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 งานวจิยัชิน้น้ีมจีดุมุง่หมายทีจ่ะแสวงหาปจัจยัเชงิเหตุของพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสใ์น
ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย ทัง้ปจัจยัภายในของตวับุคคล ที่เกี่ยวข้องกบัจติลกัษณะที่ส าคญั 
และสาเหตุภายนอกที่เกี่ยวข้องกบับุคคลรอบข้างและสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทัง้การแสวงหา
กลุ่มเสีย่งทีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ในปรมิาณน้อย พรอ้มกบัเสนอแนะแนวทางการพฒันา
ผ่านปจัจยัปกป้องทีส่ าคญั ซึ่งจะช่วยให้เกดิการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมในการป้องกนัโรคตดิต่อ
ทางเพศสมัพนัธ์จากการมพีฤตกิรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมทัง้ในด้านความรู ้ทศันคต ิและการ
ปฏบิตัตินไดต่้อไป 
 การวจิยัเรื่องนี้ เป็นการวจิยัเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์เปรยีบเทยีบ ซึ่งมกีรอบแนวคิด
พืน้ฐานในการวจิยัมาจากรูปแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธ์นิยม ตลอดจนทฤษฎแีละหลกัการทีส่ าคญั
ทางจติวทิยาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยกลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาเป็นชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายในเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ทีม่อีายุตัง้แต่ 25 ปีขึน้ไป และจบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
รวม 666 คน จากการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งขัน้ก าหนดโควต้า โดยท าการวเิคราะห์ขอ้มลูทัง้ใน
กลุ่มรวม และกลุ่มยอ่ยอกี 28 กลุ่มตามลกัษณะทางชวีสงัคมและภมูหิลงั 

ตวัแปรในงานวจิยัน้ีประกอบดว้ย 1) กลุ่มพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์2 ตวัแปร คอื การ
หลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์ 2) 
กลุ่มจติลกัษณะตามสถานการณ์ 2 ตวัแปร ได้แก่ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ และ
ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์  3) กลุ่มสถานการณ์ 4 ตวัแปร ได้แก่ 
การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึ
อุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์ การไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และภาระเกนิบทบาทจากคน



(4) 
 

รอบข้าง 4) กลุ่มจติลกัษณะเดิม 4 ตวัแปร ได้แก่ สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
ความเชื่ออ านาจในตน และวถิชีวีติแบบพุทธ และ 5) กลุ่มตวัแปรชวีสงัคมภูมหิลงัของชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชาย 
 ผลการวจิยัทีส่ าคญัม ี6 ประการ ดงันี้ 
 ประการแรก ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง ได้รบั
ขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดมีาก เป็นผู้ที่มี
ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสส์ูงกว่า มกีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อโรคเอดส์มากกว่า และมพีฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่า ชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายประเภทตรงข้าม ผลเช่นนี้พบใน 4 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มชายที่อาศัยกับ
ครอบครวั กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน กลุ่มชายทีป่ระกอบธุรกจิส่วนตวั
หรอือาชพีอสิระ และกลุ่มชายทีไ่มเ่คยตรวจเอชไอว ี  
 ประการทีส่อง ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม
มาก มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง และมคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์
สงู เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากกว่า และมพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์
ขณะมเีพศสมัพนัธม์ากกว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายประเภทตรงขา้ม ผลเช่นนี้พบใน 4 กลุ่ม
ย่อย คอื กลุ่มชายที่มอีายุมาก กลุ่มชายที่อาศยักบัเพื่อนหรอืแฟน กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคนื 1 
ครัง้ต่อเดอืน และกลุ่มชายทีเ่คยตรวจเอชไอว ี
 ประการทีส่าม ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการ
เขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสม์าก มวีถิชีวีติแบบพุทธมาก และมภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบ
ข้างน้อย เป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมากกว่า และมีความเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสส์ูงกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายประเภทตรงขา้ม 
ขา้ม ผลเช่นน้ีพบใน 2 กลุ่มยอ่ย คอื กลุ่มชายทีอ่าศยัคนเดยีว และกลุ่มชายทีม่รีายไดป้านกลาง 
 ประการที่สี่ จติลกัษณะเดิมและสถานการณ์ ร่วมกับตัวท านายกลุ่มจติลกัษณะตาม
สถานการณ์ รวม 10 ตวัแปร สามารถท านาย 1) การหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส ์ใน
กลุ่มรวมได้ 43.6% โดยมีล าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติ ต่อ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ การไดร้บั
ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์สุขภาพจติ การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และวถิี
ชวีติแบบพุทธ และท านายไดส้งูสุดในกลุ่มชายทีร่ายไดสู้ง ได ้53.4% และ 2) พฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ์ ในกลุ่มรวมได้ 46.5% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมาก
ไปน้อย คือ ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์  ทศันคติต่อพฤติกรรม
ป้องกนัโรคเอดส ์ การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การรบัรูก้ารมอียู่และความ
สะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์ และสุขภาพจติ และท านายไดสู้งสุดในกลุ่มชายที่
ท าอาชพีอสิระหรอืธุรกจิส่วนตวั ได ้58.1% 



(5) 
 

 ประการทีห่า้ ผลจากการวเิคราะหอ์ทิธพิลเชงิเสน้ปรากฏว่า พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์
ในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ได้ร ับอิทธิพลทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ ปจัจัยแรก การ
หลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ไดร้บัอทิธพิลทางตรงจากตวัแปรเชงิเหตุ เรยีงล าดบัจาก
มากไปน้อย ดงันี้ 1) ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์2) ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตน
ต่อการป้องกนัโรคเอดส ์3) การไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ 4) สุขภาพจติ 5) การไดร้บั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และ 6) วถิชีวีติแบบพุทธ โดยตวัแปรเชงิเหตุในโมเดล 
สามารถร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนของการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ได้ 43% 
ปจัจยัทีส่อง พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ไดร้บัอทิธพิลทางตรงจากตวัแปรเชงิ
เหตุ เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี้ 1) ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์
2) ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์3) การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม 4) 
การรบัรูก้ารมอียูแ่ละความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์และ 5) สุขภาพจติ โดย
ตวัแปรเชงิเหตุในโมเดล สามารถร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนของพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์
ขณะมเีพศสมัพนัธ์ได้ 46% และพบด้วยว่า การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญั (r = 
.22, p < .01)  
 ประการทีห่ก ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่งเร่งด่วนทีค่วรพฒันา ไดแ้ก่ 1) 
ชายทีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส์น้อย ประกอบดว้ย ชายทีอ่ายุมาก ชายทีเ่ทีย่ว
กลางคนืทุกเดอืน ชายทีเ่ทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน และชายทีไ่ม่ดื่มแอลกอฮอล ์โดย
มปีจัจยัปกป้องทีส่ าคญั คอื ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ความเชื่อในประสทิธผิลแห่ง
ตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์สุขภาพจติ และการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และ 2) ชายที่
มพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธน้์อย ประกอบดว้ย ชายทีไ่ม่โสด ชายทีม่รีายได้
ต ่า และชายทีไ่ม่เคยตรวจเอชไอว ีโดยมปีจัจยัปกป้องทีส่ าคญั คอื ความเชื่อในประสทิธผิลแห่ง
ตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ และการได้รบัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม 
 จากผลการวจิยั ท าให้ไดข้อ้เสนอแนะเพื่อต่อยอดการวจิยัได้ ดงันี้ 1) สามารถน า
ผลการวจิยัเพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานในการสรา้งชุดฝึกอบรม เพื่อพฒันาใหเ้กดิพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดส์ที่เหมาะสม จากนัน้จงึด าเนินการท าการวจิยัเชงิทดลองประเมนิผลชุดฝึกอบรมเหล่านี้
ต่อไป 2) ควรเพิม่เตมิตวัแปรอื่นในงานวจิยัชิน้ต่อ ๆ ไป เช่น รปูแบบความสมัพนัธแ์ละลกัษณะ
ของคู่รกัหรอืเพื่อนสนิท 3) ศกึษากลุ่มตวัอย่างในพืน้ทีอ่ื่นซึง่มอีตัราความชุกของการตดิเชือ้เอช
ไอวใีนกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายสงู นอกเหนือไปจากพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร และ 4) เสรมิ
ผลการศกึษาทีไ่ดจ้ากการวจิยัด้วยการวจิยัเชงิคุณภาพในกลุ่มตวัอย่างทีส่ าคญั เพื่อให้สามารถ
ตอบค าถามการวจิยั ใหม้คีวามครอบคลุมและละเอยีดมากยิง่ขึน้     
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The study investigated the relationship among psychological or situational 
antecedents and HIV/AIDS preventive behavior during sexual intercourse in men who 
have sex with men (MSM) including identify high risk subgroup of MSM. The research 
has also provided recommendations on development approaches through significant 
protective factors that enable behavior change in STIs prevention caused by 
inappropriate health behaviors in aspects of knowledge, attitude and self-practice.  

This research was a correlation-comparative study, based on the Interactionism 
model as the conceptual research framework as along with several noted theories and 
concepts in the field of psychology from Thailand and abroad. 666 MSM over 25 years 
of age living in Bangkok having completed bachelor’s degree were recruited as samples 
for study. Stratified quota random sampling method was employed to obtain the 
participants. Data were analyzed in total sample group as well as divided into 28 
subgroups, categorized according to demographic characteristics. 

The groups of variables in this correlation-comparative study comprised of 1) 
HIV/AIDS preventive behavior, consisting of 2 variables: avoidance HIV/AIDS risk 
behavior, and HIV/AIDS preventive behavior during sexual intercourse. 2) psychological 
states, consisting of 2 variables: attitudes toward HIV/AIDS preventive behavior, and 
HIV/AIDS preventive self-efficacy beliefs. 3) situational factors, consisting of 4 variables: 
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peer influence, perceived availability and accessibility to condoms, receiving AIDS 
information, and role overload. 4) psychological traits, consisting of 4 variables: mental 
health, future orientation and self control, internal locus of control, and buddhist way of 
life and 5) biosocial background of MSM. 

There were 6 important findings in this study. 
First, MSM who reported higher scores on future orientation and self control, 

receiving more AIDS information, and positive attitudes toward HIV/AIDS preventive 
behavior, were the ones also report higher scores on HIV/AIDS preventive self-efficacy 
beliefs, more avoidance HIV/AIDS risk behavior, and more HIV/AIDS preventive 
behavior during sexual intercourse than their counterparts. This result was found in 4 
subgroups, e.g., MSM who lived with family, MSM who went to nightclub more than one 
time a month, MSM who had their own business or worked as freelance, and MSM who 
have never done HIV test. 

Secondly, MSM who reported higher scores on appropriate peer influence, high 
internal locus of control, and high HIV/AIDS preventive self-efficacy beliefs, were the 
ones also report higher scores on positive attitudes toward HIV/AIDS preventive 
behavior and, more HIV/AIDS preventive behavior during sexual intercourse than their 
counterparts. This result was found in 4 subgroups, e.g., old MSM (more than 30 
years), MSM who lived with their friend or partner, MSM who went to nightclub one time 
a month, and MSM who have done HIV test. 
 Thirdly, MSM who reported higher scores on psychological and situational 
factors, namely, perceived availability and accessibility to condoms, buddhist way of life, 
and reported less role overload, were the ones also report higher scores on positive 
attitudes toward HIV/AIDS preventive behavior, and HIV/AIDS preventive self-efficacy 
beliefs than their counterparts. This result was found in 2 subgroups, e.g., MSM who 
lived alone, and MSM with average income (more than 18,000 baht but not over than 
30,000 baht per month). 
 Fourthly, psychological characteristics together with situational factors with the 
total of 10 variables could predict 1) avoidance HIV/AIDS risk behavior with 43.6% in 
total sample. The important predictors were attitudes toward HIV/AIDS preventive 
behavior, HIV/AIDS preventive self-efficacy beliefs, receiving AIDS information, mental 
health, peer influence, and buddhist way of life, and with the highest predictive 
percentage of 53.4% in MSM with high income (equal and more than 30,000 baht per 
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month). and 2) HIV/AIDS preventive behavior during sexual intercourse with 46.5% in 
total sample. The important predictors were HIV/AIDS preventive self-efficacy beliefs, 
attitudes toward HIV/AIDS preventive behavior, peer influence, perceived availability and 
accessibility to condoms, and mental health, and with the highest predictive percentage 
of 58.1% in MSM who had their own business or worked as freelance. 
 Fifthly, according to results from Path analysis, the hypothesized model was not 
consistent with the empirical data. Therefore, it was modified into new model that 
avoidance HIV/AIDS risk behavior was directly effected by 6 variables, namely, 1) 
attitudes toward HIV/AIDS preventive behavior 2) HIV/AIDS preventive self-efficacy 
beliefs 3) receiving AIDS information 4) mental health 5) peer influence and 6) buddhist 
way of life. All casual variables altogether accounted for 43% of variance of avoidance 
HIV/AIDS risk behavior. HIV/AIDS preventive behavior during sexual intercourse was 
directly effected by 5 variables, namely, 1) HIV/AIDS preventive self-efficacy beliefs 2) 
attitudes toward HIV/AIDS preventive behavior 3) peer influence 4) perceived availability 
and accessibility to condoms and 5) mental health. All casual variables altogether 
accounted for 46% of variance of HIV/AIDS preventive behavior during sexual 
intercourse. Moreover, Pearson’s correlations indicated that there was a positive and 
significant correlation between avoidance HIV/AIDS risk behavior and HIV/AIDS 
preventive behavior during sexual intercourse (r = .22, p < .01) 
 Finally, the at-risk groups of MSM needed immediate attention due to reported 
less of 1) avoidance HIV/AIDS risk behavior were old MSM, MSM who went to nightclub 
every month, MSM who went to nightclub more than one time a month and MSM with 
no drink of alcohol, it can be suggested that at least 4 psychological characteristics and 
situation should be heightened and created, they are, attitudes toward HIV/AIDS 
preventive behavior, HIV/AIDS preventive self-efficacy beliefs, mental health and 
receiving AIDS information. 2) HIV/AIDS preventive behavior during sexual intercourse 
were MSM who not single, MSM with low income and MSM who have never done HIV 
test, it can be suggested that at least 3 psychological characteristics and situation 
should be heightened and created, they are, HIV/AIDS preventive self-efficacy beliefs, 
attitudes toward HIV/AIDS preventive behavior and peer influence. 
 For future study, 1) The results from this study could be used to indicate training 
module in terms of behavioral for appropriate HIV/AIDS preventive behavior. The 
experimental research should be conducted to investigate the effectiveness of these 
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modules. 2) Others types of variables should be considered for the future researches 
such as types of relationships and characteristics of partners/lovers. 3) There should be 
a future study on the research samples rather than Bangkok in other areas where HIV 
prevalence rate of MSM is high and 4) This study focused on employing quantitative 
research method as a major method. Supplementing it with qualitative method for the 
future study should be considered in order to in-depth understanding of HIV/AIDS 
preventive behavior. 
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บทท่ี 1 

 

บทน า 
 
 

1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาในการวิจยั 
 
 ประเทศไทยประสบความส าเรจ็ในการป้องกนัการตดิเชื้อเอชไอว ีและสามารถลดการ
แพรร่ะบาดของการตดิเชือ้เอชไอวไีดเ้ป็นอย่างด ีขอ้มลูทีส่ะทอ้นสถานการณ์การตดิเชือ้เอชไอวี
ในประชากรแสดงแนวโน้มจ านวนผู้ตดิเชื้อรายใหม่ที่ลดลงอย่างชดัเจนในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะมหีลกัฐานบ่งชี้ให้เหน็ว่า การใช้มาตรการสื่อสารให้ความรูก้บัสาธารณชน และการ
ปรบัเปลีย่นบรกิารสุขภาพทีม่อียูใ่หส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นของประชากรเป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ 
สามารถช่วยใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งและลดการแพร่กระจายของเชือ้เอชไอวลีงได้
จรงิ 
 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์และแบบแผนการแพร่เชื้อเอชไอวีเอดส์ในแต่ละกลุ่ม
ประชากรมไิดด้ ารงคงรปูอยูเ่ช่นเดมิ แมว้่าแนวโน้มการตดิเชือ้ในภาพรวมจะลดลงอย่างต่อเนื่อง 
หากแต่การปรบัเปลี่ยนของรูปลกัษณ์และแบบแผนพฤติกรรมเสี่ยงเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา 2 
ทศวรรษที่มกีารแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอว ีอนัเป็นผลจากวถิชีวีติและวฒันธรรมที่ผนัแปรไป
เรือ่ย ๆ ท าใหไ้ม่สามารถปรบักระบวนการนโยบาย และการจดับรกิารทางสงัคมใหท้นัการณ์จน
สามารถหยดุยัง้การแพรร่ะบาดใหห้มดสิน้ได ้
 นอกจากนัน้ ระบบขอ้มลูขา่วสารส าหรบัการใชต้ดิตาม และประเมนิสถานการณ์การแพร่
ระบาดของการตดิเชือ้เอชไอว ีซึง่เป็นเครื่องมอืส าคญัส าหรบักระตุ้นความใส่ใจและเป็นเครื่องชี้
ทศิ ส าหรบัสรา้งความรว่มมอืจากทุกภาคส่วนในสงัคมไดด้ใีนระยะแรกของการแพร่ระบาด กลบั
ไมเ่หมาะสมส าหรบัการใช ้เพื่อตดิตามและบ่งชีส้ถานการณ์การแพร่กระจายของการตดิเชือ้เอช
ไอวใีนแต่ละประชากรกลุ่มเสี่ยงส าคญัที่ต่างไปจากกรอบการติดตามทางระบาดวทิยาแต่เดมิ 
โดยเฉพาะในสถานการณ์ทีร่ฐับาลผลกัดนันโยบายทางเศรษฐกจิ สงัคม และความมัน่คง อนัก่อ
ผลต่อการปรบัเปลี่ยนแบบแผน รูปแบบ และพฤติกรรมของประชากรกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่ม เช่น 
หญงิบรกิารทางเพศ  ผูต้ดิยาเสพตดิแบบฉีด กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย แรงงานต่างชาต ิ
เป็นตน้ จากการคาดประมาณในภาพที่ 1.1 และ ตารางที ่1.1 แสดงให้เหน็ว่า ในระยะเริม่ต้น
ของการแพร่ระบาดของการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ กลุ่มผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีด 
(Intravenous  Drug  Users)  เป็นประชากรกลุ่มแรก ทีต่รวจพบการตดิเชือ้เอชไอวก่ีอนกลุ่มอื่น  



2 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 1.1  การคาดประมาณจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ จ าแนกตามกลุ่มประชากรและพฤติกรรม

  เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีรายปี พ.ศ. 2528-2553 

แหล่งท่ีมา:  The Thai Working Group on HIV/AIDS Projection, 2005: 32. 

 

ตารางท่ี 1.1  การคาดประมาณจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ จ าแนกตามกลุ่มประชากรและ

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีรายปี พ.ศ. 2528-2553 
 
รูปแบบการติดต่อ (จ านวนคน) 2531 2533 2538 2543 2548 2553 

ภรรยาที่ติดจากสามี 
          

1,285  
        

12,616  
        

23,995  
        

12,554  
          

6,399  
          

3,034  

สามีที่ติดจากภรรยา 
                  
8  

              
276  

          
2,133  

          
2,014  

          
1,578  

          
1,083  

ชายเพศสัมพันธ์กับชาย 
          

1,081  
          

7,001  
          

4,657  
          

3,250  
          

3,707  
          

3,577  

จากยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น 
        

32,945  
          

7,209  
          

5,260  
          

2,785  
          

1,056  
              

941  

ชายติดจากผู้ขายบริการ 
        

16,030  
      

109,029  
        

15,082  
          

3,238  
          

1,861  
          

1,048  

ผู้ขายบริการติดจากลูกค้า 
          

2,311  
        

13,734  
          

3,880  
          

1,346  
              

723  
              

399  

จ านวนรวมผู้ติดเช้ือรายใหม่ 53,669 150,015 55,452 26,158 16,513 10,851 
 
 
แหล่งท่ีมา:  The Thai Working Group on HIV/AIDS Projection, 2005: 33. 
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และการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มน้ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เน่ืองจากประชากรกลุ่มน้ีมีจ านวน

น้อย และกระจายอยู่ในชุมชนที่แยกจากกัน ดังนั้นหลังจากมีการติดเชื้อจนมีความชุกของการติด
เชื้อเอชไอวีสูงแล้ว แม้ว่าจะไม่มีการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิผลในการลดการติดเชื้อในกลุ่มน้ีได้ดี

นัก แต่การติดเชื้อรายใหม่ก็ลดลง ในขณะที่กลุ่มชายที่ติดเชื้อจากการใช้บริการทางเพศเพิ่มมาก
ขึ้น จนมีจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดในปี พ.ศ. 2533 เน่ืองจากพฤติกรรมการเที่ยวสถาน

บริการทางเพศโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย 

 ตัวเลขข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาในระยะกว่าทศวรรษที่

ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มที่ดีขึ้นจากอัตราการติดเชื้อรายใหม่ที่ลดลงได้เหลือเพียงหน่ึงในเก้าของ

เมื่อ 14 ปีที่แล้ว แต่ก็ยังมีการแพร่กระจายเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มต่าง ๆ อยู่ สถิติที่
น่าสนใจคือ ตัวเลขการประมาณจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ซึ่ง

แม้จะมีตัวเลขที่ลดลงเรื่อย ๆ นับจากปีที่เริ่มเก็บข้อมูล แต่แนวโน้มกลับมีค่าที่คงตัว ซึ่งหากใช้

จ านวนและสัดส่วนพฤติกรรม รวมทั้งช่องทางการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในแต่ละปี โดยอิงจาก
ข้อมูลที่ได้จากการคาดประมาณในตารางที่ 1.1 และภาพที่ 1.2 แล้วไปพิจารณาในปี พ.ศ. 2553 

พบว่า อัตราการติดเชื้อสูงสุดของกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ จะอยู่ในกลุ่มชายติดเชื้อจากการมี
เพศสัมพันธ์กับชาย จ านวน 3,577 รายหรือร้อยละ 33 ของจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 1.2  การคาดประมาณสัดส่วนของผู้ติดเชื้อรายใหม่จ าแนกตามกลุ่มประชากร และ

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีรายปี พ.ศ. 2528-2553 

แหล่งท่ีมา:  The Thai Working Group on HIV/AIDS Projection, 2005: 32. 
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 ข้อมูลเหล่าน้ีบ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มในอนาคตว่า หากไม่มีการด าเนินการป้องกันการติด

โรคเอดส์ที่มีประสิทธิภาพ อาจท าให้มีจ านวนผู้เอดส์เพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลต่อต้นทุนของ
ภาครัฐและภาคสังคมที่ต้องรับภาระในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ และการรักษาโรคติด

เชื้อฉวยโอกาสต่าง ๆ สูงมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมป้องกันโรค
เอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ซึ่งถือเป็นหน่ึงในก าลังส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ 

นอกจากน้ียังพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ ส าหรับกลุ่ม

ตัวอย่างชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในประเทศไทย จะเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research) เป็นส่วนใหญ่ ยังไม่พบว่ามีงานวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมุ่งศึกษาหาสาเหตุของพฤติกรรม

ข้างต้นอย่างเป็นระบบ จึงท าให้การก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการท างานจากภาครัฐ

หรือองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นไปอย่างไม่ตรงกับสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพราะมักอ้างอิงกับ

งานวิจัยในต่างประเทศซึ่งมีบริบทและรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างจากในประเทศไทย 
อันเน่ืองมาจากการขาดข้อมูลและองค์ความรู้ที่เหมาะสมมาใช้ก าหนดและชี้น าแนวทางการ

ด าเนินงานนั่นเอง  
 จากความส าคัญข้างต้นจึงเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นน้ี ซึ่งมุ่งท าความเข้าใจในรูปแบบของ

การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ที่มีผลต่อการแพร่กระจายการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในสังคมไทย 

เพื่อแสวงหาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ โดยศึกษาสาเหตุจากปัจจัยภายใน
ของตัวบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับจิตลักษณะที่ส าคัญ และสาเหตุภายนอกที่เกี่ยวข้องกับบุคคลรอบ

ข้างและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เอื้ออ านวยหรือขัดขวางพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ อันจะเป็น
แนวทางให้กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ได้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมมือกันส่งเสริมให้เกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่

เหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตน 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1.2.1 เพื่อศึกษาว่าชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่อยู่ในสถานการณ์ต่างกัน จะมี

พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด และพบในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

ประเภทใดบ้าง 
 1.2.2 เพื่อศึกษาว่าชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีจิตลักษณะเดิมต่างกัน จะมีพฤติกรรม

ป้องกันโรคเอดส์แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด และพบในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายประเภท
ใดบ้าง 
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 1.2.3  เพื่อศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างลักษณะของสถานการณ์ กับจิตลักษณะเดิม และ

จิตลักษณะตามสถานการณ์ ว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายหรือไม่ อย่างไร และปรากฏเด่นชัดในกลุ่มชายประเภทใด 

 1.2.4  เพื่อศึกษาว่าชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายซึ่งมีความแตกต่างกันทางชีวสังคมและ
ภูมิหลัง จะมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ที่แตกต่างกันหรือไม่ ตลอดจนสามารถระบุเป็นกลุ่ม

เสี่ยงประเภทใดได้บ้าง รวมทั้งตัวแปรเชิงเหตุที่ส าคัญของพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของชายที่

มีเพศสัมพันธ์กับชายเหล่านั้น  

 

1.3  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

 1.3.1 เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และช่วยเพิ่มพูนข้อมูลทางวิชาการ ในการแสวงหา

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ

ชาย 
 1.3.2 เป็นพื้นฐานของการท าวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 

 1.3.3 เป็นข้อมูลเพื่อการก าหนดแนวทางในการพัฒนาและนโยบายการเสริมสร้าง และ
ป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์ในกลุ่มประชากร

ที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ 

 

1.4  การประมวลเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย 
 

 ในส่วนน้ีจะเป็นการประมวลเอกสาร เพ่ือเป็นพื้นฐานในการก าหนดตัวแปรและ
สมมติฐานในการวิจัย โดยมุ่งศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

ป้องกันโรคเอดส์ ได้แก่ ลักษณะสถานการณ์ปัจจุบัน จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตาม

สถานการณ์ที่จะเป็นตัวบ่งชี้ หรือท านายว่า จะเกิดพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มตัวอย่าง
แตกต่างกันออกไปอย่างไร นอกจากน้ียังจะได้ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุด้านต่าง ๆ ของพฤติกรรม

ทางเพศที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์ ดังต่อไปน้ี 
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1.4.1 พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย: ตัวแปร 

ความหมาย และวิธีวัด 

 

พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเน้ือ ความคิด และ
ความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) และหมายถึง การกระท าหรืออาการ

การเคลื่อนไหวร่างกาย กล้ามเน้ือสมอง ความคิด ความรู้สึกของบุคคลที่แสดงออกเพ่ือ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งเกิดขึ้นซ ้า ๆ ในสถานการณ์หน่ึงสถานการณ์ใด (Webster, 1995 อ้างถึง

ใน ยุทธนา ภาระนันท์ และนิภาพร โชติสุดเสน่ห์, 2546) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นมีทั้งพฤติกรรมที่น่า

ปรารถนาและไม่น่าปรารถนา พฤติกรรมที่น่าปรารถนามีหลายประเภท เช่น พฤติกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมความรับผิดชอบ พฤติกรรมจริยธรรม พฤติกรรมการท างาน และ

พฤติกรรมสุขภาพ เป็นต้น 
บุคคลที่จะมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมักเป็นบุคคลที่รู้จักการรักษาสุขภาพ

อนามัยของตน โดยการปฏิบัติตนด้านต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันอย่างมีระบบระเบียบ มีวินัย 

ควบคุมตน ทั้งทางด้านการกิน การนอนหลับ การพักผ่อน การขับถ่าย การป้องกันโรคติดต่อ 
และการเกิดโรคพฤติกรรมเหล่าน้ีเรียกว่า พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) ซึ่งเป็น

ศัพท์เทคนิคทางวิชาการทางสาธารณสุข ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ ได้มีข้อแตกต่าง

ตามมิติการมองในด้านต่าง ๆ เช่น ในมิติการมองด้านสังคมศาสตร์ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
หมายถึง ความสามารถสูงสุดของบุคคลที่จะแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือคงไว้ซึ่งบทบาท

หน้าที่ส าคัญ โดยที่บุคคลจะพยายามรักษาบทบาทหน้าที่ทางสุขภาพ โดยการป้องกันตนให้
ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด (Parsons, 1958 อ้างถึงใน 

อุบล เลี้ยววาริณ, 2534: 30) 

สรุปได้ว่า พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึงการปฏิบัติหรือการกระท ากิจกรรม รวมถึงการงด
เว้นกระท าในสิ่งที่มีผลเสียต่อสุขภาพ เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของตนเอง ให้มีร่างกาย

แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากความเจ็บป่วย และสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่ง
เป็นการกระท าที่ต่อเน่ือง สม ่าเสมอ รวมถึงการมีความรู้ ความเข้าใจ ความเช่ือ ความรู้สึก

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง 

การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมสุขภาพต่าง ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะทางจิตใจ และ
สภาพแวดล้อมของบุคคล รวมถึงลักษณะทางชีวภาพของบุคคล เช่น กรรมพันธุ์ ความชรา 

ความเจ็บป่วยปัจจุบัน สาเหตุทางสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคลที่เป็น
เด็กและวัยรุ่น ส่วนสาเหตุทางจิตใจจะมีอิทธิพลที่ส าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นวัยรุ่นตอน

ปลายและวัยผู้ใหญ่ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538: 158) ดังนั้นการที่จะท าให้บุคคลมีพฤติกรรม
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สุขภาพที่เหมาะสมในเรื่องใดเรื่องหน่ึง จึงไม่ใช่เรื่องง่าย การให้ความรู้แต่เพียงอย่างเดียว ไม่

อาจจะท าให้เกิดพฤติกรรมหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องที่ต้องการได้ 
ส าหรับโรคเอดส์นั้น เป็นที่ทราบกันดีว่า เป็นโรคที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองจากความ

บกพร่องของอวัยวะในร่างกาย แต่เป็นโรคที่เกิดจากการรับเชื้อจากผู้ที่มีเชื้อน้ีอยู่ และวิถีทางที่
จะรับเชื้อน้ีก็มีเพียง 2 ช่องทางเท่านั้นคือ การติดเชื้อโดยการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยกับผู้ที่

มีเชื้อ และการได้รับโลหิตที่มีเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดโดยการรับบริการรับเลือด ติดเชื้อจากมารดา

ในขณะที่อยู่ในครรภ์ หรือใช้อุปกรณ์การฉีดยาร่วมกัน ซึ่งพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่

ปลอดภัย ถูกจัดให้เป็นหน่ึงในพฤติกรรมที่เสี่ยงจากการติดโรคเอดส์ 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์ หมายถึงพฤติกรรมที่ท าให้ผู้ปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ 
มีโอกาสสูงต่อการติดเชื้อเอดส์ ค าว่าพฤติกรรมเสี่ยงน้ีเป็นค าที่ได้ยินกันบ่อยนับตั้งแต่โรคเอดส์

ได้เข้ามาสู่ประเทศไทย และด้วยค าน้ีเพียงค าเดียว ก็ได้ท าให้จ านวนผู้ป่วยเอดส์เพิ่มขึ้นจาก 1 

รายในปี 2527 เป็น 369,803 รายในเดือน กันยายน 2553 (ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา, 2553) 
ซึ่งจากการที่เชื้อเอดส์แพร่ระบาดอย่างกว้างขวางน้ี ได้ท าให้พฤติกรรมเสี่ยงมีความส าคัญต่อ

การแพร่กระจายของโรคเอดส์มาก เพราะถ้าหากประชาชนไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงแล้ว โรคเอดส์ก็
จะไม่สามารถแพร่ออกไปอีกได้  

กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ถือได้ว่าเป็นกลุ่มแรกที่ท าให้กระทรวงสาธารณสุข

ทราบว่าโรคเอดส์ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยแล้ว เพราะผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นคนแรก
ในปี 2527 และผู้ติดเชื้อเอดส์รายแรกที่ได้รับการยืนยันว่ามีการติดเชื้อจริง เป็นชายที่มีประวัติ

รักร่วมเพศทั้งคู่ นับจากนั้นเป็นต้นมา การเฝ้าระวังการติดเชื้อเอดส์ของชายในกลุ่มดังกล่าวก็ได้
จัดท าอย่างต่อเน่ือง และพบว่าการติดเชื้อในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

จากร้อยละ 2 ของผู้ติดเชื้อเอดส์ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2531 เป็นร้อยละ 22 ในปี พ.ศ. 2548  

(The Thai Working Group on HIV/AIDS Projection, 2005)  
ปัจจัยที่สนับสนุนให้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย มีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์ 

หรือมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในปริมาณที่น้อย คือ 1) การมีคู่นอนหลายคนและอัตราการ
เปลี่ยนคู่นอนสูง 2) เที่ยวชายขายบริการ/หญิงบริการทางเพศ 3) การไม่ใช้ถุงยางอนามัยในการ

ร่วมเพศ โดยเฉพาะกับเพื่อนหรือคนรัก (พิมพวัลย์ บุญมงคล และคณะ, 2541: 34) 

จากข้อมูลดังกล่าว งานวิจัยครั้งน้ีจึงมุ่งเน้นศึกษาถึงพฤติกรรมของชายที่มีเพศสัมพันธ์
กับชาย ในการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงในการติดโรคเอดส์จากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่ง

สามารถสรุปเป็นประเด็นส าหรับการศึกษาได้ 2 ประการ ตามระยะเวลาในกระท าพฤติกรรม คือ 
ก่อนและขณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งได้แก่ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ และพฤติกรรม

ป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ ส าหรับการกระท าพฤติกรรมหลังการมีเพศสัมพันธ์ จะไม่ได้

นับว่าเป็นการป้องกันตนเองจากการติดโรคเอดส์ (Prevention) เน่ืองจากในทางปฏิบัติจะถูก
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พิจารณาว่าเป็นการดูแลและการสนับสนุน (Care and Support) เช่น การได้รับค าปรึกษา หรือ

การตรวจเลือด เป็นต้น 
 

  1.4.1.1 การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์: ความหมาย และวิธีวัด 
 พฤติกรรมของบุคคลมักเกี่ยวข้องกับทางเลือก บุคคลเป็นผู้เลือกจะกระท า

หรือไม่ท าพฤติกรรมนั้น ความตั้งใจของบุคคลจึงเป็นตัวพยากรณ์ทางเลือก ตามทัศนะของ 

Aizen and Fishbein ทัศนคติ บรรทัดฐานทางสังคม เป็นแหล่งที่มาของความตั้งใจกระท า 

(Source of intention) และทัศนคติจะกระตุ้นเร้าให้เกิดความตั้งใจที่จะท าพฤติกรรม ก็ต่อเมื่อ

ทัศนคติในเรื่องนั้นไม่ขัดแย้ง หรือมีความสอดคล้องกับบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง และความ
ตั้งใจจะกระท าจะช่วยถ่ายโยง (Transfer) ทัศนคติไปสู่พฤติกรรม (Smith & Mackie, 2000 อ้าง

ถึงใน พิสมัย วิบูลย์สวัสดิ์ และคณะ, 2547: 37)  

 พฤติกรรมสุขภาพจึงเป็นผลโดยตรงของเจตนาเชิงพฤติกรรม หรือความตั้งใจ
กระท า (Behavioral Intention) ความตั้งใจท าพฤติกรรมน้ีประกอบด้วยทัศนคติต่อการกระท า

นั้น ๆ ขึ้นอยู่กับผลที่จะตามมาและการประเมินผลที่ตามมา (Outcome) บรรทัดฐานของกลุ่ม
อ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนั้น และแรงจูงใจที่จะท าตามกลุ่มอ้างอิง ปัจจัยต่าง ๆ น้ี

ก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรม และในท้ายที่สุดก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพตามมา  

  จากแนวคิดข้างต้นช่วยให้เราเข้าใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็น
การเช่ือมโยงทัศนคติ ความเช่ือ กับพฤติกรรม แล้วให้ภาพความตั้งใจของบุคคลเกี่ยวกับการ

ปรับเปลี่ยนนิสัยทางสุขภาพ ท าให้บุคคลมองเห็นว่าอะไรถูก ควรท าเป็นประจ า และอะไรผิด 
อะไรชั่ว ควรหลีกเลี่ยง  

  การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ จึงเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งที่น าพาตน

ไปสู่ความเสี่ยงที่อาจจะได้รับเชื้อโรคเอดส์ เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลและเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ทางสังคม ตัวอย่างของการหลีกเลี่ยงดังกล่าว เช่น การหลีกเลี่ยงการได้รับสิ่งยั่วยุทางกามารมณ์ 

การหลีกเลี่ยงการไปเที่ยวสถานเริงรมย์ การหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดหรือการด่ืมสุรา การ
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนคู่นอนไม่ซ ้าหน้า เป็นต้น 

 โดยมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ได้แสดงให้เห็นถึง พฤติกรรมเสี่ยงของบุคคลที่อาจ

น าพาตนไปสู่ความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรคเอดส์ เช่น การเที่ยวตามสถานเริงรมย์และการมี
เพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่รักของตนเอง ซึ่งพบมากจากการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ชาย 

โดยพบผลตามการศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของ 
วันทนา ไพศาลพันธ์ (2540) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของคู่สมรส ในจังหวัด

อุดรธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นชายมากกว่าร้อยละ 60 เคยไปเที่ยวสถานเริงรมย์หรือสถาน

บริการทางเพศหลังจากแต่งงานแล้ว นอกจากน้ียังพบว่า ร้อยละ 21 ของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว 
เคยมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอ่ืนหรือหญิงบริการหลังจากที่แต่งงานแล้ว และพบในการศึกษาของ 
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ยิ่งลักษณ์ วุฒิกุล (2544) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

เอดส์ ของนักเรียนชายที่เข้าศึกษาวิชาทหาร จ.ราชบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 13.1 เคย
เที่ยวสถานบริการทางเพศ ร้อยละ 31.2 เคยเที่ยวห้องอาหารที่มีนักร้องหรือเด็กเสิร์ฟที่

ให้บริการทางเพศ  ร้อยละ 33 เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงที่รู้จักกันเพียงผิวเผิน 
นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างยังรายงานว่าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์จาก วีดีทัศน์ประเภท

ยั่วยุกามารมณ์มากสุด รองลงมาคือหนังสือประเภทยั่วยุกามารมณ์ ร้อยละ 72.1 และ 64.9 

ตามล าดับ 

 ในส่วนของงานวิจัยที่ท าการศึกษาในเชิงคุณภาพ ก็ให้ผลการศึกษาที่ช่วย

ยืนยันถึงค่านิยมในการเที่ยวหญิงบริการของผู้ชาย ตามการศึกษาของ นพฬวรรณ นพเคราะห์ 
(2537) เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์ของกรรมกรก่อสร้างชาย เขตเมือง

เชียงใหม่ พบว่า สาเหตุของพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์ คือ 1) กลุ่มตัวอย่าง

รับรู้ว่าการเที่ยวหญิงบริการ ท าให้เกิดผลต่อตนเองในด้านความรู้สึก คือ ท าให้มีความสุข ซึ่ง
ได้รับการเสริมแรงจากการได้เห็นและได้ยินเกี่ยวกับการเที่ยวหญิงบริการว่าเป็นสิ่งดี ตั้งแต่อยู่

ในวัยเด็กจนมาถึงปัจจุบัน 2) กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจที่จะเที่ยวบริการเน่ืองจาก ค่านิยมทาง
เพศที่ยอมรับว่าพฤติกรรมเที่ยวหญิงบริการเป็นสิ่งท้าทายน่าทดลอง และเป็นพฤติกรรมที่

เกิดขึ้นพร้อมความเป็นลูกผู้ชาย รวมทั้งให้คุณค่ากับผลของการเที่ยวในด้านความรู้สึกมากกว่า

ด้านร่างกาย เน่ืองจากคิดว่าตนเองไม่มีโอกาสติดโรคเอดส์ ทั้งที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
 ส าหรับการศึกษาในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ก็ยังพบว่ามีพฤติกรรมการ

มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่รักของตนเองเช่นกัน  จากงานวิจัยเชิงส ารวจของ วีระพันธ์ ไกร
ถาวร และคณะ (2546) เรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของชายไทยรัก

ร่วมเพศ ผ่านกลุ่มตัวอย่างชายไทยรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 300 ราย พบว่า

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 50.4 มีเพศสัมพันธ์กับคนอ่ืนที่ไม่ใช่คู่รักของตน และร้อยละ 66.6 มีความ
เช่ือว่าการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยจะช่วยให้ชีวิตมีความสุข  

 นอกจากพฤติกรรมการเปลี่ยนคู่นอนไม่ซ ้าหน้าแล้ว ยังพบงานวิจัยที่ได้แสดงให้
เห็นถึงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจากการมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะกลุ่ม งานวิจัยของ Fisher et al. 

(2008) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

ของวัยรุ่นแอฟริกัน-อเมริกัน ในครอบครัวที่มีการใช้สารเสพย์ติด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากถึง 
60% รายงานว่าเคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนจ านวนมากกว่า 2 คนขึ้นไปในคราวเดียวกัน 

(Group Sex) และพบว่า 25% มีการใช้สารเสพย์ติด (เช่น สุรา, กัญชา, โคเคน) ก่อนและ
ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ด้วย  

 การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ยังรวมถึงการหลีกเลี่ยงการได้รับสิ่ง

ยั่วยุทางกามารมณ์อันอาจมีส่วนกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศในบุคคล เช่น การชมสื่อลามก
ต่าง ๆ โดยพบว่าการชมสื่อประเภทดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ตาม
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การศึกษาของ อัญชลี คติอนุรักษ์ (2535) เรื่องพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์

ของนักศึกษาชายวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 1,094 คน 
พบว่า ในช่วงปีที่ผ่านมานักศึกษาไปเที่ยวหญิงบริการเน่ืองจาก ดูหนังสือโป๊ วิดีโอ หรือ

ภาพยนตร์ที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ร้อยละ 12.5 สาเหตุที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่หญิง
บริการเน่ืองจากดูหนังสือโป๊ วิดีโอ หรือภาพยนตร์ที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ร้อยละ 22.4 จาก

งานวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การดูหนังสือลามก ดูวิดีโอหรือภาพยนตร์ที่กระตุ้นอารมณ์ทาง

เพศ ท าให้มีพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ในปริมาณต ่า เน่ืองจากหนังสือ วิดีโอ และ

ภาพยนตร์ดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดความต้องการทางเพศ น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลต่าง 

 ๆได้ง่าย เพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นนั้น 
 ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ในกลุ่มชายที่มี

เพศสัมพันธ์กับชาย พบผลว่าการใช้สารเสพย์ติดและการด่ืมสุรา ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุ่มตัวอย่างได้ทั้งสิ้น โดยพบผลที่ส าคัญในงานวิจัยของ Purcella, 
Parsonsb, Halkitisc, Mizunod and Woods (2001) ซึ่งท าการศึกษาถึงการใช้สารเสพย์ติด และ

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ติดเชื้อเอชไอวีในสหรัฐอเมริกา พบ
ผลที่ส าคัญคือ กลุ่มตัวอย่างรายงานว่าเสพสุราและกัญชามากกว่า 2 ครั้งในหน่ึงสัปดาห์ คิดเป็น

ร้อยละ 17.5 และ 17.8 ตามล าดับ การศึกษาชิ้นน้ียังแสดงให้เห็นอีกว่า การใช้สารเสพย์ติดอัน

ได้แก่ สุรา กัญชา สารระเหย โคเคน ยาบ้า และยาอี มีความเกี่ยวข้องกับการมีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นฝ่ายรับ (Receptive Anal 

Intercourse) ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางทวารหนักแบบไม่ได้ป้องกันกับคู่นอนชั่วคราวที่ไม่ได้ติดเชื้อ
เอชไอวีหรือไม่รู้สถานะของตนเอง และพบผลที่สอดคล้องกันในงานวิจัยของ Reisner et al. 

(2008) เกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นตัวท านายพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน (Bareback) 

ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในสหรัฐอเมริกา พบกลุ่มตัวอย่างที่รายงานว่ามีพฤติกรรม
ดังกล่าวมีการใช้สารเสพย์ติดระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่ การด่ืมสุราและเมาขณะมี

เพศสัมพันธ์ถึง 82% มีการใช้โคเคน 63% ยาอี 18% และป็อบเปอร์ 16% การศึกษาน้ียังระบุอีก
ด้วยว่า กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการหาคู่นอนผ่านทางอินเตอร์เน็ต 29% จากการเที่ยวผับหรือบาร์ 

68% และจากการร่วมสังสรรค์ Private Sex Party 33% ซึ่งกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายใน

สหรัฐอเมริกา ถูกพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่มากกว่า 50% ของผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่
ทั้งหมดที่พบในแต่ละปี 

 สรุปได้ว่าการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ หมายถึง เจตนาเชิง
พฤติกรรมหรือความพร้อมของการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม ที่น าไปสู่ความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ

เอดส์ทางเพศสัมพันธ์ เมื่อน ามาศึกษาครั้งน้ี จึงก าหนดให้เป็นหน่ึงตัวแปร และใช้ช่ือตัวแปรว่า 

“การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส์” โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของแบบแผนใน

การแสดงพฤติกรรม เพื่อให้ปลอดภัยจากการได้รับโรคเอดส์ทางเพศสัมพันธ์โดยการเลือก
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กระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมนั้น ๆ ด้วยการหลีกห่างการกระท าหรือกิจกรรมที่น าไปสู่ความ

เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ เช่น สิ่งยั่วยุทางกามารมณ์ การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย การมี
เพศสัมพันธ์กลุ่ม การเที่ยวซาวน่าเกย์ หรือการใช้สารเสพติดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ นอกจากน้ี

ยังหมายรวมถึงการมีเจตนาที่จะกระท าพฤติกรรมที่เหมาะสม ปลอดจากโรค พร้อมกับการหาวิธี
รักษาสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ แข็งแรง 

 

  1.4.1.2 พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์: ความหมาย และวิธีวัด 

 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของบุคคล หากพิจารณาจากวิธีการในการมี

เพศสัมพันธ์ จะจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมาก 
ได้แก่ การระบายความรู้สึกทางเพศด้วยวิธีการที่เหมาะสม การไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

การไม่ส าส่อนทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สอดใส่อวัยวะเพศ เช่น การกอด จูบ และการ

ส าเร็จความใคร่ซึ่งกันและกัน 2) พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่อาจจะปลอดภัย ได้แก่ การใช้
ถุงยางอนามัยและเจลหล่อ ลื่น การใช้ถุงยางอนามัยสตรีส าหรับการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก 

เป็นต้น 3) พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเลย ได้แก่ การใช้ปากกระตุ้นอวัยวะเพศ
ของคู่นอน การไม่ใช้ถุงยางอนามัย การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย เป็นต้น (ชนม์นิภา วรกวิน และลินดา 

สุวรรณดี, 2547)  

 เป็นที่ทราบกันดีว่า การใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์เป็นวิธีการหน่ึง ที่
จะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืน ๆ ลงได้ แต่จาก

การประมวลเอกสาร ท าให้พบในหลาย ๆ กลุ่มตัวอย่าง ถึงการใช้ถุงยางอนามัยในปริมาณต ่า  
ซึ่งได้แก่ การไม่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในกลุ่มชายวัยท างานเมื่อ

มีเพศสัมพันธ์กับหญิงอ่ืน ซึ่งพบในการศึกษาของ วันทนา ไพศาลพันธ์ (2540) เกี่ยวกับ

พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของคู่สมรส ในจังหวัดอุดรธานี พบว่าร้อยละ 34 ของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นชาย ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ Phasi (2005) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ของชายที่เที่ยวสถานบริการทางเพศ ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 68% รายงานว่าไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมี

เพศสัมพันธ์กับหญิงขายบริการ และมี 3% ที่ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยเลย 
 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชน ก็ถูกพบว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยในปริมาณ

ต ่าเช่นเดียวกัน โดยพบจากผลการศึกษาของ ศรีสุดา โภคา (2541) ที่ได้ท าการศึกษาถึง 
พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่ก าหนดความตั้งใจใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์

ของเด็กวัยรุ่นชาย ผ่านกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 1,108 คน พบผลการศึกษา

เกี่ยวกับความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ และการใช้ถุงยางอนามัย แบ่งตามประเภทของผู้หญิงที่มี
เพศสัมพันธ์ด้วย ดังน้ี 1) กลุ่มเด็กวัยรุ่นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงคนรัก ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
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73.6) มีความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์สูง โดยมีผู้ที่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์เป็น

จ านวนน้อย (ร้อยละ 9.6) และมีมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 55.2) ที่ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมี
เพศสัมพันธ์กับหญิงคนรัก  2) กลุ่มเด็กวัยรุ่นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงอ่ืนที่ไม่ใช่หญิงคนรัก

หรือหญิงบริการทางเพศ พบว่าร้อยละ 41.4 มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์สูง โดยมีร้อยละ 27.1 
ของเด็กวัยรุ่นชายในกลุ่มน้ีที่ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับกับหญิงอ่ืนที่ไม่ใช่

หญิงคนรักหรือหญิงบริการทางเพศ และยังพบผลที่ใกล้เคียงกันในงานวิจัยของ นราวุธ สินสุ

พรรณ์ (2548) เรื่องพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายในสถาบันอุดมศึกษาแห่ง

หน่ึง ในเขตอีสานใต้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่เคยมีเพศสัมพันธ์จ านวนทั้งสิ้น 546 คน พบว่า 

นักศึกษาที่มีเพศสัมพันธ์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จ านวน 478 คน มีการใช้ถุงยางอนามัยทุก
ครั้งเพียงร้อยละ 25.52 (95 % CI: 21.60 – 29.44) ใช้ถุงยางอนามัยบางครั้งร้อยละ 58.16 และ

ไม่ใช้ถุงยางอนามัยร้อยละ 16.32 ด้านเหตุผลของการไม่ใช้ถุงยางอนามัยนั้นพบว่า นักศึกษา

ส่วนมากให้เหตุผลว่า มั่นใจว่าคู่นอนของตนเองสะอาด ปลอดภัย และใช้ถุงยางอนามัยแล้วท าให้
เสียความรู้สึกในการร่วมเพศ ร้อยละ 66.66 และ 52.56 ตามล าดับ  

 นอกจากน้ียังพบงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึง พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี
เพศสัมพันธ์ในปริมาณที่น้อย โดยเฉพาะเมื่อเป็นการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก ตามผลการศึกษา

ของ Singtokhum (2003) ซึ่งได้ท าการศึกษาเชิงทดลองการจัดโปรแกรมสุขศึกษาในการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของทหารกองประจ าการ กองพันทหารราบ มณฑล
ทหารบกที่ 11 กรุงเทพมหานคร พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างถึง 70.42% ที่รายงานว่า ไม่ได้ใช้ถุงยาง

อนามัย ส าหรับการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cong (2008) 
เกี่ยวกับคุณลักษณะของพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในประเทศ

จีน พบผลที่ส าคัญคือ กลุ่มตัวอย่างมากถึง 77.9% รายงานว่า ไม่ได้ใช้หรือไม่แน่ใจว่าใช้ถุงยาง

อนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก และ 61.8% ยังรายงานว่า ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ได้ใช้
เลย ส าหรับการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งต่อ ๆ มาหลังจากนั้น 

 กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ ก็นับว่าเป็นอีกหน่ึงในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ 
เน่ืองจากพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับผู้รับบริการที่หลากหลาย ซึ่งแม้ว่าจะมีการรณรงค์และ

ให้ความรู้กันอย่างกว้างขวางถึงโทษภัยของโรคเอดส์ รวมถึงวิธีการป้องกันที่เหมาะสมจาก

ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ แต่ก็ยังพบว่ามีผู้ให้บริการทางเพศที่ไม่ได้ป้องกันตนเอง
จากการติดโรคเอดส์ทุกครั้งเมื่อให้บริการกับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งพบผลในงานวิจัยของ 

Mimiaga, Reisner, Tinsley, Mayer and Safren (2009) ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทางบริบท
และทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงจากการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มชายที่ขายบริการ

ทางเพศให้กับชายในสหรัฐอเมริกา พบผลที่ส าคัญคือ กลุ่มตัวอย่างถึง 69% รายงานว่าในรอบ 

12 เดือนที่ผ่านมา เคยมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับผู้มารับบริการ ทั้งที่เป็นฝ่ายรับและฝ่าย
รุกโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย และพบว่า 41% เคยส าเร็จความใคร่ให้กับผู้ที่มารับบริการด้วย
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การใช้ปาก (Oral Sex) โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยและผู้รับบริการส าเร็จความใคร่ภายในปากขอ

งกลุ่มตัวอย่างด้วย 
 ในส่วนของงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ของ

ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พบว่ามีการป้องกันโรคเอดส์ที่ผิดวิธีขณะมีเพศสัมพันธ์ ตามผล
การศึกษาของ กนกวรรณ สุธรรม (2546) เรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของผู้ต้องขังใน

เรือนจ าพิเศษ กรุงเทพมหานคร ผ่านกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 400 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ของผู้ต้องขังมีพฤติกรรมรักร่วมเพศร้อยละ 44.8 มักร่วมเพศด้วยการใช้ปากโดยไม่ใช้ถุงยาง

อนามัยร้อยละ 35.8 ขณะถอดถุงยางอนามัยมักใช้มือสัมผัสถุงยางอนามัยด้านนอกโดยตรงเสมอ

คิดเป็นร้อยละ 37.1 และพบว่ามีร้อยละ 20.3 ที่ไม่เคยสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 
 การส าเร็จความใคร่ด้วยการใช้ปาก (Oral Sex) ก็จัดว่าเป็นการกระตุ้นอารมณ์

ให้กับคู่นอนที่มีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากโรคเอดส์เช่นเดียวกัน ซึ่งจากงานวิจัยเชิงส ารวจ

ของ วีระพันธ์ ไกรถาวร และคณะ (2546) เรื่องพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ของชายไทยรักร่วมเพศ ผ่านกลุ่มตัวอย่างชายไทยรักร่วมเพศในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 

300 ราย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ 93 มีพฤติกรรมกลืนกินน ้าอสุจิของบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่
คู่รักของตนเอง และร้อยละ 75.3 เห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ด้วยการใช้ปากนั้น ไม่มีผลต่อการติด

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

 นอกจากน้ียังพบว่ามีชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบางกลุ่ม ที่มีรูปแบบและ
รสนิยมทางเพศที่ถือได้ว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์สูง โดยพบในสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเรียก

ตัวเองว่า Bareback นั่นคือการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันโรคติดต่อใด ๆ เลย ซึ่งพบใน
งานวิจัยของ Reisner et al. (2008) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นตัวท านายพฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน (Bareback) ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในสหรัฐอเมริกา พบ

กลุ่มตัวอย่าง 30.8% รายงานว่าตนมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันใด ๆ ไม่
ว่าจะกับคู่รักหรือคู่นอนชั่วคราวก็ตาม 

 โดยสรุปแล้วพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย จัดได้ว่าเป็นพฤติกรรม
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรคเอดส์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มีพฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในปริมาณต ่า หรือการมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ใน

ปริมาณที่ต ่านั่นเอง เมื่อน ามาศึกษาครั้งน้ี จึงก าหนดให้เป็นหน่ึงตัวแปร และใช้ช่ือตัวแปรว่า 

“พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์” เพื่อศึกษาว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมี

พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ขณะที่มีเพศสัมพันธ์มากน้อยต่างกันอย่างไร 

หมายความถึง การกระท าหรือการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการได้รับเชื้อ
เอดส์ โดยการกระท าต่าง ๆ ที่ช่วยลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ อาทิ 

การไม่ใช้ปากกระตุ้นอวัยวะเพศของคู่นอนโดยไม่ป้องกัน หรือการใช้ถุงยางอนามัยพร้อมสาร

หล่อลื่นทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก เป็นต้น 
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  1.4.2 สาเหตุของพฤติกรรม 

 

 บุคคลส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าสาเหตุส าคัญของพฤติกรรม คือ สถานการณ์ภายนอกทั้งที่
เป็นคนอ่ืนและไม่ใช่คนอ่ืน นักสังคมศาสตร์เห็นว่า พฤติกรรมมนุษย์เกิดจากสาเหตุภายนอก

หรือสถานการณ์ เช่น ครอบครัว เพ่ือน โรงเรียน ชุมชน สังคม ส่วนนักจิตวิทยาส่วนใหญ่ให้

ความส าคัญกับจิตใจของมนุษย์ แม้แต่การรับรู้สถานการณ์ต่าง ๆ ก็ถือเป็นจิตลักษณะ มีนักวิจัย
ทางจิตวิทยาหลายท่าน ได้ศึกษาอิทธิพลทั้งด้านสถานการณ์และจิตลักษณะของมนุษย์ และ

อิทธิพลร่วมระหว่างสถานการณ์และจิตลักษณะต่อการเกิดและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
มนุษย์ ซึ่งเป็นรูปแบบประเภทหน่ึงที่ศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์ เรียกว่า รูปแบบ

ปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) โดยรูปแบบน้ีสรุปสาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์ 4 

ประเภท คือ 1) ลักษณะของสถานการณ์ปัจจุบัน 2) จิตลักษณะเดิมของผู้กระท า 3) จิต
ลักษณะร่วมกับสถานการณ์ที่เรียกว่า ปฎิสัมพันธ์แบบกลไก (Mechanical Interaction) 4) จิต

ลักษณะตามสถานการณ์ หรือที่เรียกว่า ปฏิสัมพันธ์แบบในตน (Organismic Interaction) เป็น
ลักษณะทางจิตของบุคคลผู้กระท าที่เป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันของ

บุคคลกับจิตลักษณะเดิมของเขา ท าให้เกิดจิตลักษณะตามสถานการณ์ในบุคคลนั้นขึ้น 

 

 
 

ภาพท่ี 1.3  การวิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมด้วยรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม  

แหล่งท่ีมา:  ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2551: 46. 

  

การวิจัยครั้งน้ี ได้ยึดรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมในการก าหนดกลุ่มตัวแปรเชิงเหตุของ
พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ โดยได้ประมวลผลการวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสาเหตุด้าน

สถานการณ์และด้านจิตใจ เพื่อก าหนดตัวแปรอิสระและสมมติฐานในการวิจัย ดังต่อไปน้ี 
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 1.4.3  ลักษณะสถานการณ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์  

 

สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม เป็นสาเหตุภายนอกตัวบุคคลที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้น ในการวิจัยครั้งน้ี ได้ศึกษาสถานการณ์ใน 4 ด้าน คือ สถานการณ์

เกี่ยวกับเพื่อน 1 ตัวแปร สถานการณ์เกี่ยวกับปัจจัยเอื้อทางด้านวัตถุและสิ่งของ 1 ตัวแปร 

สถานการณ์เกี่ยวกับสื่อมวลชน 1 ตัวแปร และสถานการณ์ด้านบทบาทและหน้าที่ 1 ตัวแปร ซึ่ง
ได้ประมวลเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ส าคัญของสถานการณ์ทั้ง 4 ตัว 

ดังน้ี 

 

1.4.3.1 อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของ

บุคคล 
 กลุ่มเพื่อน (Peer Group) เป็นกลุ่มของบุคคลที่มีลักษณะต่าง ๆ ทัดเทียมกัน 

เป็นเพื่อนกันหรือเป็นคนรู้จักที่เห็นว่ามีความทัดเทียมกันทางสังคม บุคคลส่วนใหญ่จะใช้เวลา

ส่วนมากคบค้าสมาคมกับคนที่เขาคิดว่าเท่าเทียมกัน บุคคลเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้น ๆ 
ต่อทัศนคติของเขา โดยเขาจะไว้วางใจเพ่ือนเหล่านั้นต่อการแนะน าตักเตือน มิตรภาพและด้าน

ความสนุกสนาน กลุ่มเพื่อนจะค่อย ๆ กลายเป็นกลุ่มที่ส าคัญที่สุดในด้านความคิดเห็นและการ

กระท า (จ ารอง เงินดี, 2545) 
 ประสบการณ์จากกลุ่มเพื่อน ได้แก่ การรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ จากการมีปฏิสัมพันธ์

กับเพื่อนในกลุ่ม หรือจากการได้ร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน โดยปกติแล้วสมาชิกในกลุ่มเพ่ือนจะเป็น
ทั้งผู้ให้และผู้รับประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จากการพบปะพูดจา อภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น การสนทนาถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกแต่ละคนได้พบเห็นมา หรือได้ร่วมกระท า

พฤติกรรมนั้น ๆ ด้วยกันมา 
 กลุ่มเพื่อนจัดเป็นกลุ่มปฐมภูมิ ซึ่งเป็นกลุ่มขนาดเล็ก มีคนน้อย สมาชิกรู้จักกันดี

เป็นส่วนตัว มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด จึงเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด และ
แนวทางในการปฏิบัติตนด้านต่าง ๆ ปัจจัยส าคัญในการที่จะท าให้บุคคลเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

ความเช่ือ การรับรู้และพฤติกรรมนั้น เน่ืองมาจากความแตกต่างของทัศนคติ ความเช่ือ การรับรู้ 

และพฤติกรรมซึ่งเป็นบรรทัดฐานของกลุ่ม โดยบุคคลจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
ให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานของกลุ่ม เมื่อบุคคลใดมีความเช่ือ การรับรู้ และพฤติกรรมที่ไม่

เหมือนกลุ่มหรือไม่สอดคล้องกับกลุ่ม จะเกิดการปรับตัว 2 แบบ คือ แยกตัวออกจากกลุ่มเดิม
แล้วไปหากลุ่มใหม่ หรือปรับตัวเข้าหากลุ่ม ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าสู่กลุ่ม เพ่ือให้

ได้รับการยกย่องและยอมรับจากเพ่ือน ดังนั้น กลุ่มเพ่ือนจึงมีอิทธิพลต่อสมาชิกหรือบุคคล โดย

เป็นเครื่องสนับสนุนช่วยให้สมาชิกสามารถแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด อากัปกิริยาต่าง ๆ ทั้ง
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ในทางที่ดีและไม่ดี และมีอิทธิพลเหนือบทบาทของสมาชิกในสถานการณ์ต่าง ๆ (ยุทธนา 

ภาระนันท์ และ นิภาพรโชติสุดเสน่ห์, 2546)  
 กลุ่มเพื่อนจึงมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทั้งในด้าน

ความรู้ ทัศนคติ ความเช่ือ และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทางเพศ 
ขณะเดียวกันเพื่อนก็ยังมีบทบาทในการสร้างรูปแบบในการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบัน

การได้รับความรู้จากเพื่อน (Peer Education) เป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ (วารุณี ฟองแก้ว, 2545) 

  กลุ่มเพื่อนยังมีส่วนในการให้การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ (Emotional 

Support) ด้วยการให้ความรัก ความห่วงใย รู้สึกเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 
ซึ่ง House (1985, อ้างถึงในบุษดี ศรีค า, 2546: 41) ระบุว่าการสนับสนุนทางอารมณ์เป็นสิ่ง

ส าคัญที่สุดที่บุคคลพึงต้องการ เพราะจะช่วยลดความเครียด และสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ

ให้กับบุคคล 
  ส าหรับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย อัน

เน่ืองมาจากการที่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบางส่วนไม่เปิดเผยตัวต่อสังคม ดังนั้น กลุ่มเพ่ือน
ในสังคม เช่น เพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อนร่วมงาน ไม่อาจมีอิทธิพลโดยตรงต่อชายกลุ่มดังกล่าว จึง

ท าให้มีการคบกลุ่มเพื่อนในอีกลักษณะ ตามรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการและรสนิยม

ของกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเพ่ือนเที่ยวกลางคืน กลุ่มเพ่ือนออก
ก าลังกาย กลุ่มเพื่อนเพ่ือการมีเพศสัมพันธ์ รวมไปถึงกลุ่มเพื่อนในส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

  การรับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน จึงอาจเป็นปัจจัยหน่ึงที่น าไปสู่พฤติกรรมที่เสี่ยง
ต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ได้ เน่ืองจากการสร้างสัมพันธภาพในหมู่เพ่ือน เช่น การชักชวนไปเที่ยว

กลางคืน หรือการบอกเล่าประสบการณ์ทางเพศ ดังนั้นในงานวิจัยน้ีจึงใช้ช่ือตัวแปรว่า อิทธิพล

จากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ซึ่งหมายถึง การรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ จากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อนในกลุ่มหรือจากการได้ร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน รวมถึงการคล้อยตามการชักจูง หรือการ

เลียนแบบพฤติกรรมจากเพื่อน โดยไม่ท าให้ตนเองขาดความเป็นอิสระในการเป็นตัวของตัวเอง 
อีกทั้งไม่มุ่งหวังที่จะได้รับการยอมรับนับถือและนิยมยกย่องจากเพื่อนฝูงภายในกลุ่ม 

   จากการประมวลเอกสาร พบงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า การคบเพ่ือนมีอิทธิพล

ต่อการปฏิบัติตามกันในด้านต่าง ๆ ได้มาก รวมทั้งการถ่ายทอดการกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ที่
ไม่พึงปรารถนา เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พบผลในการศึกษาของ จีรพรรณ อินทา (2542) 

เรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ.
เชียงใหม่ จ านวน 592 คน พบว่า การพูดคุยเรื่องเพศและประสบการณ์ทางเพศกับเพ่ือน เป็น

ปัจจัยภายนอกด้านกลุ่มเพื่อน ที่มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

เอดส์ของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากน้ียังพบผลในงานวิจัยของ Boyer, Shafer, 
Wibbelsman, Seeberg, Teitle and Lovell (2000) ซึ่งได้ศึกษาถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง
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ลักษณะทางสังคมและปัจจัยทางจิตสังคม กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และการมีโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ในคนไข้วัยรุ่นที่มารับการรักษาที่คลินิกเป็นจ านวนกว่า 300 คน ในสหรัฐอเมริกา 
พบว่า การคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและเพ่ือนที่มีประวัติว่าเคยเป็นโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
และสอดคล้องกับ Elkington, Bauermeister, Brackis-Cott, Dolezal and Mellins (2009) ใน

เรื่องของการใช้สารเสพย์ติดและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ในวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีและก าลัง

ตั้งครรภ์ โดยศึกษาผ่านกลุ่มตัวอย่างจ านวน 340 คน พบผลว่า การรับรู้ว่าเพ่ือนในกลุ่มมี

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูง เช่น การไม่ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ อันเน่ืองมาจาก

อาการมึนเมาสารเสพย์ติดจนไม่ได้สติ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงในการมี
เพศสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน โดยเฉพาะการสร้างสัมพันธภาพในหมู่เพ่ือนชาย ถูก

พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเช่นกัน โดยพบในงานวิจัยของ ยิ่งลักษณ์ วุฒิ
กุล (2544) ซึ่งท าการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ 

ของนักเรียนชายที่เข้าศึกษาวิชาทหาร จ.ราชบุรี จ านวน 291 คน พบว่าการคบเพ่ือนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เช่น เพื่อนที่อ่านหนังสือหรือดูภาพยนตร์ประเภทยั่วยุกามารมณ์ เพ่ือน

ที่เที่ยวสถานเริงรมย์ เพื่อนที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว และการเคยถูกเพ่ือนชักชวนให้มี

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในเรื่องดังกล่าว เป็นปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ 

   ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในบุคคล เช่น 
การศึกษาของ กุลยา สุหร่ายพรหม (2538) เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกัน

การติดเชื้อโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ จ.อุดรธานี 

จ านวนมากกว่า 2,000 คน  พบว่าพฤติกรรมเสี่ยงของเพ่ือนสนิทและเพ่ือนในกลุ่ม มี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ด้านเพศสัมพันธ์อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 
  งานวิจัยเชิงทดลองของ ฟาริดา ลังกาฟ้า (2544) เกี่ยวกับผลของการใช้กลุ่ม

เพื่อนในการให้ความรู้ เพื่อพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย 

พบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของเจตคติที่เหมาะสมต่อการใช้ถุงยางอนามัย 
เพิ่มมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และกลุ่มทดลองยังมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติ

ที่เหมาะสมต่อการใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า
กระบวนการให้ความรู้โดยกลุ่มเพื่อนเพื่อพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ สามารถท าให้กลุ่ม

ตัวอย่างเกิดเจตคติที่เหมาะสมต่อการใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นได้ และการศึกษาของ ศรีสุดา โภ

คา (2541) เรื่องพฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่ก าหนดความตั้งใจใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกัน
การติดเชื้อเอดส์ของเด็กวัยรุ่นชาย ผ่านกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 1,108 คน พบว่า 
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บรรทัดฐานของกลุ่มผู้ใกล้ชิด อันได้แก่ เพ่ือนสนิท หญิงคนรัก เพ่ือนรุ่นพี่ พี่ชาย และบิดา 

เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย สามารถท านายความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยกับหญิงอ่ืนที่
ไม่ใช่หญิงคนรัก หรือกับหญิงบริการทางเพศได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

  จากการประมวลเอกสารและผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม
เพื่อนมีอิทธิพลต่อการปรับตัว และพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล จึงท าให้คาดได้ว่า ชายที่มี

เพศสัมพันธ์กับชายที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสมมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม

ป้องกันโรคเอดส์มากกว่า กลุ่มชายที่ได้รับอิทธิพลจากเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย 

 

 1.4.3.2 การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรค
เอดส์กับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของบุคคล 

   ส าหรับการศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เลือกกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม (PRECEDE Framework) ซึ่งเป็นรูปแบบการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตัวบุคคลและภายนอกตัวบุคคลของ Green and Kreuter (1991) มาใช้ในการก าหนดตัว

แปรเพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
  PRECEDE Framework เป็นค าย่อมาจาก Predisposing, Reinforcing, and 

Enabling Causes in Education Diagnosis and Evaluation เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือการ

วางแผนการด าเนินงานสุขศึกษาที่มีแนวคิดว่า พฤติกรรมบุคคลมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย 
(multiple factors) ดังนั้นจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยส าคัญ ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมนั้น ๆ เพื่อ

สร้างข้อมูลในการวางแผนและก าหนดกลวิธีในการด าเนินงานสุขศึกษาเพ่ือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมต่อไป กระบวนการวิเคราะห์ใน PRECEDE Framework เป็นการวิเคราะห์แบบ

ย้อนกลับ โดยเริ่มจาก Outcome ที่ต้องการ หรืออีกนัยหน่ึง คือ คุณภาพชีวิตของบุคคลที่พึง

ประสงค์ แล้วพิจารณาถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสาเหตุที่เน่ืองมาจาก
พฤติกรรมของบุคคล การวิเคราะห์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ  7 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์

ทางสังคม (Social Diagnosis) 2) การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา (Epidemiological Diagnosis) 
3) การวิเคราะห์ทางพฤติกรรม (Behavioral Diagnosis) 4) การวิเคราะห์ทางการศึกษา 

(Educational Diagnosis) 5) การเลือกกลยุทธ์ทางการศึกษา (Selection of Educational 

Strategies) 6) การวิเคราะห์ทางการบริหาร (Administrative Diagnosis) และ 7) การ
ประเมินผล (Evaluation) 

   ส าหรับการศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ ใน
กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายนั้น จะตรงกับแนวคิดในขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการ 

PRECEDE Framework นั่นคือขั้นตอนในการวิเคราะห์ทางการศึกษา ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพ่ือ

หาปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมทั้งที่เป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลและปัจจัยภายนอกตัว
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บุคคล โดยมีการแบ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่มได้แก้ ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัย

เสริม 
  โดยที่ปัจจัยเอื้อ (Enabling Factors) จะหมายถึง สิ่งที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่

จ าเป็นในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ชุมชน รวมทั้งทักษะที่จะช่วยให้บุคคลสามารถแสดง
พฤติกรรมนั้น ๆ ได้ด้วย และยังรวมถึงความสามารถที่จะใช้แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งมีส่วน

เกี่ยวข้องกับราคา ระยะทาง เวลา ฯลฯ นอกจากนั้นสิ่งที่ส าคัญก็คือ การมีอยู่และหาได้ง่ายของ

ปัจจัย (Available) และความสามารถที่จะเข้าถึงได้ (Accessibility) ดังนั้น ปัจจัยเอื้อจึงเป็นสิ่งที่

ช่วยให้การแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น 

   ส าหรับในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จะสามารถติดเชื้อเอชไอวีกันได้โดย
การมีเพศสัมพันธ์ทางปาก (Oral Sex) และทางทวารหนัก (Anal Intercourse) ในขณะเดียวกัน

น ้าคัดหลั่งที่โดนเน้ือเยื่ออ่อน เช่น เยื่อบุตา ก็สามารถเป็นช่องทางในการแพร่เชื้อเอชไอวีจาก

บุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงได้เช่นกัน วิธีการหน่ึงที่จะป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากการมี
เพศสัมพันธ์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย คือ การใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์

อย่างถูกต้องทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งได้แก่การใช้ถุงยางอนามัยร่วมกับการใช้สารหล่อลื่นซึ่ง
มีส่วนผสมของน ้า และไม่มีส่วนผสมของน ้ามัน (Water-based lubricant) ซึ่งเป็นสารหล่อลื่นที่

ใช้คู่กับถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก เพื่อป้องกันการฉีดขาดของของถุงยาง

อนามัยในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ จึงจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพ 
 การศึกษาพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์นั้น ปัจจัยเอื้อ (Enabling Factors) 

ตามแนวคิด PRECEDE Framework จะเป็นปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้บุคคลหลีกเลี่ยงการมี
พฤติกรรมที่เสี่ยงลงได้ ซึ่งปัจจัยเอื้อดังกล่าว อาจท าได้โดยการสนับสนุนทางด้านวัตถุและ

สิ่งของ ซึ่งได้แก่ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น โดยพิจารณาจากความสะดวกและความเพียงพอ 

โดยความสะดวกนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่อยู่บนพื้นฐานของการกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่ง
หากบุคคลจะท ากิจกรรมใด ๆ ให้ส าเร็จแล้ว สิ่งส าคัญที่สุดคือต้องมีความสะดวกที่คอยสนับสนุน

ให้มีการท ากิจกรรมเหล่านั้นขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ถ้ามีความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์
ป้องกันโรคเอดส์ ก็อาจจะช่วยให้บุคคลมีโอกาสในการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อต้องการมี

เพศสัมพันธ์ได้มากขึ้น ดังนั้น จึงต้องสร้างการรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึง

อุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ด้วยการจัดให้มี
ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นแจกจ่ายหรือจ าหน่ายในสถานที่ที่สอดคล้อง กับความต้องการของ

กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในกลุ่มต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ตลอดจนมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันโรคที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายสามารถเข้าถึง

ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นได้โดยสะดวก จึงน่าจะท าให้เช่ือได้ว่า การจัดการดังกล่าว จะเป็น

ปัจจัยเอื้อและสร้างเสริมให้เกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ ให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมในกลุ่ม
ตัวอย่างได้ 
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  จากการประมวลเอกสารพบงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า การรับรู้การมีอยู่และ

ความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ซึ่งก็คือถุงยางอนามัย มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย โดยพบผลในงานวิจัยเชิงคุณภาพของ 

โกศล บุญยวง (2539) ในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การติดเอดส์ของคนงานก่อสร้างในจ.เชียงใหม่ ได้ผลที่ส าคัญคือ กลุ่มคนงานก่อสร้างรู้สึกว่า 

ถุงยางอนามัยมีราคาแพงและหาซื้อยาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับรายได้ของคนงานก่อสร้าง ใช้

แล้วไม่สนุก ผู้หญิงที่ขายบริการบ่นว่าท าให้ใช้เวลาในการมีเพศสัมพันธ์ที่นานขึ้น หาซื้อยาก 

และรู้สึกอับอายจึงไม่อยากพกพาไว้ติดตัว 

 ส าหรับการศึกษาวิจัยด้วยวิธีในเชิงปริมาณ ก็พบผลไม่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเยาวชน ที่ความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์จะมีผลอย่างมากต่อพฤติกรรม เช่น 

งานวิจัยของ เกตุมาลา บรรจงพาณิชย์ (2544) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของนักศึกษาในประเทศลาว พบว่าการเข้าถึงอุปกรณ์ส าหรับ
ป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ ไม่ว่าจะเป็นการมีอุปกรณ์อย่างเพียงพอ และความสะดวกในการใช้

อุปกรณ์ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสามารถท านายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันการ

ติดเชื้อโรคเอดส์ได้ร้อยละ 10.9 ซึ่งได้ผลที่สอดคล้องกับ การศึกษาของ นราวุธ สินสุพรรณ์ 

(2548) เรื่องพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหน่ึง ใน
เขตอีสานใต้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่เคยมีเพศสัมพันธ์จ านวนทั้งสิ้น 546 คน พบว่าความ

สะดวกในการหาซื้อถุงยางอนามัยเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย
ของนักศึกษาชาย โดยนักศึกษาที่มีความสะดวกในการหาซื้อถุงยางอนามัย มีโอกาสใช้ถุงยาง

อนามัยมากกว่าผู้ที่ไม่มีความสะดวกในการหาซื้อถุงยางอนามัย อาจเป็นเพราะนักศึกษาส่วน

ใหญ่พักอาศัยอยู่กับเพื่อน และหอพักดังกล่าวอยู่ในเขตเมืองจึงท าให้นักศึกษามีความสะดวก
มากยิ่งขึ้นในการหาซื้อถุงยางอนามัยมาใช้ 

 ส่วนงานวิจัยในต่างประเทศพบ Santelli et al. (2004) ได้ท าการวิจัยถึงผลของ
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้นในสหรัฐอเมริกา พบว่า อุปสรรคและความไม่สะดวกในการซื้อ, พกพา และใช้ถุงยาง

อนามัย มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า มีการรณรงค์ให้ผู้ชายที่เที่ยวสถานเริงรมย์ใช้ถุงยาง
อนามัยเป็นประจ าทุกครั้ง เพื่อป้องกันตนเองจากการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยพบ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ Phasie (2005) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อ

ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ของชายที่เที่ยวสถานบริการทางเพศ ในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบผลที่ส าคัญคือ ความสะดวกในการได้รับถุงยางอนามัย มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  งานวิจัยในกลุ่มตัวอย่างชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย เช่น Gutiérrez, Yepez, 

Morrison, Samuels and Bertozzi (2006) ได้ร่วมกันศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
ถุงยางอนามัยในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในประเทศเอกวาดอร์ ผ่านกลุ่มตัวอย่างชายที่มี

เพศสัมพันธ์กับชายจ านวน 2,594 คน จาก 8 เมืองใหญ่ของเอกวาดอร์ พบว่า ราคาของถุงยาง

อนามัยมีความสัมพันธ์ในทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยใน

กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีผลสอดคล้องกันทั้งในกลุ่มตัวอย่างที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีและไม่ดี 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยน้ีคือ จัดให้มีการเข้าถึงถุงยางอนามัยโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายอย่าง
ทั่วถึง 

 งานวิจัยข้างต้น ยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2550-2554 (2550) ซึ่งได้มีการก าหนดแนวมาตรการ/กลยุทธ์ส าหรับ
การป้องกันการติดโรคเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายไว้ โดยหน่ึงในมาตรการดัง

กล่าวคือ การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการกองทุนถุงยางและสารหล่อลื่น เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงและ
การใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น โดยก าหนดกิจกรรมหลักด้วยการจัดให้มีถุงยางอนามัยและ

สารหล่อลื่นอย่างเพียงพอส าหรับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย พร้อมทั้งการเข้าถึงได้

โดยสะดวกและใช้อย่างถูกต้อง ผ่านเครือข่ายภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรธุรกิจ
เอกชน โดยมุ่งหวังให้ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลดลง 

โดยเฉพาะโรคเอดส์และโรคหนองใน 
  จากการประมวลเอกสารข้างต้น สรุปได้ว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การ

มีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ กับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของ

บุคคล กล่าวคือ การได้รับความสะดวกและความเพียงพอในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ 
อาจมีส่วนช่วยให้บุคคลมีโอกาสในการกระท าพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ได้มากขึ้น จึงท าให้

คาดได้ว่า กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีการรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึง
อุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์มากกว่า กลุ่มชายที่มีการรับรู้

การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ต ่า 

 
 1.4.3.3 การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์กับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์

ของบุคคล 
   การสื่อสารระหว่างมนุษย์นั้น สามารถจ าแนกออกได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่ง

สาร และผู้รับสาร ซึ่งผู้รับสารจะเลือกรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางใด หรือเน้ือหาประเภทใด 

ขึ้นอยู่กับ พื้นฐานทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และพื้นฐานส่วนบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะส่งผลต่อไปยัง
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล ๆ นั้น การเปิดรับข้อมูลข่าวสารในกลุ่มชายที่มี
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เพศสัมพันธ์กับชายในเรื่องโรคเอดส์ เป็นไปเพ่ือให้เข้าใจ เรียนรู้ และน าเอาไปตัดสินใจได้ โดย

กลวิธีใหม่ ๆ ทั้งในเรื่องของช่องทาง รูปแบบ วิธีการน าเสนอ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
ผู้รับสื่อมากขึ้น และเพื่อให้เกิดการเปิดรับส่ือมากขึ้นไปพร้อม ๆ กัน 

   การใช้กระบวนการสื่อสารและสื่อในการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือการ
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ แสดงให้เห็นถึงความเช่ือและการยอมรับว่าสื่อมีอิทธิพลต่อความรู้ 

ทัศนคติ และพฤติกรรมของมนุษย์ มีแนวคิดที่สนับสนุนอิทธิพลของสื่อซึ่งมีผลต่อมนุษย์โดยตรง

ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 มีการโฆษณาชวนเช่ือ ซึ่งในสมัยนั้นเป็นการสื่อสารเพ่ือการโน้ม

น้าวใจมวลชนให้เกิดความรักชาติ และความฮึกเหิมในการรบต่อต้านข้าศึก ในยุคต่อมา จึงมี

ทฤษฎีเกิดขึ้นจากฐานความเช่ือที่ว่า สื่อมีอิทธิพลโดยตรงต่อมนุษย์ นั่นคือ Behaviorism, 
Freudianism และ Magic Bullet Theory ซึ่งมองว่าสื่อเข้าไปกระตุ้นมนุษย์ไม่ว่าจะโดยจิตส านึก 

จิตใต้ส านึก หรือจิตกึ่งส านึกเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น (กาญจนา แก้วเทพ, 2543 : 82-95) ซึ่ง

เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ตั้งแต่สมัยที่เริ่มมีการใช้สื่อใหม่ ๆ 
ตั้งแต่ในอดีต เช่น ในสมัยที่เริ่มมีภาพยนตร์แรก ๆ ในสหรัฐอเมริกา ก็พบว่าภาพยนตร์มีผลต่อ

จิตใจของมนุษย์ในแง่ของทัศนคติและความเช่ืออยู่มากทีเดียว หรือแม้แต่การเลือกตั้งของ
สหรัฐอเมริกาหลายครั้ง ก็มีการใช้สื่อเพื่อที่จะจูงใจให้คนเลือก และนอกจากที่จะมีการพบว่าสื่อมี

อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีแล้ว สื่อยังช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วย 

กล่าวคือ เพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการกระท าใด ๆ ก็ตามที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น เหมือนกับเป็นการ
ป้องกันนั่นเอง 

   Defleur (1989) ได้น าเสนอชุดของทฤษฎี Selective Influence Theories โดย
มองว่าการสื่อสารและอิทธิพลของสื่อนั้น ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของปัจเจกบุคคล ความ

แตกต่างทางสังคม และความสัมพันธ์ของคนในสังคมนั้น เหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยที่เอื้อหนุน หรือ

เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพของการสื่อสารทั้งสิ้น นอกจากน้ีผู้รับข้อมูลข่าวสาร ยังมีการเลือก
ที่จะให้ความสนใจ เลือกที่จะรับรู้ เลือกที่จะจดจ า และเลือกที่จะมีปฏิกิริยา และที่ส าคัญการเลือก

รับสื่อหรือสมรรถภาพในการรับสื่อของแต่ละบุคคล ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านประชากร อาทิ 
อายุ รายได้ อาชีพ เป็นต้น มุมมองของแนวคิดเรื่องความจ ากัดในผลกระทบของสื่อน้ีถูกมอง

เหมือนกับว่าการสื่อสารเหมือนการเล่นปิงปอง ถ้าหากผู้ตีลูกตีส่งไป แล้วอีกฝ่ายหน่ึงไม่ตี

ส่งกลับมา การเล่นปิงปองก็จะไม่ประสบความส าเร็จ เช่นเดียวกับการสื่อสาร ที่หากเป็นการ
สื่อสารทางเดียว แล้วไม่มีการตอบกลับของผู้รับสารว่าเข้าใจมากน้อยเพียงใด คิดเห็นเป็น

อย่างไร ก็จะท าให้ประสิทธิภาพของการสื่อสารน้อยลง 
  จากทฤษฎีข้างต้นสามารถมองได้ว่า กลุ่มชายที่เพศสัมพันธ์กับชาย อาศัย

ปัจจัยทั้งในด้านความสนใจที่จะเรียนรู้และรูปแบบของการได้รับข้อมูลข่าวสาร เป็นปัจจัยในการ

รับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันตนเองจากการติดโรคเอดส์ ซึ่งรูปแบบของการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารในแต่ละประเภทก็จะมีข้อเด่นข้อด้อยต่างกันไป โดยหลายแนวคิดมองว่านอกจาก
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ช่องทางการรับข้อมูลผ่านสื่อมวลชนอันเป็นช่องทางหน่ึงในการสื่อสารแล้ว ยังมีสื่อที่เป็น

ลักษณะสื่อบุคคล ผู้น าทางความคิด หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า การสื่อสารระหว่างบุคคลด้วยกัน 
เข้ามามีบทบาทต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารด้วยเช่นกัน โดยถ้ามองเรื่องการ

สื่อสารเกี่ยวกับโรคเอดส์ บุคคลที่เป็นบิดามารดา เพ่ือน ครู อาจารย์ วิทยากร ก็มีส่วนที่จะเป็น
ช่องทางหน่ึงในการสื่อสารเรื่องโรคเอดส์ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความรู้ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมเช่นกัน 

   รูปแบบหน่ึงซึ่งเป็นที่นิยมในการสื่อสารข่าวสารสุขภาพคือการใช้วิธีรณรงค์ 

โดยงานวิจัยที่เกี่ยวกับการรณรงค์ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์กับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์

ของบุคคล เช่น งานวิจัยเรื่องการรณรงค์เอดส์กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ ของ มนัส 
สุวรรณ (2541) ซึ่งได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความส าเร็จของการรณรงค์โรคเอดส์ ผ่าน

ประชากรกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 800 คน ใน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบนคือเชียงใหม่ ล าพูน และ

เชียงราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยมีส่วนร่วม ในกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ผ่าน
หน่วยงานของรัฐและเอกชน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ระหว่างมี

เพศสัมพันธ์ค่อนข้างเด่นชัด ด้วยการให้ฝ่ายชายใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และ
พบในงานวิจัยของ วรางคณา มาลัยวงศ์ (2549) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการ

ติดเชื้อเอชไอวี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ.นครนายก จ านวนทั้งสิ้น 705 คน ใน 12 

โรงเรียน พบว่า การได้รับการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์ผ่านสื่อต่าง ๆ ประกอบกับการได้รับ
ค าแนะน าเรื่องโรคเอดส์จากบุคคลอ่ืน เป็นปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 
ตามล าดับ 

 การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ ยังมีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างใน

วัยผู้ใหญ่ตอนต้นทั้งชายและหญิงเช่นเดียวกัน โดยพบงานวิจัยของ อมรรัตน์ ภูกาบขาว (2541) 
ผ่านกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิง ในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของ

สตรีวัยเจริญพันธุ์ จ.ขอนแก่น จ านวน 403 คน พบว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารและค าแนะน าจาก
แหล่งต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคเอดส์ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์

ของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นชายวัย

ท างาน เช่น การศึกษาของกรองทิพย์ หวังสู้ศึก (2541) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องกัน
โรคเอดส์ของคนงานก่อสร้าง จ.ระยอง จ านวน 365 คน พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรค

เอดส์ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มตัวอย่าง หมายความว่า 
คนงานก่อสร้างที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์มาก จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันโรค

เอดส์ที่ดีมากนั่นเอง 
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 นอกจากน้ีการรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางเวปไซต์ ก็จัดว่าเป็นสื่อที่สะดวกและ

ง่ายต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกัน โดยพบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ Carpenter et al.  
(2009) เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้เวปไซต์เพ่ือการฝึกฝนทักษะและแรงจูงใจ การประเมิน

ความเสี่ยง และให้ความรู้เกี่ยวการลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ ของกลุ่มตัวอย่าง
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในสหรัฐอเมริกา จ านวน 112 คน ซึ่งพบผลการศึกษาที่ส าคัญคือ 

ภายหลังการให้ความรู้และพัฒนาทักษะผ่านเวปไซต์ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต ่ากว่าก่อนได้รับการพัฒนาทักษะ และต ่ากว่าในกลุ่มควบคุมอย่างมี

นัยส าคัญ เช่น จ านวนครั้งที่ลดลงของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกับคู่นอนของตนเอง เป็น

ต้น 
 ส าหรับงานวิจัยในกลุ่มตัวอย่างชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ได้แก่ การศึกษา

ของ Jarama, Kennamer, Poppen, Hendricks and Bradford (2005) ในเรื่องของปัจจัยทางจิต

สังคมและตัวท านายที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ของกลุ่มตัวอย่างชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายชาวลาติน ในสหรัฐอเมริกา จ านวน 250 คน พบว่าการสื่อสารและการได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์รวมทั้งการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์กับคู่นอนของกลุ่มตัวอย่าง มี
ความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญในทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ซึ่งหมายความว่า ยิ่งมี

การสื่อสารกับคู่นอนในเรื่องโรคเอดส์มาก ก็ยิ่งมีผลในการเพิ่มการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ให้

มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง 
 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ระพีพันธ์ จอมมะเริง (2550) เกี่ยวกับการ

เปิดรับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผ่านกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 250 คน โดยได้แสดงให้เห็นว่า การเปิดรับข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ซึ่ง

รวมถึงสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ท ภาพยนตร์ แผ่นพับ ใบปลิว และโปสเตอร์ 

หนังสือและนิตยสาร การรับสื่อจากสื่อบุคคล คือแพทย์รวมถึงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
เพื่อนหรือบุคคลรอบข้าง รวมถึงครูและอาจารย์ พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจากการติดเชื้อเอชไอวี เช่น การใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญ ที่ .05 

   จากการประมวลเอกสารข้างต้น ได้แสดงให้เห็นว่า การที่บุคคลได้รับข้อมูล

ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ จะท าให้บุคคลตัดสินใจที่จะปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคเอดส์ได้ดียิ่งขึ้น 
จึงท าให้คาดได้ว่า กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก เป็น

ผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์มากกว่า กลุ่มชายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย 
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 1.4.3.4 ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างกับพฤติกรรมของบุคคล 

  ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) (พัทยา สายหู, 2544) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ว่าแต่ละคนมีการแสดงพฤติกรรมทางสังคมออกมา

อย่างไร บทบาทจึงหมายถึง หน้าที่ของแต่ละ “สถานภาพ” หรือต าแหน่งทางสังคมของบุคคลทั้ง
ในหลักการทฤษฎีที่ใช้ก าหนด และในภาคปฏิบัติจริงในชีวิตของบุคคล ขึ้นอยู่กับลักษณะของ

กลุ่มหรือหมู่คณะที่บุคคลผู้นั้นร่วมอยู่ และต้องมีการกระท าเกี่ยวข้องด้วยเป็นส าคัญเสมอ จึงมี

ความจ าเป็นต้องรู้จักลักษณะของกลุ่มด้วยจึงจะเข้าใจถึงสถานภาพและบทบาทของบุคคลได้

อย่างชัดเจน นอกจากน้ียังขึ้นอยู่กับสภานการณ์ที่ต่างออกไปด้วยเช่นกัน 

 บทบาทยังเป็นการกระท าตามสิทธิและหน้าที่ของสถานภาพ (งามพิศ สัตย์
สงวน, 2543) สถานภาพและบทบาทจึงมักเป็นของคู่กัน คือ เมื่อมีสถานภาพก็จะต้องมีบทบาท

ด้วย แต่ไม่เสมอไป บทบาทจึงเป็นเสมือนพฤติกรรมที่คาดหวังส าหรับผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่าง ๆ 

ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร (Role Expectation) บทบาทจึงเป็นเรื่องราวทางสังคม ที่มีจิตวิทยาของ
บุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ครองต าแหน่งเดียวกันอาจแสดงบทบาทต่างกัน ผู้ที่อยู่ในต าแหน่ง

บางอย่างอาจท าหน้าที่หลายอย่าง และจะได้รับสิ่งตอบแทนหลายอย่าง แต่บุคคลในต าแหน่ง
เดียวกัน จะแสดงบทบาทต่างกันไปได้ เพราะแต่ละคนมีลักษณะทางจิตวิทยาและบุคลิกภาพที่

แตกต่างกัน รวมทั้งปัจจัยที่ส าคัญอีกหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กาลเวลาและสถานการณ์

ที่เฉพาะต่าง ๆ กัน 
 การแสดงบทบาทให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงขึ้นอยู่กับบุคคลจะ

ใช้วิจารณญาณ โดยอาศัยความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เดิมเป็นเครื่องช่วยก าหนดบทบาท 
บุคคลในสังคมจะแสดงบทบาทซึ่งเป็นแนวทางในการปฎิบัติต่อบุคคลอ่ืน ๆ แตกต่างกันออกไป 

ถ้าต าแหน่งนั้น ๆ ต่างกับบทบาทในสังคมทั่ว ๆ ไป โดยอาจแบ่งเป็นประเภทได้ เช่น บทบาท

ตามเพศ บทบาทตามวัย บทบาททางอาชีพ บทบาททางครอบครัว และบทบาทในกลุ่มเพ่ือน 
หรือกลุ่มที่มีความสนใจคล้าย ๆ กัน 

 อย่างไรก็ตาม การแสดงบทบาทของบุคคล ก็มักพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นได้
เช่นกัน ซึ่งปัญหาของบทบาทที่เกิดขึ้นในองค์การ (Mitchell and Larson, 1987) ได้แก่ ความ

ขัดแย้งในบทบาท (Role Conflict) ซึ่งมีด้วยกัน 4 ประเภท คือ ความขัดแย้งในบทบาทกับบุคคล 

ความขัดแย้งในบทบาทระหว่างบุคคล ความขัดแย้งระหว่างบทบาท และความความขัดแย้ง
ระหว่างบทบาทกับตัวบุคคล ปัญหาของบทบาทอีกประเภทคือ ความคลุมเครือในบทบาท (Role 

Ambiguity) หมายถึง ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตน จึงท าให้เกิดความไม่มั่นใจในสิ่งที่
กระท า ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ มักพบในบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ในหน้าที่ต่าง ๆ โดยไม่

มีการชี้แจงรายละเอียดมาก่อน และปัญหาของบทบาทประเภทสุดท้าย คือ ความมากเกินไปของ

บทบาท หรือภาระเกินบทบาท (Role Overload) หมายถึง การที่บุคคลหน่ึงต้องเผชิญกับความ
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คาดหวังจากบุคคลอ่ืนหลาย ๆ บทบาท ที่ต้องกระท าให้เสร็จสมบูรณ์ไปพร้อม ๆ กัน และอาจไม่

สามารถที่จะท าให้เสร็จตามต้องการ รวมถึงคุณภาพของงานที่ลดลง 
 ภาระเกินบทบาท ยังเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความกดดันในบทบาท (Role 

Strain) ได้ด้วย (Turner, 2002) ซึ่งเป็นปัญหาจากการที่บุคคลต้องแสดงบทบาทหลายอย่างมาก
เกินกว่าเวลา และพละก าลังที่ตัวเองมี ปัญหาน้ีเกิดขึ้นได้ทั้งเพศชายและหญิงวัยท างาน 

โดยเฉพาะบทบาทในทางหน้าที่การงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ในงานประจ า ที่มักมี

ผลกระทบกับบทบาทในการเป็นพ่อและแม่ของลูก ๆ ในครอบครัว การมีบทบาทที่มากเกินไป

ดังกล่าว จึงส่งผลให้บุคคลอาจไม่สามารถท าหน้าที่ในบทบาทของตนเองได้ตามที่คาดหวัง หรือ

ตามที่ก าหนด ส่งผลท าให้บุคคลนั้นเกิดความเครียดในที่สุด 
 ภาระเกินบทบาท จะเกิดขึ้นเมื่อความคาดหวังของบทบาทที่ครอบครองอยู่

ทั้งหมด กับแหล่งที่จะสนองตอบความคาดหวังนั้นมีอยู่ไม่สมดุลกัน แหล่ง (Resource) ที่ว่าน้ีก็

คือเวลาและพลังงาน นั่นคือบุคคลใดก็ตามยิ่งครอบครองบทบาทมากขึ้นเท่าไร บุคคลนั้นก็ยิ่ง
จะต้องมีภาระหน้าที่ที่จะต้องกระท าตามข้อก าหนดของบทบาทที่ตนเองครอบครองอยู่มากขึ้น

เท่านั้น ในขณะที่พลังงานที่จะกระท าได้และเวลาที่มีอยู่นั้นมีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งสามารถอธิบายได้
แม้ในกรณีที่บุคคลครอบครองอยู่เพียงบทบาทเดียว นั่นคือ ถ้าภายในบทบาทที่บุคคลนั้น

ครอบครองอยู่มีข้อก าหนดให้ปฏิบัติตามมากมาย แต่ในขณะเดียวกัน พลังงานที่จะกระท าได้

และเวลาที่มีอยู่ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วย 
  โดยทั่วไปแล้วการด ารงชีวิตของบุคคลทั่วไปในวัยท างาน มักต้องมีความ

รับผิดชอบในหลาย ๆ ด้าน ครอบคลุมทั้งในด้านหน้าที่การงาน การดูแลครอบครัว การรักษา
ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด เช่น คนรักหรือเพ่ือนฝูง รวมถึงการดูแลสุขภาพของตัวเอง ภาระ

ทั้งหลายน้ี ถ้าหากมีมากเกินก าลังที่บุคคลจะรับไหวแล้ว ก็ล้วนแต่จะก่อให้เกิดความเครียดขึ้น

ได้ทั้งสิ้น ซึ่งหากไม่ได้รับการแบ่งเบา ก็อาจท าให้เกิดปัญหาต่อไปได้ นอกจากน้ีบทบาทของ
บุคคลในสังคมเองก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จากรูปแบบทางสังคม วัฒนธรรม และการเมือง 

ที่มีการปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวอย่างเป็นพลวัตรตลอดเวลา ท าให้บุคคลเองจ าต้องปรับบทบาท
ของตนในหลายด้าน แม้ว่าบทบาทที่ส าคัญของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปก็ตาม แต่หาก

จะต้องมีภาระความรับผิดชอบมากขึ้นจากเดิม และถ้าไม่ได้รับการเตรียมพร้อมอย่างดี ก็อาจจะ

ท าให้บุคคลดังกล่าวเกิดความเครียด และส่งผลต่อพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ 
  จากการประมวลเอกสาร ท าให้พบงานวิจัยที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ระหว่างภาระเกินบทบาท หรือการมีบทบาทที่มากเกินไป กับความเครียดในบุคคลที่แตกต่างกัน
ไป ได้แก่ งานวิจัยเรื่องความเครียดจากบทบาทหน้าที่ การเผชิญปัญหา และปัจจัยท านายภาวะ

สุขภาพของพยาบาล (วิภาดา คุณาวิกติกุล และคณะ, 2549) พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความเครียดจากบทบาทหน้าที่ของพยาบาลมากที่สุด คือ ภาระงานที่มากเกินไป ซึ่ง
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ความเครียดน้ียังเป็นปัจจัยเชิงเหตุที่สามารถท านายภาวะสุขภาพในด้านความเจ็บป่วยของ

ร่างกายได้อีกด้วย  
  งานวิจัยของ Berger, Cook, DelCampo, Herrera and Weigel (1994) เรื่อง

ความเกี่ยวข้องระหว่างบทบาทในครอบครัวและที่ท างาน กับการรับรู้ความเครียด โดยศึกษา
ผ่านกลุ่มตัวอย่างหลายเชื้อชาติในสหรัฐอเมริกา เพ่ือตอบค าถามงานวิจัยว่า เพศ และเชื้อชาติที่

แตกต่างกัน จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรู้ความเครียดในบทบาทหรือไม่ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 

ภาวะเกินบทบาท เป็นตัวท านายที่ส าคัญตัวแรกของความเครียดของกลุ่มตัวอย่างในทุกเพศ 

และทุกเชื้อชาติ ซึ่งผลการวิจัยน้ีช่วยสนับสนุนทฤษฎีความกดดันในบทบาทที่ว่า การมีบทบาทที่

เพิ่มมากขึ้นจนลดทอนหรือเกินกว่าก าลังของบุคคลที่จะท าได้นั้น มีส่วนท าให้เพิ่มความเครียด
และความกังวลให้กับบุคคลนั้น ๆ ได้ 

  การศึกษาผลกระทบต่อความเครียดที่มาจากบทบาทที่หลากหลาย ของสตรี

เกาหลีที่มีครอบครัวแล้ว ของ Lee, Um and Kim (2004) ซึ่งศึกษาผ่านตัวอย่างกลุ่มสตรีกว่า 
400 คนในเกาหลีที่อาศัยอยู่กับสามี และท างานประจ า โดยพบว่า การที่สตรีมีบทบาทที่มาก

เกินไป ทั้งบทบาทในการดูแลครอบครัว และบทบาทในที่ท างาน เป็นตัวท านายที่ส าคัญของการ
มีภาวะความเครียดในระดับสูง โดยเฉพาะสตรีที่ต้องท างานหนัก และไม่มีเวลาให้กับครอบครัว 

  ในส่วนของปัจจัยเชิงเหตุของภาวะเกินบทบาท พบจากการศึกษาของ 

Saengmook (1998) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความกดดันในบทบาท และการบรรลุบทบาทใน
ความเป็นแม่ ของสตรีวัยท างานที่มีบุตรคนแรก โดยท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างสตรีวัยท างาน

ที่มีบุตรคนแรก ซึ่งเก็บข้อมูลผ่านสถานรับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ 
พบว่า การมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีกับสามี เป็นตัวท านายที่ส าคัญ ของการมีภาวะเกิน

บทบาทจากคนรอบข้างน้อย และพบผลที่สอดคล้องกัน จากงานวิจัยของ Matayamool (2003) 

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในบทบาทของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างคือ ญาติผู้ดูแลที่พาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมาติดตามการรักษาที่คลินิก

ประสาทวิทยา ในจังหวัดขอนแก่น โดยพบผลว่า ความเครียดในบทบาทของญาติที่เป็นผู้ดูแล มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียดจากการดูแลโดยตรง (Strain from direct care) และการ

ขาดการสนับสนุน (Lack of resources) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งน้ี การขาดแหล่งประโยชน์ 

ความเครียดจากการดูแลโดยตรง และภาวะเหนือตน (Self-transcendence) สามารถร่วมกัน
ท านายความเครียดในบทบาทได้ 59% (p < .05) 

  งานวิจัยของ Riding and Wheeler (1995) ซึ่งได้ศึกษาถึงความเครียดในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหออภิบาลผู้ป่วยจิตเวช จ านวน 204 ตน พบว่า สาเหตุของ

ความเครียดในงานของพยาบาลวิชาชีพที่พบมากที่สุด คือ ความมากเกินไปของงานจนไม่มี

เวลาเพียงพอที่จะท างานให้สมบูรณ์ ซึ่งได้แก่ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีไม่เพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลดีได้ งบประมาณไม่ได้ใช้จริงตามทรัพยากรที่ต้องการใช้ ไม่มีเวลาในการ
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ดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ผู้ป่วยมีจ านวนมากเกินไป ขาดแคลนบุคลากร การดูแลผู้ป่วยต้องให้

ได้คุณภาพระดับสูง และต้องพยายามท างานให้ได้มาตรฐาน 
  งานวิจัยของ Churoek (2005) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ที่

ก่อให้เกิดความเครียดในชีวิต ความตึงเครียดในบทบาท ภาวะสุขภาพกับภาวะซึมเศร้าของสตรี
หลังหมดประจ าเดือน พบผลที่ส าคัญคือ สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดในชีวิตและความ

มากเกินไปของบทบาท มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับภาวะซึมเศร้าของกลุ่มตัวอย่างอย่างมี

นัยส าคัญ งานวิจัยน้ียังเสนอแนะด้วยว่า พยาบาลจิตเวชและทีมสุขภาพตามสถานพยาบาลควร

มีบทบาทส าคัญ ในการป้องกันภาวะซึมเศร้าในสตรีหลังหมดประจ าเดือน โดยเตรียมความ

พร้อมให้สตรีหลังหมดประจ าเดือนมีความเข้าใจและสามารถจัดการกับสถานการณ์ความเครียด
ในชีวิต ที่มาจากบทบาทต่าง ๆ ได้ 

  ปัญหาของบทบาทในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น ล้วนมีผลผลักดันให้บุคคลแสดง

พฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีได้ ดังนั้น การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์ จึงน่าจะ
มีความเกี่ยวข้องกับบทบาทของตนต่อการเผชิญกับความคาดหวังจากคนรอบข้างกลุ่มต่าง ๆ 

อันจะมีอิทธิพลต่อการปรับตัวและท าให้บุคคลได้รับประโยชน์ รู้จักจัดการกับความเครียดที่มา
จากภาระหน้าที่การงาน และแสดงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมในท้ายที่สุด  

   ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างจึงเป็นปัจจัยทางสังคมด้านสถานการณ์ ที่มี

ความสัมพันธ์และอาจส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงเอดส์จากการมีเพศสัมพันธ์ จากการประมวล
เอกสารข้างต้น ท าให้พบงานวิจัยหลายชิ้นที่สนับสนุนการให้ความหมายดังกล่าว จึงท าให้คาด

ได้ว่า กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างน้อย เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์มากกว่า กลุ่มชายที่มีภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างมาก 

 

1.4.4 จิตลักษณะเดิมกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์  

 

ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538 : 161-167) ได้แสดงถึงสาเหตุ

ของคนดีและพฤติกรรมของคนเก่งว่า พฤติกรรมเหล่าน้ีมีสาเหตุทางจิตใจที่ติดตัวผู้กระท าโดย

ตลอด และสาเหตุทางจิตใจที่เกิดและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นั้นมีอะไรบ้าง ทฤษฎีน้ี
สร้างจากผลการวิจัยที่เปรียบเทียบลักษณะทางจิตใจของผู้ที่มีพฤติกรรมอย่างหน่ึง ในปริมาณที่

แตกต่างกัน ทั้ง ๆ ที่ผู้กระท าเหล่าน้ี อยู่ในสถานการณ์เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน 
 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม อยู่ในรูปของต้นไม้ใหญ่ มี 3 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นดอกและผลของ

ต้นไม้ ส่วนล าต้น และส่วนที่เป็นราก (ภาพที่ 1.4) ในส่วนแรกคือ ดอกและผลไม้บนต้น แสดงถึง

พฤติกรรมที่น่าปรารถนาในปริมาณมาก และพฤติกรรมที่ไม่น่าปรารถนาในปริมาณน้อย เช่น 
พฤติกรรมซ่ือสัตย์ พฤติกรรมอาสาพัฒนาชนบท พฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็ง 

ตลอดจนพฤติกรรมสุขภาพและอ่ืน ๆ  ที่รวมเข้าเป็นพฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมของคน 
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ภาพท่ี 1.4  ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม แสดงจิตลักษณะพื้นฐาน และองค์ประกอบทางจิตใจของ

พฤติกรรมทางจริยธรรม  

แหล่งท่ีมา:  ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538: 7. 

 

ดีและคนเก่งน้ี มีสาเหตุอยู่ 2 กลุ่ม สาเหตุกลุ่มแรกอยู่ที่ล าต้นของต้นไม้น้ี ประกอบด้วยจิต
ลักษณะ 5 ประการ คือ 

1) ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง 
2) ความเช่ืออ านาจในตน 

3) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

4) เหตุผลเชิงจริยธรรม 
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5) ทัศนคติคุณธรรมและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือสถานการณ์นั้น 

ส่วนสาเหตุกลุ่มที่สองอยู่ที่รากของต้นไม้น้ี อันประกอบด้วยลักษณะอีก 3 ประการที่เป็น
พื้นฐานทางจิตของบุคคล คือ 

1) สติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาด 
2) สุขภาพจิต และ 

3) การมีประสบการณ์ทางสังคม 

จิตลักษณะ 3 ประการหลังน้ี อาจจัดเป็นสาเหตุของการเกิดและพัฒนาการของจิต

ลักษณะหลายด้านที่ล าต้นของต้นไม้น้ีด้วย ฉะนั้นจิตลักษณะสามประการที่รากของต้นไม้ จึง

เป็นสาเหตุของสาเหตุของพฤติกรรมของคนดี และพฤติกรรมของคนเก่งนั่นเอง ทฤษฎีต้นไม้
จริยธรรมจึงก าหนดจิตลักษณะ 8 ประการที่จ าเป็นต่อการเกิดและการคงอยู่ ของพฤติกรรมที่น่า

ปรารถนาต่าง ๆ ของคนไทย 

จากทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม เมื่อน ามาใช้ให้เข้าใจพฤติกรรมสุขภาพ จึงกล่าวได้ว่า
พฤติกรรมสุขภาพทางด้านที่น่าปรารถนาจะเกิดมาก และทางด้านที่ไม่น่าปรารถนาจะเกิดน้อย

ในบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี คือ 
1) เป็นผู้ที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดกับตนในอนาคต เช่น มีสุขภาพดี

หรือเสื่อม สามารถที่จะอดได้รอได้ และกระท าการที่จะก่อให้เกิดผลดีแก่ตนในวันข้างหน้า 

2) มีความเช่ืออ านาจในตนว่า การกระท าที่เหมาะสมของตนจะก่อให้เกิดผลดีต่อ
ตน และการกระท าที่ไม่เหมาะสมจะก่อให้เกิดผลเสียต่อตนได้ และการมีสุขภาพดีในวันหน้า

ขึ้นอยู่กับการดูแลตนเองในวันน้ี 
3) มีความมุมานะบากบั่นฝ่าฟันอุปสรรค กระท าการต่าง ๆ ตามที่ตั้งใจไว้ จนเป็น

ผลส าเร็จ ทั้งเป้าหมายย่อย ๆ และเป้าหมายใหญ่ 

4) มีความสุขุมรอบคอบเป็นตัวของตัวเอง หรือรู้จักเลียนแบบแต่สิ่งที่มีประโยชน์
ต่อตนเอง 

5) เห็นความส าคัญของการมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย และมีทัศนคติที่
ดีต่อพฤติกรรมสุขภาพที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้อ่ืน  

นอกจากนั้นยังต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ การเกิดโรคใหม่ ๆ และวิธีการ

ป้องกันโรค ซึ่งจะเกิดได้ด้วยการมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด และมีประสบการณ์ทางสังคมมาก
พอสมควร นอกจากนั้นการเป็นผู้มีสุขภาพจิตดีนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโต

ของจิตลักษณะ 5 ประการที่ล าต้นของต้นไม้น้ี และสุขภาพจิตที่ดียังเป็นเสมือนเครื่องเช่ือมโยง
ให้จิตลักษณะทั้ง 7 ประการ ส่งผลผลักดันและกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับ

ความเจริญทางจิตใจของตนด้วย หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ ผู้ที่รู้เรื่องสุขภาพ รู้วิธีการรักษา

สุขภาพ อยากเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีในอนาคต เช่ือว่าตนเองท าได้ ก็อาจจะไม่ท าพฤติกรรมสุขภาพ
ที่เหมาะสม เมื่อเกิดความทุกข์ ความเศร้าเสียใจ ความวิตกกลัดกลุ้ม (สุขภาพจิตเสีย) กลับด่ืม
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เหล้าจนเมามาย ทรมานตนเอง ไม่พักผ่อนหลับนอน หรือไม่ยอมรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์ เป็นต้น 
สรุปได้ว่า ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะทางจิตใจหลายลักษณะที่จ าเป็น

ต่อการเกิดพฤติกรรมสุขภาพ และควรมีการพัฒนาลักษณะเหล่าน้ี ควบคู่ไปกับการให้ความรู้
ทางสุขศึกษา จิตลักษณะที่ส าคัญที่ควรพัฒนาในเด็กและผู้ใหญ่ไทยคือ ลักษณะมุ่งอนาคตและ

การควบคุมตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และความเช่ืออ านาจในตน นอกเหนือจากการพัฒนาความ

เช่ือและทัศนคติที่เหมาะสม ซึ่งท ากันอยู่แต่เดิม และพบว่าไม่เพียงพอที่จะท าให้เกิดพฤติกรรม

สุขภาพที่เหมาะสม โดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพที่จะต้องกระท าติดต่อกันเป็นระยะยาวนั้น 

พบว่ายังไม่ค่อยได้ผล (Rodin and Salovey, 1989 : 554 อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 
2538 : 165)  

การวิจัยครั้งน้ี ศึกษาจิตลักษณะในต้นไม้จริยธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพใน

พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ ซึ่งได้แก่ จิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร คือ สุขภาพจิต 
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความเช่ืออ านาจในตน  

 
 1.4.4.1 สุขภาพจิตกับพฤติกรรมของบุคคล 

 สุขภาพจิตเป็นสภาวะของบุคคลโดยธรรมชาติ ภาวะจิตใจของมนุษย์จะมี

การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของบุคคลนั้นๆ นอกจากนั้น
จิตใจของมนุษย์มีความสลับซับซ้อนเข้าใจยากและมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยตลอดเวลา 

สุขภาพจิตของคนจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม สติปัญญา สภาพการ
เลี้ยงดู สภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยเหล่าน้ีจะเช่ือมโยงสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อกันและ

กัน นอกจากน้ีสภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันและอนาคตได้ก่อให้เกิดความ

กดดันต่อสภาพจิตของคนยิ่งขึ้น 
 ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว (2518) บิดาแห่งวงการสุขภาพจิตและ

จิตเวชแห่งประเทศไทย ได้ให้ค านิยามสุขภาพจิต ว่า คือสภาวะของชีวิตที่มีสุข ผู้มีสุขภาพจิตดี
คือผู้ที่สามารถปรับตัวเองให้อยู่ได้ด้วยความสุข ในโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วน้ีได้ หรือ

เป็นผู้ที่พอใจในตัวเอง พอใจผู้อ่ืน และสามารถปรับตนให้เข้ากับสังคมได้ด้วยความสุข ทั้ง

สามารถบ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ด้วย 
 กองสุขภาพจิต กรมการแพทย์ (2527) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิต

ดี ซึ่งประกอบด้วย การเป็นผู้ที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจ แล้วยังต้องมี
ความสามารถที่จะผูกสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น วางตัวในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากน้ียังต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ หรือท าตนให้มีคุณค่าได้ ใน

สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเมื่อมีอุปสรรคมาขัดขวางความ
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ต้องการ ก็สามารถผ่อนปรนหาทางออก ที่ราบรื่นและถูกต้องตามท านองคลองธรรมได้ และ

สามารถปรับจิตใจให้พอใจในผลที่ได้รับนั้น ๆ ด้วย 
 สุขภาพจิตจึงเป็นลักษณะที่มีความส าคัญยิ่งลักษณะหน่ึงของมนุษย์ 

นักจิตวิทยาหลายแขนงพบว่า สุขภาพจิตมีความเกี่ยวข้องกับจิตลักษณะอ่ืนๆ  เช่น การใช้
เหตุผลเชิงจริยธรรม ทัศนคติเรื่องต่าง ๆ และพฤติกรรมหลายประเภท ซึ่งใช้ท านายพฤติกรรม

ในสถานการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลได้อย่างแม่นย า 

 การมีสุขภาพจิตดีหรือไม่นั้น สามารถประเมินได้จาก 1) การแสดงออกทางด้าน

ร่างกาย หมายถึง การที่ไม่มีอาการทางกายที่มีสาเหตุมาจากจิตใจ ซึ่งแสดงออกมาให้เห็น

อาการที่เกิดตามระยะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ประสาท และระบบการไหลเวียนของโลหิต 2) การแสดงออกทางด้านอารมณ์ หมายถึง การที่

สามารถแสดงอารมณ์โกรธ เกลียด ดีใจ เสียใจ ได้อย่างเหมาะสม สามารถควบคุมตนเองได้เมื่อ

มีสิ่งเข้ามากระตุ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ 3) การแสดงออกทางด้านสังคม หมายถึง การที่สามารถ
อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ มีความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี โดยไม่รู้สึก

อึดอัดหรือล าบากใจในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน มีทัศนคติหรือความรู้สึกที่ดีต่อผู้ใกล้ชิด 
 สรุปได้ว่า สุขภาพจิตดี หมายถึงสภาวะทางอารมณ์และทางจิตที่เกี่ยวกับ

ปริมาณความวิตกกังวลน้อย ความเครียดน้อย การที่ไม่มีความรู้สึกทุกข์ใจโดยปราศจากเหตุผล

อันควร ความสบายใจ ไม่หวาดกลัวจนเกินเหตุ การมีสมาธิและมีความมั่นคงทางอารมณ์ 
 จากการประมวลเอกสาร พบงานวิจัยหลายงานที่ได้แสดงให้เห็นว่าสุขภาพจิต 

มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับพฤติกรรมของบุคคล เช่น พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของ
ต ารวจ ซึ่ง จตุพร เลิศล ้า (2547) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตและประสิทธิภาพใน

การท างานของต ารวจจราจรไทย ผ่านกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรเขตกองบังคับการ

ต ารวจนครบาล 2 จ านวน 534 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สุขภาพจิตมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรที่

มีสุขภาพจิตดีเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติงานทั่วไป และผลสัมฤทธิ์ของงานสูง
กว่าเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจรที่มีสุขภาพจิตไม่ดี เป็นผู้ที่มี

ผลการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติงานทั่วไปและผลสัมฤทธิ์ของงาน ต ่ากว่าเป้าหมายที่องค์กร

ก าหนดไว้ 
 สุขภาพจิตยังเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนในนักเรียนด้วยเช่นกัน โดยพบ

ผลในการศึกษาของ ปนัดดา ดอกอินทร์ (2544) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิต และ
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 

ผ่านกลุ่มตัวอย่างจ านวน 206 คน พบว่า สุขภาพจิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ

เรียนในด้านดีของนักเรียน ทั้งพฤติกรรมโดยรวมและพฤติกรรมย่อยในทุกด้าน 



33 
 

 ส าหรับพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเยาวชน พบว่าสุขภาพจิตมีความเกี่ยวข้อง

ตามรายงานการวิจัยของ สุรพงษ์ ชูเดช (2547) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ านวน 179 คน พบว่า การที่

นักศึกษารู้สึกว่าบุหรี่มีราคาต ่า ประกอบกับอิทธิพลจากปัจจัยน าด้วยการมีสุขภาพจิตที่ไม่ดี เช่น 
การมีปัญหา หรือมีเรื่องกลุ้มใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา 

สอดคล้องกับการศึกษาของ Aarons et al. (2008) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา

สุขภาพจิตและสุขภาพกาย ในกลุ่มเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิต ช่วงอายุระหว่าง 9-18 ปี ในรัฐ

แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พบเยาวชนที่ถูกรายงานว่ามีความไม่ปกติในเชิงจิตเวช (Disruptive 

Behavior Disorders) ได้แก่ การมีภาวะสมาธิสั้น ชอบฝ่าฝืน และมีพฤติกรรมก้าวร้าว อยู่ใน
ภาวะที่มีการสะสมของปัญหาในทางสุขภาพกาย นอกจากน้ีการที่มีภาวะทางอารมณ์แปรปรวน 

(Mood Disorder Diagnosis) ยังเช่ือมโยงกับการมีปัญหาสุขภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับโรคติดต่อ 

โรคระบบทางเดินหายใจ และการมีน ้าหนักเกิน ความผิดปกติในทางสุขภาพจิตน้ียังสัมพันธ์
โดยตรงกับพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพในอัตราที่สูงอีกด้วย ซึ่งกรณีศึกษาดังกล่าวได้แสดง

ให้เห็นภาพความสัมพันธ์ ในความเกี่ยวข้องระหว่างสุขภาพจิตที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพได้อย่าง
ชัดเจน 

 ผลการวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ยังแสดงให้เห็นว่าสุขภาพจิตมีความ

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ของบุคคลในกลุ่มตัวอย่างที่
หลากหลาย เช่น กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชน พบในงานวิจัยของ ชนม์นิภา วรกวิน และลินดา 

สุวรรณดี (2547) ในเรื่องของปัจจัยทางจิตสังคม ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อโรค
เอดส์ของนักศึกษาชายในสถาบันอุดมศึกษา ผ่านกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชายที่ศึกษาอยู่ใน

สถาบันราชภัฏจ านวน 1,939 คน พบว่าการมีสุขภาพจิตที่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์ ทั้งในด้านตัวบุคคลและในด้านวิธีการอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Brown et al. (2006) ที่ได้ท าการศึกษาถึงภาวะ

ซึมเศร้า (Depressive Symptoms) ซึ่งคือการมีสุขภาพจิตที่ไม่ดี ในฐานะที่เป็นตัวท านาย
พฤติกรรมเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มตัวอย่างเยาวชนและผู้ใหญ่วัยตอนต้นแอฟริกัน

อเมริกัน ในสหรัฐอเมริกา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่รายงานว่าอยู่ในภาวะซึมเศร้านั้น จะมี

พฤติกรรมเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์สูง โดยเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ชาย  
 การศึกษาความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในกลุ่มผู้ใหญ่ ก็พบผล

เช่นเดียวกันในงานของ Smit et al. (2006) ได้ท าการศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างสุขภาพจิต 
(Mental Health) และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ผ่านกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบเขต

เมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ พบกลุ่มตัวอย่างที่รายงานว่ามีปัญหาในทางสุขภาพจิต หรือ

พบว่ามีสุขภาพจิตที่ไม่ดี เช่น การอยู่ในภาวะซึมเศร้า หดหู่ (Depression) การบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์เกินขนาด  และผู้ที่ต้องเผชิญกับภาวะตึงเครียดทางจิตใจ (Post-Traumatic Stress 
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Disorder) จะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูง ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย การมี

เพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเงินหรือยาเสพติด และการถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ 
 การศึกษาผ่านกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคู่รัก พบในงานวิจัยของ Shrier (2009) ซึ่งได้

ท าการศึกษาเกี่ยวกับการมีภาวะซึมเศร้า (Depressive Symptoms) และพฤติกรรมเสี่ยงจาก
การมีเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มตัวอย่างคู่รักจ านวน 130 คู่ที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 14-24 ปี พบว่า 

การมีภาวะซึมเศร้าทั้งในฝ่ายชายและหญิง เกี่ยวข้องในทางบวกกับการมีพฤติกรรมเสี่ยงในการ

มีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะการใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาจท าให้ขาดสติและ

น าไปสู่การป้องกันโรคติดต่อที่ไม่เหมาะสม 

 ส่วนงานวิจัยที่ใช้กลุ่มตัวอย่างชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเช่น งานวิจัยของ De 
Santis, Colin, Vasquez and McCain (2008) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการมีภาวะซึมเศร้า 

(Depressive Symptoms) และระดับของการนับถือและภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) กับ

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเชื้อสายลาตินอเมริกา 
ในสหรัฐอเมริกา พบว่า การมีภาวะซึมเศร้าเกี่ยวข้องในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ อันได้แก่ การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อขณะมีเพศสัมพันธ์ 
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงสูง การกลืนกินน ้าคัดหลั่งระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ 

และทักษะการต่อรองในการใช้อุปกรณ์เพื่อการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อขณะมีเพศสัมพันธ์ 

   จากการประมวลเอกสารดังกล่าว จึงได้ข้อสรุปว่า มีความสัมพันธ์ระหว่าง
สุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพในบุคคล ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีมีแนวโน้มที่จะกระท าพฤติกรรม

สุขภาพอย่างเหมาะสมมากกกว่าผู้ที่สุขภาพจิตไม่ดี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันโรค
เอดส์ ผู้วิจัยจึงคาดว่า  ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีสุขภาพจิตดีมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม

ป้องกันโรคเอดส์มากกว่าชายที่มีสุขภาพจิตดีน้อย 

 
 1.4.4.2 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมของบุคคล 

 ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538) กล่าวว่า ลักษณะมุ่งอนาคต หมายถึง 
ความสามารถในการคาดการณ์ไกล เห็นความส าคัญของอนาคตสามารถตัดสินใจเลือกกระท า

และหาทางแก้ไขปัญหา วางแผนด าเนินการเพ่ือผลในอนาคต และการควบคุมตนเป็นวิธีการ

ปรับพฤติกรรมวิธีหน่ึงของบุคคลในอันที่จะเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมพฤติกรรมตลอดจน
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมด้วยตนเอง 

 ดังนั้น การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองใน
ปรากฏการณ์เดียวกันคือ บุคคลจะต้องมีความต้องการผลในอนาคตมากกว่าผลในปัจจุบัน แล้ว

จึงด าเนินการปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายในอนาคตนั้น เช่น การอดได้รอได้ โดยมีกระบวนการสอง

ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ สาเหตุที่จะท าให้บุคคลเลือกที่จะรับผลที่ดีมากกว่าซึ่งจะมีมาในอนาคต 
แทนการรับผลในปัจจุบัน เป็นลักษณะมุ่งอนาคต ขั้นตอนที่สอง คือ การกระท าที่เป็นขั้นตอน
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เพื่อน าไปสู่ผลที่ปรารถนาที่จะมาในอนาคต ซึ่งอาจจะต้องปฏิบัติเป็นระยะเวลานาน หรือต้องรอ

คอยผลนาน ความสามารถส่วนน้ีจึงเป็นการควบคุมตน ดังนั้นผู้ที่เน้นสาเหตุของการตัดสินใจ
เลือกกระท าและการเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติเพ่ือรอรับผลที่ต้องการจะเรียก

ปรากฏการณ์น้ีว่า “การควบคุมตน”  
 โดยสรุปลักษณะมุ่งอนาคต ยังหมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะคิด 

คาดการณ์ไกล และสามารถเลือกตัดสินใจ โดยเล็งเห็นความส าคัญของผลดีและผลเสียที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตจากการกระท าในปัจจุบัน สามารถวางแผนเพื่อรอรับผลดีและป้องกันผลเสียที่

จะเกิดในอนาคตได้ การควบคุมตน หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะบังคับตนเองโดยใช้

ความอดทนเสียสละและสามารถกระท าพฤติกรรมนั้นได้อย่างเหมาะสมเป็นเวลานานพอที่จะ
น าไปสู่ผลที่ต้องการในอนาคต ซึ่งเป็นการกระท าพฤติกรรมใหม่เปลี่ยนจากพฤติกรรมเดิม เพิ่ม

หรือลดพฤติกรรมบางชนิดของตนเอง โดยพัฒนาความสามารถในการควบคุมตนและสภาพ

สิ่งแวดล้อมของบุคคล และไม่ต้องการให้ผู้อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนมาควบคุม ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงความมี
ศักดิ์ศรีของตนเองนั่นเอง 

 นอกจากน้ีแนวคิดส าคัญทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ที่ส าคัญ คือ การ
พิจารณาข้อค้นพบจากการค้นคว้าว่า ลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน เป็นลักษณะที่แสดง

ถึงความมีวุฒิภาวะและคุณภาพของประชากร มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม 

และพฤติกรรมที่พึงปรารถนาหลายประการ เช่น พฤติกรรมซ่ือสัตย์ พฤติกรรมการรักษาสุขภาพ
อนามัย พฤติกรรมการท างานของข้าราชการ พฤติกรรมการอนุรักษ์น ้า ฯลฯ โดยเฉพาะในระยะ

ของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบัน 
 การมุ่งอนาคตและการควบคุมตนมีความส าคัญยิ่งต่อบุคคลในลักษณะที่ส าคัญ 

2 ประการ คือ 1) ลดหรือขจัดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้น้อยลงหรือไม่ต้องการให้หมดไป และ 

2) สร้างพฤติกรรมหรือเสริมจิตลักษณะหรือบุคลิกภาพที่ดีงามซึ่งยังขาดอยู่ให้มีมากขึ้น จะเห็น
ว่าจิตลักษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนน้ี เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในปรากฏการณ์เดียวกัน 

กล่าวคือ บุคคลจะต้องมีความต้องการผลในอนาคตมากกว่าปัจจุบัน แล้วต่อมาจึงด าเนินการ
ปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายในอนาคตนั้น เช่น การอดได้ รอได้ มีกระบวนการสองขั้นตอน ขั้นตอน

แรกคือ สาเหตุที่ท าให้บุคคลเลือกที่จะรับผลที่ดีกว่าที่จะมาถึงในอนาคต มากกว่ารับผลเล็กน้อย

ในปัจจุบัน ความสามารถที่จะคาดการณ์ไกลและความรู้สึกว่าระยะเวลาที่ต้องรอคอยไม่บั่นทอน
คุณค่าของผลที่จะได้รับ จึงเป็นลักษณะมุ่งอนาคต ส่วนขั้นที่สองของการอดได้ รอได้ คือ การ

กระท าการเป็นขั้นตอนเพื่อน าไปสู่ผลที่ปรารถนาที่จะมีมาในอนาคต ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติเป็น
ระยะเวลานาน และจากการที่นักจิตวิทยาที่ศึกษาปรากฏการณ์น้ี ผู้ที่เน้นต่อส่วนของ

ปรากฏการณ์น้ีจะเรียกช่ือปรากฏการณ์เดียวกันที่แตกต่างกันไป ผู้ที่เน้นสาเหตุของการตัดสินใจ

เลือกกระท าและเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นจากผลการกระท าในอนาคต จะเรียกปรากฏการณ์น้ีว่า 
“การมุ่งอนาคต” ส่วนผู้ที่เน้นความสามารถในการปฏิบัติ หรือการละเว้นการปฏิบัติเพ่ือรอรับผล
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ที่ต้องการจะเรียกปรากฏการณ์น้ีว่า “การควบคุมตน” ในการวัดจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ

ปรากฏการณ์น้ีอาจวัดส่วนใดส่วนหน่ึง หรือทั้งสองส่วนไปพร้อมกัน โดยเครื่องมือวัดอาจเน้น
เรื่องอนาคตหรือเน้นการเลือกปฏิบัติซึ่งแสดงถึงปริมาณการอดได้ รอได้ เป็นต้น 

  ในส่วนของการกระท าพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ ในกลุ่มชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมบางอย่างที่มีความเสี่ยงจาก

การติดเชื้อ เช่น การไม่มีเพศสัมพันธ์กับชายขายบริการหรือกับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์อย่างส าส่อน 

การไม่น าตนเองไปสู่สถานที่ที่เอื้อต่อการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้า เช่น ซาวน่า สถาน

เริงรมย์ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี บุคคลต้องเอาชนะความเย้ายวนใจต่าง ๆ เช่น 

ความพอใจ ความสบาย เป็นต้น ในขณะเดียวกัน บุคคลต้องสามารถควบคุมตนให้กระท าในสิ่งที่
ควรกระท า เช่น การใช้ถุงยางอนามัยร่วมกับสารหล่อลื่นทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก 

การระบายอารมณ์ทางเพศที่เหมาะสม เช่น การออกก าลังกาย เป็นต้น ฉะนั้น การที่บุคคลจะมี

ความสามารถในการอดทนกระท าพฤติกรรมสุขภาพเหล่าน้ีได้ จนสามารถท าได้เป็นกิจวัตร 
ขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคคลที่มองเห็นการณ์ไกล เห็นประโยชน์ของการมีสุขภาพที่ดีใน

อนาคตได้ ซึ่งลักษณะดังกล่าว คือ ลักษณะของการมุ่งอนาคตและควบคุมตนนั่นเอง 
 จากการประมวลเอกสาร ท าให้พบงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมของบุคคลที่หลากหลาย โดยพบว่าลักษณะดังกล่าวสามารถ

ถ่ายทอดผ่านการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้ ซึ่งพบจากงานวิจัยของ Webley and Nyhus 
(2006) ที่ได้ท าการศึกษาถึงอิทธิพลจากการเลี้ยงดูของบิดามารดา ต่อลักษณะมุ่งอนาคตและ

พฤติกรรมประหยัดในเยาวชน ผ่านกลุ่มตัวอย่างเยาวชนอายุระหว่าง 16-21 ปีพบผลที่ส าคัญคือ 
ลักษณะมุ่งอนาคตของทั้งบิดาและมารดา มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับลักษณะมุ่งอนาคตใน

เยาวชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยยังพบอีกว่า ลักษณะมุ่งอนาคตของมารดานั้น เกี่ยวข้อง

ในทางลบกับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในเยาวชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติด้วย 
 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ยังถูกน ามาใช้เป็นตัวแปรหน่ึงในการฝึกเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเยาวชนด้วยเช่นกัน โดยพบผลที่ส าคัญจากงานวิจัยเชิงทดลอง
ของ แสวง ทวีคูณ (2538) ในการฝึกเพ่ือเสริมสร้างจิตลักษณะในการป้องกันพฤติกรรมทะเลาะ

วิวาทในนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย จ านวน 105 คน โดยท าการวัดค่าจิตลักษณะก่อนการ

ด าเนินการฝึก และท าการวัดค่าอีกครั้งทันทีหลังจากการฝึกเสร็จสิ้นลง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการฝึกจิตลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน มีจิตลักษณะในการป้องกันพฤติกรรม

ทะเลาะวิวาทในกลุ่มนักเรียนที่มีความพร้อมทางด้านจิตใจสูงได้อย่างเด่นชัด 
 การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเหมาะสม ก็เกี่ยวข้อง

กับจิตลักษณะในด้านน้ีเช่นเดียวกัน จากการศึกษา ศศิธร ภูขยัน (2546) เรื่องจิตลักษณะและ

ปัจจัยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของพยาบาล โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ 70 คน และพยาบาลเทคนิค 70 คน รวมทั้งสิ้น 140 คน 
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พบว่าลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน เป็นตัวแปรท านายที่ส าคัญของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเอง ทั้งในกลุ่มตัวอย่างรวม และกลุ่มตัวอย่างย่อย โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Friese and 
Hofmann (2009) เกี่ยวกับลักษณะควบคุมตน การกระท าตามแรงกระตุ้น (Impulses) และ

พฤติกรรมของบุคคล พบผลการศึกษาที่ส าคัญคือ ลักษณะควบคุมตนนั้น มีความสัมพันธ์ในทาง
ลบกับการกระท าตามแรงกระตุ้น และพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 

 ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ยังถูกพบว่าเกี่ยวข้องกับการเลือกคบเพ่ือนอย่าง

เหมาะสมในเยาวชน ตามการศึกษาของ วรรณี วรรณชาติ (2541) เกี่ยวกับปัจจัยทางจิตสังคมที่

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการคบเพ่ือนแบบเสี่ยงเอดส์ ของนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัย พบว่า 
นักศึกษาชายที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง จะมีพฤติกรรมการคบเพ่ือนแบบเสี่ยงเอดส์ต ่า 

ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าจิตลักษณะในด้านน้ียังเกี่ยวโยงไปถึงพฤติกรรมในการเลือกคบเพ่ือนด้วย

เช่นกัน 
 ส าหรับงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตนและพฤติกรรมทางเพศของบุคคล เช่น สุมาลี สวยสะอาด (2550) ซึ่งได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 412 คน พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตน มีความสัมพันธ์ทางบวก กับความพร้อมในการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
นักเรียนในกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 การประมวลเอกสาร ยังพบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 
โดยเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชาย ได้แก่ การศึกษาของ ยุทธนา ภาระนันท์ และนิภาพร โชติ

สุดเสน่ห์ (2546) เรื่องปัจจัยด้านจิตสังคม ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ทาง

เพศสัมพันธ์ในทหารเกณฑ์ ผ่านกลุ่มตัวอย่างทหารเกณฑ์ของกองทัพบกในพื้นที่
กรุงเทพมหานครจ านวน 634 คน พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน มีความสัมพันธ์ทางบวก

กับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ ซึ่งได้แก่ วิถีชีวิตหลีกเลี่ยงเอดส์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงเพ่ือนที่
เสี่ยงเอดส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 และพบงานวิจัยเชิงทดลองที่ส าคัญ 2 งาน ในเรื่องความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

ป้องกันโรคเอดส์ ได้แก่งานวิจัยของ พิสมัย วิบูลย์สวัสดิ์ และคณะ (2547) ในเรื่องการประเมิน
ต้นแบบการช่วยเพื่อนป้องกันความเสี่ยงจากโรคเอดส์ในเยาวชนระดับอุดมศึกษา ด้านการ

พัฒนาจิตแบบบูรณาการและทักษะการพัฒนาเพ่ือน ซึ่งได้ท าการวิจัยเชิงทดลองผ่านกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาชายจ านวน 265 คน พบว่ากลุ่มที่ได้รับการฝึกมีคะแนนเฉลี่ยในด้านการ

ควบคุมตน และจิตลักษณะด้านอ่ืน ๆ สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการฝึกอย่างมีนัยส าคัญ  และยังพบ

อีกว่าหลังการฝึก ปริมาณเปอร์เซ็นต์การท านายพฤติกรรมช่วยเพื่อนป้องกันความเสี่ยงต่อโรค
เอดส์ได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วงวัดก่อนฝึก ซึ่งตัวท านายส าคัญคือ ความตั้งใจพัฒนาเพ่ือนกับจิต
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ลักษณะ 2 ตัว คือ การควบคุมตน และความเช่ืออ านาจภายในตน และผลจากงานวิจัยเชิง

ทดลองของ เรณุมาศ มาอุ่น และคณะ (2548) ซึ่งได้ท าการศึกษาถึงประสิทธิผลของการ
ฝึกอบรมทางจิตพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ในนิสิต

นักศึกษาชายในมหาวิทยาลัย ผ่านกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 405 คน พบผลที่ส าคัญ คือ (1) กลุ่ม
ที่ได้รับการฝึกจิตลักษณะทั้ง 5 ด้าน ซึ่งรวมถึงการฝึกจิตลักษณะด้านมุ่งอนาคตและควบคุมตน 

เมื่อวัดภายหลังการฝึกทันที พบค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการฝึก และสูงกว่าในกลุ่มควบคุม (2) กลุ่ม

ที่ได้รับการฝึกจิตลักษณะทั้ง 5 ด้าน มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ภายหลังการฝึกแล้ว 4 เดือน 

มากกว่ากลุ่มควบคุม และ (3) ภายหลังจากการฝึกไปแล้ว 4 เดือน กลุ่มที่ได้รับการฝึกจิต

ลักษณะมาก มีความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์มากกว่าผลที่
ได้ในกลุ่มควบคุม 

 จากการประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องระหว่างลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และ

พฤติกรรมต่าง ๆ ข้างต้น จึงได้ข้อสรุปว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
และพฤติกรรมสุขภาพ กล่าวคือ ผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง มีแนวโน้มที่จะกระท า

พฤติกรรมสุขภาพมากกว่าผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า ดังนั้น ในส่วนที่เป็นพฤติกรรม
ป้องกันการติดโรคเอดส์ จึงคาดว่าชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน

สูง เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์อย่างเหมาะสมมากกว่าชายที่มีลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตนต ่า 
 

 1.4.4.3 ความเช่ืออ านาจในตนกับพฤติกรรมของบุคคล 
 นักจิตวิทยาชาวอเมริกันช่ือ Rotter (อ้างถึงใน ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550: 

110-111) เป็นผู้ที่ชี้ให้เห็นความส าคัญของจิตลักษณะประการหน่ึงของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

กับความเช่ือที่ว่า “ตนมีความสามารถในการท านายความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุหน่ึงกับผลหน่ึง 
และสามารถควบคุมผลของสาเหตุเหล่านั้น” โดยเรียกว่า ความเช่ืออ านาจ (Locus of control) 

Rotter ได้อธิบายว่า ความเช่ืออ านาจของบุคคลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท โดยบุคคลที่เช่ือว่า ผลดี
หรือผลเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนนั้น มีสาเหตุที่ส าคัญมาจากการกระท าของตนเอง บุคคล

เหล่าน้ีจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า ผู้ที่มีความเช่ืออ านาจในตน (Belief in internal locus of 

control of reinforcement) ส่วนบุคคลอีกประเภทหน่ึงซึ่งมีความเช่ือว่า ผลดีหรือผลเสียที่เกิด
ขึ้นกับตนนั้น มีสาเหตุที่ส าคัญมาจากโชคเคราะห์ ความบังเอิญ อ านาจของคนอ่ืน หรือสาเหตุ

อ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตน บุคคลประเภทน้ีถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า ผู้ที่มีความ
เช่ืออ านาจนอกตน (Belief in external locus of control of reinforcement) หรืออาจเรียกได้ว่า 

เป็นผู้ที่มีความเช่ืออ านาจในตนต ่า บุคคลประเภทน้ี เมื่อมีผลเสียเกิดขึ้นกับตน ก็มักจะ

กล่าวโทษผู้อ่ืน หรือสาเหตุอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่การกระท าของตนว่าเป็นต้นเหตุของผลเสียนั้น 
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 ความเช่ืออ านาจประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 

องค์ประกอบแรก ความสามารถในการท านาย (Predictability) มี 3 ลักษณะคือ 1) ท านาย
สาเหตุที่ถูกต้องและน่าเช่ือถือได้ของผลหน่ึง ๆ ว่าคืออะไร 2) ถ้าสาเหตุที่ตนทราบจากข้อ 1) 

นั้นปรากฏขึ้น จะท านายได้ว่า ผลของสาเหตุดังกล่าวนั้นจะเป็นเช่นไร จะเกิดเมื่อใด และใน
ปริมาณเท่าใด และ 3) ในทางกลับกัน เมื่อผลหน่ึง ๆ ปรากฏขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียที่

เกิดในเวลาและปริมาณต่าง ๆ ก็จะท านายได้ว่า สาเหตุแท้จริงที่ถูกต้องและน่าเช่ือถือได้ของผล

เหล่าน้ีคืออะไร รวมเรียกอีกนัยหน่ึงว่า การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุหน่ึงกับผลหน่ึง 

 ส่วนองค์ประกอบที่สอง ความเช่ือว่าตนสามารถควบคุม (Controllability) ให้ผล

ตามที่ต้องการได้ โดยเช่ือใน 3 ลักษณะคือ 1) ถ้าต้องการให้ผลดีปรากฏขึ้นอีกหรือปรากฏใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น ตนก็สามารถท าให้ผลดีนั้นเกิดขึ้นได้ ด้วยความพยายามให้มากขึ้นของตนเอง 

2) ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงหรือลดผลเสียที่จะปรากฏ ตนก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียนั้นได้

ด้วยตนเอง และ 3) เช่ือว่า “ท ามาก ย่อมได้ผลมาก และท าน้อยย่อมได้ผลน้อย” ตลอดจนมี
ความเช่ือว่า “ท าดี ย่อมได้ผลดีตอบแทน และท าชั่ว ย่อมได้ผลชั่วตอบแทน” หรืออีกนัยหน่ึงคือ 

ความเช่ือเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมในทางพุทธศาสนานั่นเอง 
 ความเช่ืออ านาจภายในตน-ภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพ (Health Locus of 

Control) ได้ประยุกต์มาจากความเช่ืออ านาจภายใน-ภายนอกตน เพ่ือให้เหมาะสมและสามารถ

น ามาใช้ท านายพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องยิ่งขึ้น 
ฉะนั้นความหมายของความเช่ืออ านาจภายในตน-ภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพ ก็เป็น

เช่นเดียวกับความหมายของความเช่ืออ านาจภายในตน-ภายนอกตนทั่วไป แต่เน้นเฉพาะ
พฤติกรรมสุขภาพ กล่าวคือ ความเช่ืออ านาจภายในตนเกี่ยวกับสุขภาพ (Internal Health 

Locus of Control) หมายถึง ความคาดหวังหรือความเช่ือที่ว่า การที่ตนจะมีสุขภาพสมบูรณ์

แข็งแรงหรือไม่ เป็นเพราะความสามารถและการกระท าของตน และเช่ือว่าตนสามารถหลีกเลี่ยง
โรคภัยไข้เจ็บได้จากการดูแลสุขภาพตนเองให้ถูกสุขลักษณะ ส่วนความเช่ืออ านาจภายนอกตน

เกี่ยวกับสุขภาพ (External Health Locus of Control) หมายถึง ความเช่ือหรือความคาดหวัง
ของบุคคลว่า การที่ตนจะมีสุขภาพดีหรือไม่ เป็นเพราะผู้อ่ืน โชคเคราะห์ หรือผลจากความ

บังเอิญ ฉะนั้น บุคคลที่มีความเช่ืออ านาจภายในตนเกี่ยวกับสุขภาพ จะมีพฤติกรรมการรักษา

สุขภาพและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าบุคคลที่เช่ือว่า สุขภาพเป็นผล
ของโชคเคราะห์ ผู้อ่ืน หรือความบังเอิญ (Lau, 1982 อ้างถึงใน ชนม์นิภา วรกวิน และลินดา 

สุวรรณดี, 2547: 66)  
 ความเช่ืออ านาจภายในตนกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ ในที่น้ีถือเป็นส่วน

หน่ึงของพฤติกรรมสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อขณะมีเพศสัมพันธ์ หรือการ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์ ดังนั้น ความเช่ืออ านาจในตนด้านการป้องกัน
โรคเอดส์ จึงหมายถึง ความคาดหวังของบุคคลว่าการที่ตนเองจะติดเชื้อเอดส์หรือไม่นั้นเป็นผล
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มาจากการกระท าของตนเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตา สิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตนเอง 

หรือเกิดจากบุคคลอ่ืน 
 จากการประมวลเอกสาร พบงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง

ความเช่ืออ านาจภายในตนกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคคล เช่น งานวิจัยของ กุลนทีกร 
น้อยโนนทอง (2537) ได้ศึกษาความเช่ืออ านาจภายในตน-ภายนอกตนเกี่ยวกับสุขภาพกับ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลน ้าพอง อ าเภอน ้าพอง จังหวัด

ขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการตรวจรักษาแผนกผู้ป่วย

นอกคลินิกเบาหวาน จ านวน 100 คน ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่มีความเช่ืออ านาจภายในตน

สูงจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง ดีกว่าผู้ป่วยที่มีความเช่ือในอ านาจบังเอิญสูงซึ่งมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองต ่า และการศึกษาของ นลินี มิ่งมณี (2549) เกี่ยวกับปัจจัยทางชีวสังคมและจิต

ลักษณะบางประการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ใหญ่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นและ

ตอนกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิ้น 250 คน พบว่า ความเช่ืออ านาจภายในตน
เกี่ยวกับสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยรวมและรายด้าน คือ 

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงเสพสารที่เป็นโทษ และพฤติกรรมการ
รักษาอนามัยส่วนบุคคล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 นอกจากน้ียังพบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ของบุคคลที่

ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เช่น การศึกษาของ อรุณี หลายพสุ (2541) ในเรื่องของความสัมพันธ์
ระหว่างความเช่ืออ านาจด้านสุขภาพกับการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผ่านกลุ่มตัวอย่างผู้ติด

เชื้อเอชไอวีที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
ความเช่ืออ านาจภายในตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปรับตัวโดยรวม และด้านสรีระของผู้

ติดเชื้อในระดับปานกลาง และยังมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการปรับตัวด้านอัตมโนทัศน์ ด้าน

บทบาทหน้าที่ และด้านการพึ่งพาซึ่งกันและกันในระดับต ่า ซึ่งสรุปได้ว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มี
ความเช่ืออ านาจภายในตนสูงจะมีการปรับตัวที่ดีกว่า และพบผลเช่นเดียวกันในงานวิจัยของ 

Evans, Ferrando, Rabkin, and Fishman (2000) ซึ่งได้ท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเช่ืออ านาจภายใน-ภายนอกด้านสุขภาพ ความกังวลใจ และการใช้ประโยชน์จากสารยับยั้ง

น ้าย่อยโปรตีน (Utilization of Protease Inhibitors) ซึ่งเป็นหน่ึงในขั้นตอนของการรักษาอาการ

จากโรคเอดส์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ติดเชื้อเอชไอวี จ านวน 173 คน พบว่า ความ
เช่ืออ านาจภายใน-ภายนอกด้านสุขภาพ เป็นตัวท านายที่ส าคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ติดเชื้อ

จะเข้ารับการรักษาด้วยการใช้สารยับยั้งน ้าย่อยโปรตีน เน่ืองจากการรักษาด้วยวิธีน้ีจะมี
ผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาว 
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 ในส่วนของงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าความเช่ืออ านาจภายในตน มีความ

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในบุคคล เช่น การศึกษาของ ทรรศนีย์ วงศ์บา (2537) 
ซึ่งได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกลุ่ม ความเช่ืออ านาจภายใน-ภายนอกด้านสุขภาพ 

และการรับรู้ถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรค กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของทหารเกณฑ์ 
กองทัพภาคที่ 3 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากทหารเกณฑ์จากค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรส และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 300 

คน ผลการศึกษาพบว่า ความเช่ืออ านาจภายในตนด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 นอกจากน้ียังพบการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนในงานวิจัยของ สุทธิ
ลักษณ์ ตั้งกุลบริบูรณ์ และคณะ (2542) เรื่องการวิจัยถึงทัศนคติต่อบริการทางเพศ ความเช่ือ

อ านาจภายใน-ภายนอกตนด้านสุขภาพ และพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ 

ของนักศึกษาอาชีวะและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดขอนแก่น พบผลที่ส าคัญคือ 
ความเช่ืออ านาจภายในตนด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์ในทางลบกับพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยง

ต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งหมายความว่า การมี
พฤติกรรมใด ๆ ของวัยรุ่นในกลุ่มตัวอย่างน้ี เป็นผลจากการตัดสินใจด้วยตนเอง และอยู่บน

พื้นฐานของการรับรู้และยอมรับของตนเองเป็นหลัก มิใช่เกิดจากการถูกบังคับ ชักชวน หรือเช่ือ

ในโชคชะตาแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วริษา เจริญเวช (2544) ในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพ ความเช่ืออ านาจควบคุมตนเองด้าน

สุขภาพ และการรับรู้ความสามารถของตนกับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาคร พบผลว่าความเช่ืออ านาจภายในตนเอง มี

ความสัมพันธ์ในทางลบต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) 

 และพบงานวิจัยในต่างประเทศของ Crisp and Barber (1995) ซึ่งได้ท าการ
วิจัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ืออ านาจด้านสุขภาพ กับการรับรู้ความเสี่ยงและการมี

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ในกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ยาชนิดฉีดเข้าเส้นในศูนย์อบรมเยาวชน พบว่า 
ความเช่ืออ านาจภายในตนด้านสุขภาพ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการรับรู้ความเสี่ยงจาก

การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของกลุ่มตัวอย่าง แต่อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมว่า แม้การมีความเช่ืออ านาจในตนด้านสุขภาพ จะส่งผลต่อความตระหนักในตัวเองต่อ
การมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยก็ตาม แต่พบว่ายังต้องมีปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องอีกมาก เพื่อให้บุคคลมี

พฤติกรรมอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติตัว 
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  จากการประมวลเอกสาร ท าให้สรุปได้ว่า ผู้ที่มีความเช่ืออ านาจในตนสูง ย่อมจะ

เป็นผู้ที่รับรู้ว่าตนสามารถที่จะท านายและควบคุมผลที่เกิดขึ้นกับตนได้มาก โดยเฉพาะการเช่ือ
ว่าตนสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคเอดส์ได้จากการมีพฤติกรรมป้องกันที่ถูกวิธี จึงท าให้

คาดได้ว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีความเช่ืออ านาจภายในตนสูง เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
ป้องกันโรคเอดส์  มากกว่าชายที่มีความเช่ืออ านาจภายในตนต ่า 

 

  1.4.4.4 วิถีชีวิตแบบพุทธกับพฤติกรรมของบุคคล 

  สังคมไทยในยุคสมัยปัจจุบันน้ี นับว่าอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

เกิดขึ้นมาก และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาที่ก าลังส่งเสริมให้เกิดขึ้นในขณะน้ี ถูกมองได้ว่า
เป็นการสร้างความเจริญทางวัตถุให้เกิดขึ้นเป็นส่วนมาก และความเจริญทางวัตถุ ตลอดจนการ

เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่นั้น ย่อมจะต้องมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางใจขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะคุณค่าทางใจนั้น ย่อมจะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
เช่นเดียวกัน   

  สังคมไทยจึงต้องมีศาสนาเป็นหน่ึงในสถาบันที่ให้การอบรมสั่งสอนสมาชิกใน
สังคม ให้ละชั่ว ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ โดยศาสนาจะท าหน้าที่ปลูกฝังความเช่ือ ค่านิยม และวิถี

ชีวิตที่ถูกต้องให้กับสมาชิกในสังคมทุก ๆ คน ศาสนาจึงมีบทบาทอย่างส าคัญต่อจิตใจและ

พฤติกรรมมนุษย์ในฐานะที่เป็นตัวกระตุ้น ตัวผลักดัน หรืออาจเป็นตัวตัดสินให้มนุษย์แสดง
พฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางใดก็ได้ ศาสนาจึงเป็นพลังส าคัญที่มีส่วนก ากับพฤติกรรมมนุษย์ 

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและความสงบราบรื่นในสังคม นอกจากนั้น ศาสนายังได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นแรงจูงใจส าหรับการกระท าความดี ขณะเดียวกันก็ให้ความหวังหรือความหมายแก่

ชีวิตของบุคคลด้วย โดยเฉพาะในช่วงที่บุคคลเผชิญกับภาวะวิกฤตในชีวิต ศาสนาสามารถเป็น

เครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ ให้บุคคลสามารถจัดการแก้ไขปัญหาในชีวิตที่เกิดขึ้นนั้นได้ 
  โดยเฉพาะหลักธรรมของศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติไทยนั้น มี

อิทธิพลต่อแนวคิด ความเช่ือ ค่านิยม และเป็นหลักแห่งการประพฤติปฏิบัติของประชาชนใน
สังคมไทยมาอย่างช้านาน โดยเฉพาะ ศีล ซึ่งแปลว่า ปรกติ หมายถึง การปฏิบัติที่เป็นการ

ควบคุมกาย วาจา ให้บริสุทธิ์หรือสงบ เป็นหลักปฏิบัติเพื่อละชั่วโดยไม่ท าให้ตนเองหรือผู้อ่ืน

เดือดร้อน และมีหลักธรรมเป็นข้อก าหนดให้ประพฤติปฏิบัติ แม้แต่ในเรื่องเพศ พุทธศาสนาก็
ก าหนดหลักแห่งการปฏิบัติให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติในศีล 5 ข้อที่ 3 คือ การไม่ประพฤติผิดใน

กาม และพฤติกรรมที่มีความเกี่ยวเน่ืองหรือน าไปสู่การมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ถูกต้อง คือ การไม่เสพสุราหรือเครื่องดองของมึนเมาในศีลข้อที่ 5 และหลักธรรมค าสอนที่

เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงอบายมุขต่าง ๆ เช่น การเที่ยวกลางคืน การเที่ยวสถานที่เริงรมย์ ฯลฯ ซี่ง

การวิจัยในต่างประเทศได้มีการศึกษาผลของการมีวิถีชีวิตตามหลักศาสนาที่ส่งผลต่อตนเองและ
ต่อสังคม เริ่มโดยนักจิตวิทยากลุ่มหน่ึง (Glock, 1954; Fukuyama, 1961 อ้างถึงใน ดวงเดือน 
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พันธุมนาวิน และคณะ, 2540) ที่เสนอแนะว่าลักษณะทางศาสนาของบุคคลมีอยู่ด้วยกัน 5 มิติ 

คือ 1) ด้านความเช่ือ 2) ด้านการปฏิบัติ  3) ด้านความรู้สึกต่อประสบการณ์ทางศาสนา 4) ด้าน
ความรู้ในเน้ือหาและประวัติของศาสนา และ 5) ด้านผลของการน าเอามิติทั้ง 4 มาใช้เป็นหลักใน

การด าเนินชีวิต อันอาจจะส่งผลดีและผลเสียต่อตนเองและสังคมได้ 
 วิถีชีวิตแบบพุทธ (Religious life style) จึงเป็นการเลือกที่จะกระท ากิจกรรม

หรือด ารงชีวิตที่อยู่ในแนวของการอบรมสั่งสอนของศาสนา โดย Adler (อ้างถึงใน ดุจเดือน 

พันธุมนาวิน, 2551) เป็นผู้ที่เริ่มต้นคิดค าว่า วิถีชีวิต (Life style) ซึ่งเป็นพฤติกรรมและนิสัยของ

บุคคลในชีวิตประจ าวัน ในการเลือกกระท าสิ่งต่าง ๆ เช่น การบริโภค การพักผ่อน การไปเที่ยว 

การท างานอดิเรก เป็นต้น โดยการกระท าเหล่าน้ีมีแบบแผนที่คงที่ ดังนั้น วิถีชีวิตทางศาสนา จึง
เป็นพฤติกรรมของบุคคลในชีวิตประจ าวันที่บุคคลเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรท าหรือไม่สมควรท าตาม

หลักของศาสนา และได้เลือกที่จะปฏิบัติตามหลักของศาสนาเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 

 จากการประมวลเอกสาร ท าให้พบงานวิจัยที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างวิถีชีวิตแบบพุทธและพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันไป อาทิเช่น พฤติกรรมการ

เคารพสิทธิมนุษยชน โดยพบในงานศึกษาของ สุพัตรา ธรรมวงษ์ (2544) เรื่องปัจจัยทางจิต
สังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในงานพยาบาลผู้ป่วยใน โดยใช้กลุ่ม

ตัวอย่างที่เป็นพยาบาลวิชาชีพจ านวน 330 คน จากโรงพยาบาลใน 6 จังหวัด โดยพบที่ส าคัญ

ผลคือ พยาบาลในกลุ่มที่มีอายุน้อย และกลุ่มที่ไม่มีคู่สมรส มีพฤติกรรมเคารพสิทธิมนุษยชนใน
งานพยาบาลต ่า ทั้งน้ีปรากฎว่า ทัศนคติที่ดีต่องาน ปทัสถานสังคมฯ ความเครียดในงาน 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเช่ืออ านาจในตน พรหรมวิหารสี่ และการปฏิบัติทางศาสนา 
เป็นปัจจัยสาเหตุที่ส าคัญของการที่พยาบาลมีพฤติกรรมดังกล่าวต ่า 

 เป็นที่ทราบกันดีกว่าศาสนานั้นมีบทบาทอย่างส าคัญต่อจิตใจและพฤติกรรม

มนุษย์ รวมถึงการมีความสุขและทุกข์ในชีวิตของบุคคลด้วย โดยพบความเกี่ยวข้องดังกล่าวใน
การศึกษาของ ประชิต สุขอนันต์ (2545) เรื่องปัจจัยส่วนบุคคลและสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์

กับความสุขและพฤติกรรมฆ่าตัวตายในนักเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนกว่า 
1,000 คนในจังหวัดเพชรบุรี พบว่า นักเรียนที่นับถือศาสนามากทั้งด้านความเช่ือ การปฏิบัติ

ทางศาสนา และการมีวิถีชีวิตแบบพุทธ เป็นผู้ที่มีความสุขในชีวิตมากกว่า มีทัศนคติที่ดีต่อการ

ฆ่าตัวตายน้อยกว่า มีความคิดฆ่าตัวตายน้อยกว่า และมีความพยายามที่จะฆ่าตัวตายน้อยกว่า
นักเรียนที่นับถือศาสนาน้อย 

 วิถีชีวิตแบบพุทธยังได้ทุกน ามาใช้เป็นตัวท านาย หาความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่หรือพฤติกรรมการท างานในกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย เช่น ในกลุ่มครู

และพยาบาล ตามข้อค้นพบในงานวิจัยของ ดุษฎี โยเหลา และคณะ (2538) เรื่องความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุระหว่างลักษณะทางพุทธศาสนา ลักษณะทางจิต และผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของครูและพยาบาล ผ่านกลุ่มตัวอย่างครูระดับประถมศึกษาจ านวน 400 คน และพยาบาล
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โรงพยาบาลของรัฐจ านวน 293 คน พบผลที่ส าคัญในกลุ่มครูสรุปได้ว่า การปฏิบัติทางพุทธ

ศาสนา และวิถีชีวิตแบบพุทธ เป็นตัวแปรเชิงสาเหตุ มีอิทธิพลเป็นบวกต่อการปฏิบัติงานตาม
แนวพุทธ และการปฏิบัติงานตามแนวพุทธ ยังเป็นตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางบวกต่อ

ทัศนคติต่ออาชีพครูอีกด้วย ส าหรับในกลุ่มพยาบาลพบผลว่า วิถีชีวิตแบบพุทธ ส่งผลทางตรง
โดยมีอิทธิพลเป็นบวกต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 นอกจากน้ียังพบการศึกษาพฤติกรรมการท างานของพยาบาล ในงานของ พระ

วัชรินทร์ ปญฺญาวุโธ (2546) เรื่องการศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของมรณสติต่อพฤติกรรมการ

ท างาน ซึ่งเลือกศึกษาเฉพาะกรณีพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยหนักในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ลักษณะทางพุทธศาสนาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความเข้าใจเรื่องมรณสติ วิถีชีวิตแบบพุทธ และความ
เช่ือทางพระพุทธศาสนาของพยาบาล มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการพยาบาล

ผู้ป่วยหนักอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะเห็นว่าได้มีการน าตัวแปรวิถีชีวิตแบบพุทธมาใช้ เพื่อ

ศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพยาบาลในหลาย ๆ งาน เน่ืองจากเป็น
อาชีพที่ต้องอาศัยความอดทน และความเมตตาต่อคนไข้ผู้มารับบริการเป็นอย่างสูงนั่นเอง 

 วิถีชีวิตแบบพุทธยังมีความมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างาน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน โดยพบผลจากงานวิจัยของ พรชนก ทองลาด (2551) เรื่อง

การบริหารการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้ประกอบการในจังหวัดล าปาง 

ล าพูน และเชียงใหม่ จ านวนทั้งสิ้น 320 คน พบว่าวิถีชีวิตแบบพุทธเป็นลักษณะภายในตนของ
ผู้ประกอบการ ที่มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการบริหารการเงินตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะประเด็นของการมีภูมิรู้ในการบริหารการเงิน 
 ในส่วนของความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ พบผลใน

การศึกษาของ วรรณี วรรณชาติ (2541) เรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ

คบเพื่อนแบบเสี่ยงเอดส์ของนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัย พบว่าการปฏิบัติทางพุทธศาสนามี
ความสัมพันธ์ในทางลบกับพฤติกรรมการคบเพ่ือนแบบเสี่ยงเอดส์ในกลุ่มตัวอย่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ในการวิจัยน้ียังพบอีกด้วยว่า นักศึกษาที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า มี
ทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเอดส์มาก และเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติทางพุทธศาสนาน้อย 

จะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการคบเพื่อนแบบเสี่ยงเอดส์มากเช่นเดียวกัน 

 วิถีชีวิตแบบพุทธยังถูกพบว่ามีความเกี่ยวข้องในแง่ของเจตคติต่อการมี
เพศสัมพันธ์ จากการศึกษาของ จิราภรณ์ ชั่งดวงจิตร์ (2552) เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยบางประการกับเจตคติต่อเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนหญิงช่วงชั้นที่ 4 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยพบว่า วิถีชีวิตแบบพุทธมี

ความสัมพันธ์ในทางบวกกับเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ของกลุ่มตัวอย่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ทั้งในด้านความคิด ความรู้สึก และแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรม และยังถูก
พบว่าในงาน กิ่งกาญจน์ กาบเครือ (2546) ที่ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยทางพุทธศาสนาต่อ



45 
 

พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร พบว่า การปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 ลักษณะมุ่งอนาคต-
การควบคุมตนเอง และวิถีชีวิตแบบพุทธ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมทางเพศของนักเรียน

ได้ร้อยละ 11.30 
 ยุทธนา ภาระนันท์ และนิภาพร โชติสุดเสนห์ (2546) ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัย

ด้านจิตสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ในทหารเกณฑ์ 

โดยพบผลที่ส าคัญคือ วิถีชีวิตแบบพุทธ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมป้องกันเอดส์

ทางเพศสัมพันธ์ วิถีชีวิตเสี่ยงเอดส์ และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงเพ่ือนที่เสี่ยงเอดส์อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ และยังพบว่า วิถีชีวิตแบบพุทธ เป็นปัจจัยเชิงเหตุต่อพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อโรค
เอดส์ของทหารเกณฑ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย 

 ส าหรับการวิจัยในครั้งน้ี จะเน้นที่การวัดวิถีชีวิตแบบพุทธในกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

ผู้ใหญ่ ซึ่งจะเป็นการวัดลักษณะทางพุทธศาสนาในบุคคล ผู้ซึ่งมีอิสระที่จะเลือกด าเนินชีวิตใน
ทิศทางที่ตนต้องการ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ, 2540)  โดยอาจจะสอดคล้องหรือ

ขัดแย้งกับความเช่ือและหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา ทางด้านทาน ศีล และภาวนา ในปริมาณ
ต่าง ๆ กัน การเป็นชาวพุทธของคนไทยนั้น อาจเป็นได้ตั้งแต่ในทะเบียน ไปจนกระทั่งการเป็นผู้

ที่ใช้ชิวิตอย่างพุทธมามกะในปริมาณต่าง ๆ เน้ือหาในแบบวัดวิถีชีวิตแบบพุทธ จึงประกอบด้วย

การเลือกอาชีพที่ไม่ต้องท าผิดศีล การเลือกสถานที่และวิธีการเที่ยวเตร่ พักผ่อนหย่อนใจที่
ใกล้ชิดศาสนา นิสัยการให้ทานและการสร้างกุศล ตลอดจนการใช้เวลาว่างระลึกถึงพระรัตนตรัย 

ศึกษาธรรมะและพูดคุยเรื่องธรรมะทางศาสนากับคนรอบตัว  
  จากการประมวลเอกสาร ท าให้สรุปได้ว่า ผู้ที่มีความเช่ือในวิถีชีวิตแบบพุทธ 

ย่อมจะเป็นผู้ที่มีแนวคิด ตลอดจนการเลือกปฏิบัติตามแบบแผนการด าเนินชีวิตประจ าวัน ได้

อย่างสอดคล้องตามหลักค าสอนอันเป็นหลักธรรมการปฏิบัติขั้นพื้นฐาน ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต
ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วไป จึงท าให้คาดได้ว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายซึ่งมีวิถีชีวิต

แบบพุทธมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากการติดโรคเอดส์  มากกว่าชายที่มีวิถีชีวิต
แบบพุทธน้อย 
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1.4.5  ปัจจัยด้านจิตลักษณะตามสถานการณ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 

 

 ในงานวิจัยน้ี ได้ท าการศึกษาตัวแปรที่ส าคัญ 2 ตัวแปรคือ ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกัน
โรคเอดส์ และความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 1.4.5.1 ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์กับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์
ของบุคคล 

 ปัจจุบันนักจิตวิทยาสังคมส่วนใหญ่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า ทัศนคติเป็นลักษณะ
ทางจิตใจของบุคคลที่มีความสอดคล้องในลักษณะพาดพิงกับพฤติกรรมของบุคคล มากกว่า

ลักษณะทางจิตประเภทอ่ืน ๆ ทัศนคติจึงย่อมชี้น าการกระท าของบุคคล บุคคลคิดอย่างไรก็มัก

กระท าอย่างนั้น การที่เราทราบทัศนคติของคนเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงนั้น มีความส าคัญต่อ
การตอบสนองทางสังคมของบุคคลนั้นมาก นั่นคือบุคคลมีพฤติกรรมอย่างไร หรือท าสิ่งใดลงไป 

ทัศนคติจะเป็นเครื่องก าหนด ทัศนคติจึงเป็นส่วนหน่ึงของบุคลิกภาพของคนนั้น ๆ และบุคคลมี
ทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยที่ทัศนคติ เป็นสิ่งที่เกิดมา

จากการเรียนรู้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การที่บุคคลมีทัศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ นั้น ต้องมีความ

มั่นคงถาวรและยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองมาจากการได้รับแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์
ชีวิต การเรียนรู้ และการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว เป็นต้น 

 สาเหตุส าคัญที่ท าให้บุคคลมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง มี 4 ประการ (ประภาเพ็ญ 
สุวรรณ, 2526: 91 - 93) ดังน้ี   

1) ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific experiences) ประสบการณ์

เฉพาะอย่างกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทัศนคตินั้น ท าให้เราเรียนรู้ถึงทัศนคติที่มีต่อสิ่งนั้นได้ เช่น ถ้า
เรามีประสบการณ์ที่ดีในการติดต่อกับบุคคลหน่ึง เราก็จะมีความรู้สึกชอบบุคคลนั้น เป็นต้น และ

ในบางครั้ง แม้ว่าจะมีประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ตามเพียงครั้งเดียว ก็อาจมีผลต่อทัศนคติของ

บุคคลได้และอาจเป็นไปในท านองที่รุนแรงได้ด้วย 

  2) การติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน (Communication from others) 

ทัศนคติหลายอย่างของบุคคลเกิดจากผลของการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการที่ได้รับจากครอบครัวในวัยเด็ก หรือค าบอกเล่าของครู 

  3) สิ่งที่เป็นแบบอย่าง (Models) ทัศนคติบางอย่างถูกสร้างขึ้นมาจาก
การเลียนแบบจากบุคคลอ่ืน โดยเราจะมองเห็นว่าในสถานการณ์ใด ๆ นั้น บุคคลอ่ืนมีปฏิกิริยา 

มีการปฏิบัติตัวอย่างไร เราจึงน าสิ่งที่ได้เห็น ได้รับรู้มาจากการปฏิบัติของคนอ่ืนนั้นมาแปรเป็น

ทัศนคติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นคนที่เราให้ความเช่ือถืออยู่ก่อนแล้ว เราก็จะยิ่ง
เช่ือมั่นในทัศนคติที่เกิดขึ้นมากด้วย 
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 4) องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional factors) ทัศนคติ

ของบุคคลหลายอย่างเกิดจากสถาบัน เช่น โรงเรียน สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา หน่วยงาน
ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งสถาบันเหล่าน้ีจะเป็นแหล่งที่มา และสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดทัศนคติ

บางอย่างได้  
 ตัวกลางที่เป็นสื่อก็มีความส าคัญและมีอิทธิพลในการสร้างทัศนคติ ได้แก่ 

โทรทัศน์ วิทยุหนังสือพิมพ์ หนังสือ และวารสารต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งผู้รายงานข่าวหรือผู้ที่ท า

หน้าที่ในการสื่อสารหากเกิดความล าเอียงในการให้ข่าว ตัวอย่างเช่น พ่อแม่ผู้ปกครองมีความ

ล าเอียงในการมองพฤติกรรมของวัยรุ่น เพราะเคยได้ยินการรายงานข่าวเกี่ยวกับวัยรุ่นในทางลบ

เสมอ เป็นต้น 
   ส าหรับในทางจิตวิทยาสังคม ทัศนคติจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 

ประการ (จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2549: 170-171) คือ  1) องค์ประกอบด้านความรู้ (Cognitive 

Component) ประกอบด้วยองค์ความรู้ทั้งมวลที่บุคคลมีอยู่ หรือประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับสิ่งที่
เป็นเป้าหมายของทัศนคติ (attitude object) และได้รับรู้ข้อเท็จจริง ได้รับความรู้ รวมถึงความ

เช่ือต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้นเพิ่มเติมขึ้น และองค์ประกอบน้ีจะต้องมีลักษณะที่มีทิศทาง
ประกอบด้วย คือทางด้านดีหรือเลว ประโยชน์หรือโทษ จึงไม่ใช่ข้อเท็จจริง (Fact) ตามปกติ

เท่านั้น เน้ือหาที่ส าคัญที่สุดขององค์ประกอบน้ี คือ  ความเช่ือเชิงประเมินค่าว่าสิ่งนั้นดีหรือเลว 

มีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไร 2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective or Evaluative 
Component) ประกอบด้วยความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคลนั้นต่อเป้าหมายของทัศนคติ ซึ่งเป็น

การประเมินค่าความรู้สึกเชิงบวก ได้แก่ ชอบ พอใจ เห็นใจ หรือความรู้สึกเชิงลบ ได้แก่ ไม่ชอบ 
ไม่พอใจ กลัว รังเกียจ ซึ่งจะสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านความรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น กล่าวคือ ถ้า

บุคคลเช่ือว่าสิ่งใดดีมีประโยชน์ บุคคลก็จะชอบ พอใจสิ่งนั้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคคลเช่ือว่า

สิ่งนั้นเลว หรือมีโทษ บุคคลก็จะไม่ชอบไม่พอใจสิ่งนั้น 3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม 
(Behavioral Component) หมายถึง ประกอบด้วยความพร้อมของบุคคลที่จะตอบสนอง 

(readiness to respond) หรือแนวโน้มที่จะแสดงออก (tendency to act) ต่อเป้าหมายของ
ทัศนคติเมื่อมีการประมวลความรู้ และประเมินค่าความรู้สึกต่อสิ่งนั้นแล้ว โดยพฤติกรรมจะ

แสดงออกได้สองลักษณะ คือ พฤติกรรมทางบวก ได้แก่ การยอมรับ สนับสนุน เข้าใกล้ 

ช่วยเหลือ ส่งเสริม และพฤติกรรมทางลบ ได้แก่ การท าลาย ขัดขืน ต่อสู้ ถอยหนี ฯลฯ  
 สิ่งส าคัญอย่างมากต่อการศึกษาทัศนคติเพ่ือท านายพฤติกรรม คือ ต้องวัด

ทัศนคติให้ครอบคลุมทั้งสามองค์ประกอบ หรือวัดองค์ประกอบที่ 3 อย่างเดียว ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่พร้อมจะกระท า เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการท านายพฤติกรรม และเป็น

องค์ประกอบสุดท้ายที่เกิดขึ้นก่อนท านายพฤติกรรม มีความใกล้ชิดกับพฤติกรรมมากที่สุด 

องค์ประกอบน้ีจะท านายพฤติกรรมได้แม่นย าที่สุด และที่ส าคัญอีกประการหน่ึง ในการศึกษา
ทัศนคติเพื่อท านายพฤติกรรมนั้น ต้องศึกษาทัศนคติที่ดีโดยเฉพาะเจาะจง หรือตรงกับ
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พฤติกรรมที่ศึกษา (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2524 อ้างถึงใน ชนม์นิภา วรกวิน และลินดา 

สุวรรณดี, 2547) 
 ดังนั้น การที่บุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ หมายความว่า

บุคคลคนนั้นก็จะต้องรู้ คิด และเช่ือว่าพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ และการ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์นั้น เป็นสิ่งดี มีประโยชน์ ท าให้เกิดความรู้สึกชอบ พอใจ 

และพร้อมที่จะลงมือกระท าในสิ่งที่ตนเองชอบและพอใจนั้น ในท านองให้ความช่วยเหลือ หรือ

สนับสนุนพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดังกล่าว 

 จากการประมวลเอกสารผลงานวิจัย ในด้านความเกี่ยวข้องระหว่างทัศนคติกับ

พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของบุคคล พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็น
ชาย เช่น ผลการศึกษาของ สุปราณี ตันชวลิต (2537) เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้

ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ของทหารเกณฑ์ ผ่านกลุ่มตัวอย่างทหารเกณฑ์

จ านวน 408 คน พบว่าทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี มี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของทหารเกณฑ์ใน

ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
 และพบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชน เช่น งานวิจัยเชิง

ทดลองของ ศิริวรรณ จันทร์สระคู (2544) เกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการ

ป้องกันการติดเชื้อเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นปวช. จ านวน 60 คน เป็นกลุ่มทดลอง 
30 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 30 คน โดยผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองด้วยการจัดกิจกรรม

โปรแกรมสุขศึกษา กลุ่มทดลองมีเจตคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ดีกว่าก่อน
การทดลอง และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการศึกษาของ ทรงวุฒิ 

ขวาไทย (2541) ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรค

เอดส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ.ชัยภูมิ จ านวน 572 คน จากทั้งหมด 12 
โรงเรียน พบว่าทัศนคติที่เกี่ยวกับโรคเอดส์ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับพฤติกรรมการป้องกัน

โรคเอดส์ของนักเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 นอกจากน้ียังพบผลในงานของ ธนูศิลป์ สุขเสริม (2544) เรื่องของปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ.เลย 

จ านวน 390 คน พบว่าเจตคติต่อโรคเอดส์เป็นปัจจัยน าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคเอดส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ชาญณรงค์ อรรคบุตร 

(2549) แต่เปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน จ.ขอนแก่น จ านวน 
650 คน แตกต่างตรงที่งานของชาญณรงค์ จะพบว่ามีปัจจัยในด้านจิตลักษณะอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ด้วย คือ การรับรู้ประโยชน์-อุปสรรคของการปฏิบัติเพื่อป้องกัน

โรคเอดส์ และแรงจูงใจด้านสุขภาพ 
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  งานวิจัยส่วนใหญ่ที่พบจะนิยมใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 

เพราะเก็บข้อมูลง่ายผ่านทางโรงเรียนหรือสถาบันต้นสังกัดของกลุ่มตัวอย่างนั้น ๆ โดยยังพบผล
การศึกษาของ Chaladkijsirikul (2004) ในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ของวัยรุ่นเขต

สาทร กรุงเทพมหานคร จ านวนมากกว่า 300 คน โดยพบว่า ทัศนคติต่อโรคเอดส์ เป็นปัจจัยน า
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ 

Kumarawansa (2006) ซึ่งได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการป้องกันโรคเอดส์ ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ.นครปฐม จ านวน 281 คน และพบว่าทัศนคติต่อพฤติกรรม

การป้องกันโรคเอดส์ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจป้องกันโรคเอดส์ของกลุ่มตัวอย่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ  
 จากผลการประมวลเอกสารข้างต้น สรุปได้ว่าการมีทัศนคติที่ดีย่อมส่งผลให้

บุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตามไปด้วย ในการวิจัยครั้งน้ี จึงคาดว่ากลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์

กับชายที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ที่ดีมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์
มากกว่า กลุ่มชายที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ที่ดีน้อย 

 
   1.4.5.2 ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์กับพฤติกรรม

ป้องกันโรคเอดส์ของบุคคล 

 แนวคิดประสิทธิผลแห่งตนเป็นแนวคิดที่แบนดูรา (Bandura, 1997) ได้พัฒนา
มาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ที่เช่ือว่าการเกิดพฤติกรรมของ

บุคคลมีลักษณะของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน (reciprocal Determinism) ระหว่างองค์ประกอบ 3 
กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยภายในตัวบุคคล (Interpersonal Factor = P) ได้แก่ ความเช่ือและการยอมรับ

ตนเอง เงื่อนไขเชิงพฤติกรรม (Behavior Condition = B) และเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Condition = E) ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง 3 องค์ประกอบน้ี มีลักษณะที่
เกี่ยวเน่ืองซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ (Interlocking System) และอิทธิพลของแต่ละ

องค์ประกอบจะมีมากหรือน้อยแตกต่างกันออกไป ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของสภาพแวดล้อม ดัง
แสดงในภาพที่ 1.5 
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ภาพท่ี 1.5  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในตัวบุคคล เงื่อนไขเชิงพฤติกรรม และเงื่อนไขเชิง

สิ่งแวดล้อม  

แหล่งท่ีมา: Bandura, 1997: 8. 

   

  แบนดูราเช่ือว่า ความสามารถของบุคคลนั้นเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีความเช่ือว่าตนเองมีความสามารถ จะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอย 

และจะกระท าจนประสบความส าเร็จในที่สุด และแบนดูราได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

ประสิทธิผลแห่งตนและความคาดหวังในผลของการกระท าที่จะเกิดขึ้น ตามภาพที่ 1.6 

 

 
 

ภาพท่ี 1.6  ความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือในประสิทธิผลและความคาดหวังผลของการกระท า  

แหล่งท่ีมา:  Bandura, 1997 อ้างถึงใน พัชรินทร์ สิมทะราช, 2544: 20. 

 

  แนวคิดการรับรู้ประสิทธิผลแห่งตน (Perceived Self-Efficacy) ในระยะแรกนั้น 

แบนดูรา (Bandura, 1986 อ้างถึงใน เจตจันทร์ ล้วนเนตรเงิน, 2551) ได้กล่าวว่า การที่บุคคลจะ
กระท าพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายได้ บุคคลจะต้องมีความคาดหวังในประสิทธิผลแห่งตนก่อน 

(Efficacy Expectation) จึงจะกระท าพฤติกรรมนั้น และมีความคาดหวังต่อผลลัพท์ที่เกิดขึ้น 

(Outcome Expectation) เป็นตัวก าหนดการเลือกพฤติกรรมที่คาดว่าจะน าไปสู่เป้าหมายที่
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ต้องการไว้อย่างแน่นอน ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 แบนดูราได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้

ประสิทธิผลแห่งตนว่า การที่บุคคลจะกระท าพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น บุคคลต้องมี
ความเช่ือในประสิทธิผลของตนเอง (Efficacy Belief) จึงจะตัดสินใจกระท าพฤติกรรมนั้น และ

เกิดความคาดหวังในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหากบุคคลนั้นประสบความล้มเหลวในการปฏิบัติ ก็จะ
มีการรับรู้ประสิทธิผลแห่งตนที่ต ่าลง และเพิกเฉยต่อการมีพฤติกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย 

   ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตน (Efficacy Belief) เป็นความเช่ือใน

ความสามารถของตนเอง ว่ามีความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังนั้นจนประสบ

ผลส าเร็จได้ผลลัพธ์ดังที่ต้องการ เป็นความเช่ือและความคาดหวังที่เกิดขึ้นก่อนการกระท า ส่วน

ความคาดหวังต่อผลลัพธ์ของการกระท า (Outcome Expectation) เป็นการประเมินค่า
ความสามารถของตนเอง ว่าพฤติกรรมที่ตนเองกระท านั้น จะน าไปสู่ผลการกระท าที่ตนเอง

คาดหวังเอาไว้ เป็นการคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระท าพฤติกรรมของตนเอง ดังนั้นการที่

บุคคลจะตัดสินใจว่าจะกระท าพฤติกรรมใดหรือไม่นั้น ส่วนหน่ึงจึงขึ้นอยู่กับความเช่ือใน
ประสิทธิผลแห่งตน และอีกส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับความคาดหวังต่อผลลัพธ์ของการกระท า 

   นอกจากน้ี แบนดูรายังอธิบายว่า ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตน มัก
เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความส าคัญของพฤติกรรมที่ได้รับความส าเร็จ จากการกระท าของ

บุคคล การศึกษาความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนของบุคคล จึงควรค านึงถึงระดับของโครงสร้าง

ประสิทธิผลแห่งตน (Structure of Self Efficacy Scales) ได้แก่ 1) ระดับความยากง่ายของ
พฤติกรรมที่กระท า (Level) ถ้าบุคคลรับรู้ว่าพฤติกรรมนั้นกระท าได้ง่าย และประเมินว่าตนเอง

สามารถท าได้ จะส่งผลให้บุคคลมีการรับรู้ประสิทธิผลแห่งตนสูงขึ้น บุคคลจะมีความมั่นใจที่จะ
กระท าพฤติกรรมนั้นให้ได้รับผลส าเร็จ แต่ถ้าบุคคลรับรู้ว่าพฤติกรรมนั้นกระท าได้ยาก และ

ประเมินว่าตนเองไม่สามารถท าได้ จะส่งผลให้บุคคลมีการรับรู้ประสิทธิผลแห่งตนต ่าลง บุคคล

จะขาดความมั่นใจและหลีกเลี่ยงที่จะกระท าพฤติกรรมนั้น 2) ความเป็นสากล (Generality) เป็น
การเช่ือมโยงประสบการณ์ของบุคคลในการน าเอาประสบการณ์และทักษะที่มีอยู่เดิม มาใช้เมื่อ

เจอสถานการณ์ใหม่ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์เดิมที่ประสบความส าเร็จ 3) ความเข้มแข็ง 
(Strength) บุคคลที่รับรู้ว่าตนเองมีระดับความเข้มแข็งสูง จะมีความเช่ือมั่นว่าตนเองมี

ความสามารถเพียงพอที่จะกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ ในสถานการณ์ที่ประเมินว่าไม่ยากเกิน

ความสามารถของตนเองได้ ส่งผลให้บุคคลเกิดความพยายามที่จะมีพฤติกรรมส าเร็จตามที่
คาดหวังไว้ 

   ส าหรับความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรค
เอดส์ หมายถึง ความเช่ือของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ในการกระท าการป้องกัน

หรือลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ เช่น การหลีกเลี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์แบบส าส่อน หรือการมี

เพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือการใช้สารเสพติดร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์ โดยความ
เช่ือในประสิทธิผลแห่งตนจะมีอิทธิพลต่อการกระท าพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของบุคคล และ
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ความคาดหวังในผลลัพธ์จากการกระท านั้นให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด บุคคลที่มีการรับรู้

ประสิทธิผลแห่งตนสูง และมีความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นสูง จึงมีแนวโน้มที่จะ
กระท าพฤติกรรมนั้นอย่างแน่นอน แต่ถ้าด้านใดสูงหรือต ่าเพียงด้านเดียว บุคคลนั้นมีแนวโน้มที่

จะไม่แสดงพฤติกรรม ดังนั้นความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนของบุคคล จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ท านายหรือตัดสินว่าบุคคลจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างต่อเน่ือง

ต่อไป  

 จากการประมวลเอกสาร พบผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าความเช่ือใน

ประสิทธิผลแห่งตน มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล เช่น พฤติกรรมการออก

ก าลังกาย โดยปรากฎในงานของ Asawachaisuwikrom (2001) และ Jitramontree (2003) ที่ได้
ท าการศึกษาถึง ปัจจัยที่เป็นตัวท านายพฤติกรรมการออกก าลังกาย ของกลุ่มผู้สูงอายุในไทย 

ผ่านกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป พบว่า ประสิทธิผลแห่งตน การรับรู้-

อุปสรรคและประโยชน์จากการออกก าลังกาย เป็นตัวก าหนดความตั้งใจในการออกก าลังกาย 
รวมไปถึงความถี่และระยะเวลาในการออกก าลังกายของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

แต่ในการศึกษาของ Jitramontree ยังได้แสดงให้เห็นว่าทัศนคติและปทัสฐานส่วนบุคคล ก็มี
ความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมออกก าลังกายด้วยเช่นกัน 

   การใช้วิธีการอบรมและให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ พบว่ามีส่วนช่วยในการเพิ่ม

ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนของบุคคลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์เช่นเดียวกัน 
โดยพบผลจากการศึกษาของ เกรียงไกร ยอดเรือน (2549) ซึ่งได้ท าการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือ

ศึกษาประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี ในหญิง
ขายบริการทางเพศ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงขายบริการทางเพศที่ท างานใน

สถานบริการอาบอบนวด เขตอ าเภอเมือง ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 35 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 

35 คน ซึ่งจากการเปรียบเทียบคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self Efficacy) ถึงการ
มีพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี พบว่า หลังจากการจัดกิจกรรม หญิงขายบริการทางเพศ

ในกลุ่มทดลองมีคะแนนที่สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและสูงกว่าในกลุ่มเปรียบเทียบ ในขณะที่
กลุ่มเปรียบเทียบคะแนนไม่มีความแตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังระยะเวลาการจัดกิจกรรม  

และงานวิจัยเชิงทดลองของ เจตจันทร์ ล้วนเนตรเงิน (2551) เกี่ยวกับผลของการฝึกอบรมการ

พัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง และเสริมสร้างทัศนคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อโรคเอดส์ ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ทัศนคติ และความตั้งใจหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบผลว่า นักเรียนหญิงที่
เข้าร่วมการฝึกอบรม มีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค

เอดส์ สูงกว่าก่อนฝึกอบรมและสูงกว่าในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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 การวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตน ได้แสดงให้เห็นว่า

ประสิทธิผลแห่งตนมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบุคคลในด้านของการป้องกันโรคเอดส์ 
โดยเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชน เช่น Srisuriyawet (2006) ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัย

ด้านจิตสังคม และปัจจัยด้านเพศภาวะที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กวัยรุ่นใน
โรงเรียน โดยเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเด็กวัยรุ่นหญิงจ านวน 596 คน และ

เด็กวัยรุ่นชายจ านวน 573 คน อายุระหว่าง 15-22 ปี พบผลที่ส าคัญคือ ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นหญิง

นั้น สมรรถนะแห่งตน (Self Efficacy) เกี่ยวกับการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่ต ่า มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ และเมื่อพิจารณาเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่เคยมี

เพศสัมพันธ์ พบว่าสมรรถนะแห่งตนเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มีความสัมพันธ์
ในทางลบกับการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอย่างมีนัยส าคัญเช่นเดียวกัน ทั้งในกลุ่มย่อยและกลุ่ม

รวม และงานวิจัยเชิงทดลองของ พัชรินทร์ สิมทะราช (2544) เกี่ยวกับผลของการพัฒนาทักษะ

การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการรับรู้สมรรถนะในตนเอง และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของนักเรียนชายระดับอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการศึกษากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย

คะแนนการรับรู้สมรรถนะในตนเองสูงกว่าก่อนการศึกษาและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p < .001 และ p < .001 ตามล าดับ) และภายหลังการศึกษากลุ่มทดลองยังมีค่าเฉลี่ยของ

คะแนนพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต ่ากว่าก่อนการศึกษาและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

เช่นเดียวกัน (p < .001 และ p < .001 ตามล าดับ) 
 สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศของ Lee, Salman and Fitzpatrick 

(2009) ในเรื่องของปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ ในกลุ่ม
ตัวอย่างนักศึกษาชาวไต้หวัน พบว่า ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนเกี่ยวกับการป้องกันโรค

เอดส์ (HIV/AIDS preventive self-efficacy) มีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

พฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง 
  งานวิจัยในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นชายวัยท างาน เช่น Masingboon (2002) ได้

ท าการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มชายไทยที่ติดเชื้อเอชไอวี ผ่านกลุ่ม
ตัวอย่างชายไทยที่ติดเชื้อฯ จ านวนทั้งสิ้น 221 คน พบว่า ประสิทธิผลแห่งตน (Self Efficacy) 

เป็นตัวท านายที่ดีที่สุด ส าหรับพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มตัวอย่างเมื่อมีเพศสัมพันธ์

กับคู่นอนประจ า (Primary Partner) และงานวิจัยเชิงทดลองของ Kiruswa (2004) เกี่ยวกับผล
ของภาพยนตร์ที่มีต่อประสิทธิผลแห่งตนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มตัวอย่างทหาร

ชาวเคนยา พบว่า  ภายหลังการชมภาพยนตร์เพ่ือการศึกษา กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประสิทธิผลแห่งตนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี สูงกว่าก่อนการชมภาพยนตร์และสูงกว่าใน

กลุ่มควบคุม  

    



54 
 

  จากทฤษฎีแนวคิดและผลการวิจัยจากการประมวลเอกสารดังกล่าว ท าให้ได้

ข้อสรุปว่า ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตน จะมีความเกี่ยวข้องต่อความสามารถในการ
เสริมสร้างให้บุคคลมีความตระหนักถึงการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ของตนเอง โดยมี

พฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคเอดส์อย่างเหมาะสม ดังนั้น จึงท าให้คาดได้ว่า ชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายซึ่งมีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มี

พฤติกรรมป้องกันตนเองจากการติดโรคเอดส์  มากกว่าชายที่มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตน

ต่อการป้องกันโรคเอดส์ต ่า 

 

1.5 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
 

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

 ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีมี 8 ตัวแปร ดังน้ี 

 1) กลุ่มลักษณะสถานการณ์ปัจจุบัน มี 4 ตัวแปร คือ การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน
อย่างเหมาะสม การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ การ

ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง 

 2) กลุ่มจิตลักษณะเดิม มี 4 ตัวแปร คือ สุขภาพจิต ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความ
เช่ืออ านาจในตน และวิถีชีวิตแบบพุทธ 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 กลุ่มพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ มี 2 ตัวแปร คือ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค
เอดส์ และพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ 

 ตัวแปรประสาน (Mediating Variables) 

 จิตลักษณะตามสถานการณ์ มี 2 ตัวแปร คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 
และความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ 

 ตัวแปรแบ่งกลุ่มย่อย (Moderating Variables) 

 ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง (Bio-Social and Background Data) ได้แก่ อายุของ

กลุ่มตัวอย่าง การมีพี่น้องในครอบครัว ระดับการศึกษา สถานภาพ การด่ืมเครื่องด่ืมที่มี
แอลกอฮอล์ การพักอาศัย รสนิยมในการมีเพศสัมพันธ์ การเที่ยวกลางคืน ปริมาณการเที่ยว

กลางคืน อาชีพ ระดับรายได้ และการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี  

 

 

 

 



55 
 

1.6  นิยามปฏิบัติการของตัวแปร 
 

 1.6.1 กลุ่มพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ หมายถึง แบบการปฏิบัติในการดูแลตนเองให้

ปลอดภัยจากการได้รับเชื้อโรคเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งในงานวิจัยน้ีได้แบ่งพฤติกรรมป้องกัน

โรคเอดส์เป็น 2 ตัวแปร คือ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ และพฤติกรรมป้องกัน

โรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ 

การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส์ หมายถึง เจตนาเชิงพฤติกรรมหรือความ

พร้อมของบุคคล ต่อความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการกระท าหรือกิจกรรมที่น าไปสู่ความเสี่ยงต่อ

การติดเชื้อโรคเอดส์ โดยการเลือกกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรม อาทิ การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย 
การเสพยาหรือของมึนเมา การดูสื่อลามก และเลือกสถานที่ที่ควรหรือไม่ควรไป เช่น สถาน

เริงรมย์ ซาวน่าเกย์ แบบวัดในการวิจัยครั้งน้ีมีพื้นฐานมาจากแบบวัดวิถีชีวิตหลีกเลี่ยงเอดส์ใน

งานวิจัยของ ยุทธนา ภาระนันท์ และนิภาพร โชติสุดเสน่ห์ (2546) และจากแบบวัดปริมาณ
พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์ด้านตัวบุคคลในงานวิจัยของ ชนม์นิภา วรกวิน และลินดา 

สุวรรณดี (2547) รวม 12 ข้อ มีข้อความทางบวก 7 ข้อ และข้อความทางลบ 5 ข้อ แต่ละข้อมี
มาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” คะแนน ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่

ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มาก 

พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ หมายถึง ปริมาณพฤติกรรมทางเพศ

ของบุคคล โดยพิจารณาจากวิธีการในการมีเพศสัมพันธ์ของบุคคลนั้น ผ่านการกระท าหรือการ

ปฏิบัติตนในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการได้รับเชื้อเอดส์ โดยเลือกกระท าการต่าง ๆ ที่ไม่

เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเอดส์จากการมีเพศสัมพันธ์ เช่น ใช้ถุงยางอนามัยพร้อมสารหล่อลื่นทุกครั้ง
ที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก การไม่กลืนกินน ้าอสุจิของคู่นอน เป็นต้น วัดด้วยแบบวัดที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นจ านวน 10 ข้อ มีข้อความทางบวก 4 ข้อ และข้อความทางลบ 6 ข้อ แต่ละข้อมีมาตร
ประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” โดยพิจารณาองค์ประกอบของพฤติกรรมใน 

3 ด้าน เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการติดโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่ 1) ไม่มีความเสี่ยง 2) 

มีความเสี่ยงปานกลาง และ 3) มีความเสี่ยงสูง ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้คะแนนมากใน
แบบวัดน้ี แสดงว่ามีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์สูง 

 

1.6.2  กลุ่มลักษณะสถานการณ์ ทั้งหมด 4 ตัวแปร ได้แก่ 

การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม หมายถึง การรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ 

จากการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่มหรือการได้ร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน รวมถึงการคล้อยตามการ

ชักจูง หรือการเลียนแบบพฤติกรรมจากเพื่อน โดยไม่ท าให้ตนเองขาดความเป็นอิสระในการเป็น
ตัวของตัวเอง อีกทั้งไม่มุ่งหวังที่จะได้รับการยอมรับนับถือและนิยมยกย่องจากเพ่ือนฝูงภายใน



56 
 

กลุ่ม วัดด้วยแบบวัดที่มีพื้นฐานมาจากแบบวัดในงานวิจัยของ วรรณี วรรณชาติ (2541) จ านวน 

10 ข้อ มีข้อความทางบวก 2 ข้อ และข้อความทางลบ 8 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย 
ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดง

ว่าเป็นผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก 

การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์  

หมายถึง การรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างว่ามีถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นแจกจ่ายหรือจ าหน่ายใน

สถานที่ ที่สอดคล้องกับความต้องการอย่างเพียงพอ ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึง

อุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยสะดวก วัดด้วยแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 10 ข้อ มีข้อความ
ทางบวก 3 ข้อ และข้อความทางลบ 7 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” 

ถึง “ไม่จริงเลย” โดยได้ให้ความหมายในองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ 1) การมีอยู่ของถุงยาง
อนามัย (Available) และ 2) ความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ

ชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่มีการรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการ

เข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์มาก 

 การได้รับข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคเอดส์ หมายถึง การรับทราบข้อเท็จจริง ข้อมูล และ

เข้าใจถึงวิธีการติดเอดส์ การป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการได้รับเชื้อเอดส์ ทั้งจาก

สื่อมวลชน และสื่อบุคคล เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดโรค
เอดส์ โดยพิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การได้รับข่าวสาร ซึ่งวัดด้วยแบบวัดที่มี

พื้นฐานมาจากงานวิจัยของ อุบล เลี้ยววาริณ (2534) และ 2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งวัด
ด้วยแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น รวมจ านวน 10 ข้อ มีข้อความทางบวก 6 ข้อ และข้อความทางลบ 

4 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ชายที่มีเพศสัมพันธ์

กับชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก 

ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง หมายถึง การที่บุคคลประสบกับสถานการณ์ในการ

ด ารงชีวิต ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน ซึ่งต้องเผชิญกับ

ความคาดหวังจากคนรอบข้างกลุ่มต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีภาระหน้าที่ที่
จะต้องปฏิบัติในแต่ละบทบาทมากจนเกินก าลังที่จะท าได้ โดยพิจารณาจาก 4 องค์ประกอบ 

ได้แก่ 1) บทบาทต่อครอบครัว 2) บทบาทในที่ท างาน  และ 3) บทบาทต่อเพ่ือนหรือคนรัก ซึ่ง

วัดด้วยแบบวัดที่มีพื้นฐานมาจากงานวิจัยของ Saengmook (1998) รวม 12 ข้อ แต่ละข้อมีมาตร
ประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้คะแนนมาก

ในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่มีภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างน้อย 
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1.6.3  กลุ่มจิตลักษณะเดิม ทั้งหมด 4 ตัวแปร ได้แก่ 

สุขภาพจิต หมายถึง สภาวะทางอารมณ์และทางจิตที่เกี่ยวกับปริมาณความวิตกกังวล

น้อย ความเครียดน้อย การที่ไม่มีความรู้สึกทุกข์ใจโดยปราศจากเหตุผลอันควร ความสบายใจ 
ไม่หวาดกลัวจนเกินเหตุ การมีสมาธิและมีความมั่นคงทางอารมณ์ ซึ่งแบบวัดน้ีมีพื้นฐานมาจาก

แบบวัดที่สร้างขึ้นโดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท์ (2536) โดยทุกประโยค

เป็นประโยคทางลบทั้งหมด จ านวนรวม 10 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริง
ที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่

มีสุขภาพจิตดีมาก 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ปริมาณความสามารถในการคาดการณ์ไกล 

เล็งเห็นความส าคัญของสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตนในอนาคต และบังคับตนเองให้อดได้รอได้ 

หรือเลือกที่จะไม่รับประโยชน์เล็กน้อยในทันที แต่จะรอรับประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือส าคัญกว่า
ที่จะตามมาในภายหลัง โดยมีการกระท าที่เป็นขั้นตอนเพ่ือน าไปสู่ผลที่ปรารถนาดังกล่าวใน

อนาคต วัดด้วยแบบวัดที่มีพื้นฐานมาจากแบบวัดของ สุชาดา ชลานุเคราะห์ (2553) โดย

ปรับปรุงองค์ประกอบในการชี้วัดให้มีความเหมาะสมกับงานวิจัย ซึ่งพิจารณาจาก 3 
องค์ประกอบหลัก ดังน้ี 1) ความสามารถคาดการณ์ไกล 2) การเห็นความส าคัญของสิ่งที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต และ 3) การกระท าอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือน าไปสู่ผลที่ปรารถนา จ านวน 10 ข้อ 

แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
ที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง 

ความเช่ืออ านาจในตน หมายถึง ความเช่ือของบุคคลว่าการที่ตนจะได้รับผลดีผลเสีย

ที่เกิดขึ้นในงาน เป็นผลมาจากการกระท าของตนเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตา สิ่งที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของตนเอง หรือเกิดจากบุคคลอ่ืน วัดด้วยแบบวัดที่มีพื้นฐานมาจากแบบวัดของ 

เมธินี คุปพิทยานันท์ (2546) จ านวน 12 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” 
ถึง “ไม่จริงเลย ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความ

เช่ืออ านาจในตนสูง 

วิถีชีวิตแบบพุทธ หมายถึง ปริมาณการเลือกที่จะปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันอย่างยึด

หลักธรรมะทางพุทธศาสนา และหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตอย่างผิดศีล เช่น การเลือกอาชีพ การ

พักผ่อนหย่อนใจ การเที่ยวเตร่ การท าบุญสุนทาน แบบวัดวิถีชีวิตแบบพุทธตามเน้ือหาดังกล่าว 

วัดด้วยแบบวัดที่มีพื้นฐานมาจากแบบวัดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ (2540) จ านวน 
10 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” ชายที่มีเพศสัมพันธ์

กับชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตแบบพุทธมาก 
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1.6.4  กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ ทั้งหมด 2 ตัวแปร ได้แก่ 

ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ หมายถึง ความรู้สึก ความคิด และความเช่ือ

ว่าพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ และการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์
นั้น เป็นสิ่งดี มีประโยชน์ ท าให้เกิดความรู้สึกชอบ พอใจ และพร้อมที่จะลงมือกระท าในสิ่งที่

ตนเองชอบและพอใจนั้น ในท านองให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์

ดังกล่าว วัดด้วยแบบวัดซึ่งมีพื้นฐานมาจากแบบวัดทัศนคติต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อโรค
เอดส์ ทั้งในด้านตัวบุคคลและด้านวิธีการของ ชนม์นิภา วรกวิน และลินดา สุวรรณดี (2547) 

และแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพิ่มเติมรวมจ านวน 12 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ 
“จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย”  โดยพิจารณาในองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังน้ี 1) การมองเห็นประโยชน์

และโทษของการมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 2) ความพอใจ-ไม่พอใจในการมีพฤติกรรม

ป้องกันโรคเอดส์ และ 3) ความพร้อมกระท าหรือหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ ชาย
ที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรม

ป้องกันโรคเอดส์ดีมาก 

ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ หมายถึง ความเช่ือของ

บุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ในการกระท าพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคเอดส์

ขณะมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ได้ตามที่คาดหวังจนประสบ

ผลส าเร็จได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ซึ่งความเช่ือดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อการกระท าพฤติกรรม
ดังกล่าวของบุคคล และความคาดหวังในผลลัพธ์จากการกระท านั้นให้บรรลุตามเป้าหมายที่

ก าหนด วัดด้วยแบบวัดซึ่งมีพื้นฐานมาจากแบบวัดในงานวิจัยของ Baele et al. (2001), 
Masingboon (2002) และ Thato (2002) รวมจ านวน 12 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย 

ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย”   โดยพิจารณาในองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังน้ี 1) การใช้ถุงยาง

อนามัย 2) การสื่อสารกับคู่นอน และ 3) ความสม ่าเสมอในการป้องกัน ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ
ชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการ

ป้องกันโรคเอดส์สูง 
จากแนวคิดปฏิสัมพันธ์นิยม และข้อมูลจากการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้น ามาก าหนดกลุ่มตัวแปร และสามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ใน

การศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชาย ได้ดังภาพที่ 1.7 
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ภาพท่ี 1.7  กรอบแนวคิดและความสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจัย 

 

1.7  สมมติฐานในการวิจัย 
 

 สมมติฐานท่ี 1 ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก และมีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมาก เป็นผู้ที่มี

ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูงกว่า มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

ต่อโรคเอดส์มากกว่า และมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์มากกว่า ชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายประเภทตรงข้าม 

 

‘1. สุขภาพจิต 

 2. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
‘3. ความเชื่ออ านาจในตน 
 4. วิถีชีวิตแบบพุทธ 

1. การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน 
2. การได้รับข้อมูลข่าวสารโรคเอดส์ 
3. การรับรู้ฯ และการเข้าถึงอุปกรณ์
ป้องกันโรคเอดส์ 
4. ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง 
 

สถานการณ์ 

จิตลักษณะเดิมตามสถานการณ์ 

1. ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรค

เอดส์ 

2. ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกัน
โรคเอดส์ 
 

จิตลักษณะเดิม 

พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 

1. การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
โรคเอดส์ 
2. พฤติกรรมป้องกันเอดส์ขณะมี
เพศสัมพันธ์ 
 

ลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง 

อายุ การมีพี่น้องในครอบครัว ระดับการศึกษา สถานภาพ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การพักอาศัย รสนิยม

ในการมีเพศสัมพันธ์ การเที่ยวกลางคืน ปริมาณการเที่ยวกลางคืน อาชีพ ระดับรายได้ และการตรวจเลือดเพื่อ

หาเชื้อเอชไอวี  
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 สมมติฐานท่ี 2 ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่าง

เหมาะสมมาก มีความเช่ืออ านาจในตนสูง และมีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกัน
โรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมากกว่า มีการหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่า และมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์

มากกว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายประเภทตรงข้าม 

สมมติฐานท่ี   3  ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีการรับรู้การมีอยู่และความสะดวกใน

การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์มาก มีวิถีชีวิตแบบพุทธมาก และมีภาระเกินบทบาทจากคน

รอบข้างน้อย เป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมากกว่า มีความเช่ือใน
ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูงกว่า มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์

มากกว่า และมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์มากกว่าชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ

ชายประเภทตรงข้าม 

 สมมติฐานท่ี  4  ตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร (สุขภาพจิต ลักษณะมุ่ง

อนาคตควบคุมตน ความเช่ืออ านาจในตน และวิถีชีวิตแบบพุทธ) ร่วมกับตัวท านายกลุ่ม

สถานการณ์ 4 ตัวแปร (การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม การรับรู้การมีอยู่และ
ความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ ภาระ

เกินบทบาทจากคนรอบข้าง) รวมเป็น 8 ตัวแปร สามารถท านายความแปรปรวนของทัศนคติต่อ

พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ หรือความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ ได้
มากกว่าตัวท านายกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเพียงกลุ่มเดียวอย่างน้อย 5% 

สมมติฐานท่ี 5 ตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ 8 ตัวแปร (สุขภาพจิต 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเช่ืออ านาจในตน วิถีชีวิตแบบพุทธ การได้รับอิทธิพลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรค

เอดส์ การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง) ร่วมกับตัว
ท านายกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร (ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ และ

ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์) รวมทั้งสิ้น 10 ตัวแปร สามารถท านาย

ความแปรปรวนของการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ หรือพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์
ขณะมีเพศสัมพันธ์ ได้มากกว่าตัวท านายจากกลุ่มจิตลักษณะเดิม และสถานการณ์ หรือกลุ่มตัว

ท านายจิตลักษณะตามสถานการณ์อย่างน้อย 5% 

สมมติฐานท่ี 6 จิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร ได้แก่ สุขภาพจิต ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุม

ตน ความเช่ืออ านาจในตน และวิถีชีวิตแบบพุทธ และสถานการณ์ 4 ตัวแปร ได้แก่ การได้รับ

อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์

ป้องกันโรคเอดส์ การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง มี
อิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 2 ตัวแปร คือ การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
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โรคเอดส์ และพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ และมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านจิต

ลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ และความเช่ือใน
ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ ตามภาพที่ 1.8 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 1.8  กรอบแนวคิดและความสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจัย 

 

จจิตลักษณะเดิม 

‘1. สุขภาพจิต 

 2. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
‘3. ความเชื่ออ านาจในตนสูง 
 4. วิถีชีวิตแบบพุทธ 

สถานการณ์ 

1. การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน 
2. การได้รับข้อมูลข่าวสารโรคเอดส์ 

3. การรับรู้ฯ และการเข้าถึงอุปกรณ์
ป้องกันโรคเอดส์ 
4. ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง 
 

จิตลักษณะตามสถานการณ์ 

1. ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรค

เอดส์ 

2. ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกัน
โรคเอดส์ 

 

พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 

1. การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
โรคเอดส์ 
2. พฤติกรรมป้องกันเอดส์ขณะมี
เพศสัมพันธ์ 

 



 
บทท่ี 2 

 

วิธีการวิจยั 
 
  

การวจิยัเรื่อง “ปจัจยัทางจติสงัคมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสใ์นกลุ่มชาย
ที่มเีพศสัมพนัธ์กับชาย” เป็นการวิจยัเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์เปรยีบเทียบ  (Correlation 
Comparative Study) มกีารสรา้งและใชก้ารปรบัปรุงแบบวดั ตลอดจนน าแบบวัดทีไ่ดผ้่านการ
ตรวจสอบคุณภาพมาใช้ในการเก็บขอ้มูล โดยให้กลุ่มตวัอย่างชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายตอบ
แบบวดัต่าง ๆ แลว้จงึน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหด์ว้ยเครือ่งมอืทางสถติิ 
 ในส่วนนี้จะได้น าเสนอเกี่ยวกบัประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั 
วธิกีารหาคุณภาพของเครือ่งแบบวดั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
 ประชากร  ประชากรของการวจิยัในครัง้นี้ได้แก่ กลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายวยั
ท างาน ทีพ่กัอาศยัในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร  
 กลุ่มตัวอย่าง  เลือกเก็บข้อมูลเฉพาะชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ที่มีคุณสมบัติ
เบือ้งตน้ดงันี้ 1) อายตุัง้แต่ 25 ปีขึน้ไป และ 2) ส าเรจ็การศกึษาตัง้แต่ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป ซึง่
จากขอ้มลูสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส ์ณ วนัที ่30 กนัยายน 2553 (กรมควบคุมโรค, 2553) พบว่า
รอ้ยละของผูป้ว่ยเอดสท์ัง้หมด เมือ่จ าแนกตามกลุ่มอาย ุจะพบมากทีสุ่ดในกลุ่มวยัท างานทีม่อีายุ
ระหว่าง 20-44 ปี โดยคดิเป็นรอ้ยละ 83.2 ของผู้ป่วยเอดส์ทัง้หมด การเก็บขอ้มูลส าหรบัการ
วิจัยในครัง้นี้  จึงเลือกเก็บเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ในช่วงดังกล่าว ที่พบในพื้นที่
กรงุเทพมหานครเท่านัน้ และเนื่องจากการไม่เปิดเผยพฤตกิรรมบางส่วนของตนเองต่อสงัคมใน
กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย ท าใหก้ลุ่มชายดงักล่าวจะมสีถานทีท่ีส่ามารถมาพบปะสงัสรรค์
ร่วมกนั และจะมรีูปแบบของการทกัทายที่จะรบัรูก้นัเป็นการภายในว่าเป็นชายกลุ่มเดยีวกนั จงึ
ท าใหก้ารเก็บขอ้มลูเพื่อศกึษาพฤตกิรรมดงักล่าวในชายกลุ่มนี้ ต้องมกีารใชว้ธิหีากลุ่มตวัอย่าง
โดยการแนะน าต่อ ๆ กนัไป หรอืทีเ่รยีกว่าเทคนิคการกลิง้ลูกบอลหมิะ (Snowball Technique) 
โดยการอาศยัเพื่อนคนส าคญั (Significant Friend) ในการน าไปสู่เพื่อนคนส าคญัอื่น ๆ และโยง
ต่อไปเรื่อย ๆ จนครบตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างที่ต้องการ (สุพรรณี ไชยอ าพร, 2552) หรอืการ
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เข้าไปในสถานที่ที่ชายกลุ่มน้ีใช้พบปะสังสรรค์กัน เช่น ซาวน่า สถานที่ออกก าลังกาย สถาน

เริงรมย์ส าหรับชาย เป็นต้น 

 วิธีการสุ่ม แม้ว่าจะใช้การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ Snowball Technique ก็ตาม แต่เพ่ือ

ควบคุมให้มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือใน

ท้ายสุด งานวิจัยน้ีจึงได้ใช้การสุ่มแบบเป็นระบบ ด้วยวิธี Stratified Quota Random Sampling 
เข้ามาร่วมด้วย โดยมีตัวแปรในการสุ่มตัวอย่างดังน้ี 

‘1) สถานภาพ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โสด และไม่โสด 

‘2) อายุของกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งได้เป็นสองประเภท ได้แก่ อายุน้อย คือ ชายที่มีอายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี และ อายุมาก คือ ชายที่มีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป 

‘3) ระดับรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ชายที่มีรายได้ต ่า คือ 
มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 18,000 บาทต่อเดือน ชายที่มีรายได้ปานกลาง คือ มีรายได้ตั้งแต่ 

18,001 ถึง 35,000 บาทต่อเดือน และชายที่มีรายได้สูง คือ มีรายได้มากกว่า 35,000 บาทต่อ

เดือน  
‘4) ใช้จ านวนตัวอย่างของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย / สถานภาพ / อายุ / ระดับรายได้ 

จ านวน 40 คน 
โดยคาดว่าจะเก็บได้จ านวน 2 x 2 x 3 x 40 = 480 คน ซึ่งในการเก็บตัวอย่างในครั้งน้ี 

เก็บตัวอย่างได้ทั้งหมดจ านวน 1,006 ตัวอย่าง เมื่อน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องแล้ว มี

จ านวนข้อมูลที่ใช้ได้จริงในการวิจัยครั้งน้ีคือ จ านวน 666 ตัวอย่าง 

 

2.2 เคร่ืองมือวัดตัวแปร 
  

 เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปรในการวิจัยน้ี ประกอบด้วย แบบวัดกลุ่มพฤติกรรมป้องกันโรค

เอดส์ แบบวัดกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ แบบวัดกลุ่มลักษณะสถานการณ์ แบบวัดกลุ่มจิต
ลักษณะเดิม และแบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

 แบบวัดตัวแปรพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 

 แบบวัดตัวแปรพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น รวมทั้งมีการ

ปรับปรุงข้อค าถามขึ้นใหม่จากแบบวัดที่ได้มาตรฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ตัวแปร ได้แก่ การ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ และพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์  
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 2.2.1 แบบวัดการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส์ (แบบวัดชุดที่ 1 รูปแบบ

การใช้ชีวิต) มีเน้ือหาเกี่ยวกับเจตนาเชิงพฤติกรรมหรือความพร้อมของบุคคล ต่อความพยายาม
ที่จะหลีกเลี่ยงการกระท าหรือกิจกรรมที่น าไปสู่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ โดยการเลือก

กระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรม อาทิ การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย การเสพยาหรือของมึนเมา การดูสื่อ

ลามก และเลือกสถานที่ที่ควรหรือไม่ควรไป เช่น สถานเริงรมย์ ซาวน่าเกย์ แบบวัดในการวิจัย
ครั้งน้ีมีพื้นฐานมาจากแบบวัดวิถีชีวิตหลีกเลี่ยงเอดส์ในงานวิจัยของ ยุทธนา ภาระนันท์ และ

นิภาพร โชติสุดเสน่ห์ (2546) จ านวน 9 ข้อ จากแบบวัดปริมาณพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อ

โรคเอดส์ด้านตัวบุคคลในงานวิจัยของ ชนม์นิภา วรกวิน และลินดา สุวรรณดี (2547) จ านวน 6 
ข้อ และแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพิ่มเติมจ านวน 7 ข้อ รวมจ านวน 22 ข้อ โดยมีข้อความ

ทางบวก 12 ข้อ และข้อความทางลบ 10 ข้อ เมื่อน ามาหาคุณภาพของแบบวัดแล้วคัดเลือกข้อที่
ผ่านเกณฑ์รวม 12 ข้อ มีข้อความทางบวก 7 ข้อ และข้อความทางลบ 5 ข้อ แต่ละข้อมีมาตร

ประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ ‚จริงที่สุด‛ ถึง ‚ไม่จริงเลย‛ 

 พิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่า t) ของแบบวัดน้ี อยู่ระหว่าง 4.74 ถึง 8.93 พิสัยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อ (ค่า r) เท่ากับ 0.32 ถึง 0.64 

เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏว่าโมเดล
การวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 34.70 df เท่ากับ 46 p-

value เท่ากับ 0.89 NFI เท่ากับ 0.94 GFI เท่ากับ 0.95 AGFI เท่ากับ 0.91 SRMR เท่ากับ 

0.049 CFI เท่ากับ 1.00 และ RMSEA เท่ากับ 0.0  ส าหรับค่าความเช่ือมั่น ชนิดสัมประสิทธ์
อัลฟ่าของแบบวัดน้ีเท่ากับ 0.83 (ตาราง 2.1) 

 เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบวัด มีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ ข้อความที่แสดง

พฤติกรรมทางบวก และข้อความที่แสดงพฤติกรรมทางลบ ดังนั้นการให้คะแนนจึงมี 2 กรณี คือ 
 กรณีข้อความทางบวก ประกอบด้วย ข้อ 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11  

 กรณีข้อความทางลบ ประกอบด้วย ข้อ 1, 3, 4, 9, 12  

 การคิดคะแนน คิดโดยรวมคะแนนทุกข้อในแบบวัดการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อ

โรคเอดส์ โดยข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ คือ ‚จริงที่สุด‛ 

‚จริง‛ ‚ค่อนข้างจริง‛ ‚ค่อนข้างไม่จริง‛ ‚ไม่จริง‛ และ ‚ไม่จริงเลย‛ ส าหรับข้อความทางลบจะให้

คะแนนในทิศทางกลับกัน ดังนั้นแบบวัดน้ีจึงมีพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 12-72 คะแนน ชายที่

มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

เสี่ยงต่อโรคเอดส์สูง 
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 ตัวอย่าง แบบวัดการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ (แบบวัดชุดที่ 1 รูปแบบการ

ใช้ชีวิต) 
(0) คุณพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุที่จะท าให้เกิดความต้องการทางเพศ เช่น หนังสือโป๊ 

และภาพยนตร์ลามกต่าง ๆ 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 

  จริงที่สุด     จริง          ค่อนข้างจริง    ค่อนข้างไม่จริง    ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

 

2.2.2 แบบวัดพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ (แบบวัดชุดที่ 2 การ

ป้องกันเอดส์) มีเน้ือหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของบุคคล โดยพิจารณาจากวิธีการในการมี

เพศสัมพันธ์ของบุคคลนั้น ผ่านการกระท าหรือการปฏิบัติตนในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก

การได้รับเชื้อเอดส์ โดยเลือกกระท าการต่าง ๆ ที่ไม่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเอดส์จากการมี
เพศสัมพันธ์ เช่น ใช้ถุงยางอนามัยพร้อมสารหล่อลื่นทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก การ

ไม่กลืนกินน ้าอสุจิของคู่นอน เป็นต้น วัดด้วยแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 20 ข้อ เมื่อน ามาหา
คุณภาพของแบบวัดแล้วคัดเลือกข้อที่ผ่านเกณฑ์รวม 10 ข้อ มีข้อความทางบวก 4 ข้อ และ

ข้อความทางลบ 6 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ ‚จริงที่สุด‛ ถึง ‚ไม่จริงเลย‛ โดย

พิจารณาองค์ประกอบของพฤติกรรมใน 3 ด้าน เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการติดโรคเอดส์ขณะมี
เพศสัมพันธ์ ได้แก่ 1) ไม่มีความเสี่ยง 2) มีความเสี่ยงปานกลาง และ 3) มีความเสี่ยงสูง 

 พิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่า t) ของแบบวัดน้ี อยู่ระหว่าง 4.09 ถึง 9.90 พิสัยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อ (ค่า r) เท่ากับ 0.20 ถึง 0.62 

เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏว่าโมเดล

การวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 23.52 df เท่ากับ 30 p-
value เท่ากับ 0.70 NFI เท่ากับ 0.93 GFI เท่ากับ 0.96 AGFI เท่ากับ 0.92 SRMR เท่ากับ 

0.049 CFI เท่ากับ 1.00 และ RMSEA เท่ากับ 0.0  ส าหรับค่าความเช่ือมั่น ชนิดสัมประสิทธ์
อัลฟ่าของแบบวัดน้ีเท่ากับ 0.77 (ตาราง 2.1) 

 เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบวัดพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี

เพศสัมพันธ์ มีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ ข้อความที่แสดงพฤติกรรมทางบวก และข้อความที่แสดง

พฤติกรรมทางลบ ดังนั้นการให้คะแนนจึงมี 2 กรณี คือ 

 กรณีข้อความทางบวก ประกอบด้วย ข้อ 4, 6, 7, 9 

 กรณีข้อความทางลบ ประกอบด้วย ข้อ 1, 2, 3, 5, 8, 10 
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 การคิดคะแนน คิดโดยรวมคะแนนทุกข้อในแบบวัดพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี

เพศสัมพันธ์ โดยข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ คือ ‚จริงที่สุด‛ 
‚จริง‛ ‚ค่อนข้างจริง‛ ‚ค่อนข้างไม่จริง‛ ‚ไม่จริง‛ และ ‚ไม่จริงเลย‛ ส าหรับข้อความทางลบจะให้

คะแนนในทิศทางกลับกัน ดังนั้นแบบวัดน้ีจึงมีพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 10-60 คะแนน ชายที่

มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่ามีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี
เพศสัมพันธ์สูง 

 

 ตัวอย่าง แบบวัดพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ (แบบวัดชุดที่ 2 การ

ป้องกันเอดส์) 

 

(0) คุณใช้ถุงยางอนามัย ไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ตาม 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 

  จริงที่สุด     จริง          ค่อนข้างจริง    ค่อนข้างไม่จริง    ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

 

 แบบวัดกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ 

 แบบวัดกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ประกอบด้วยทัศนคติต่อพฤติกรรม
ป้องกันโรคเอดส์ และความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 
 

 2.2.3 แบบวัดทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ (แบบวัดชุดที่ 3 ความเห็นต่อ

โรคเอดส์) มีเน้ือหาเกี่ยวกับความรู้สึก ความคิด และความเช่ือว่าพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์
ขณะมีเพศสัมพันธ์ และการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์นั้น เป็นสิ่งดี มีประโยชน์ ท าให้

เกิดความรู้สึกชอบ พอใจ และพร้อมที่จะลงมือกระท าในสิ่งที่ตนเองชอบและพอใจนั้น ในท านอง

ให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดังกล่าว วัดด้วยแบบวัดซึ่งมี
พื้นฐานมาจากแบบวัดทัศนคติต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อโรคเอดส์ ทั้งในด้านตัวบุคคลและ

ด้านวิธีการของ ชนม์นิภา วรกวิน และลินดา สุวรรณดี (2547) และแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

เพิ่มเติมรวมจ านวน 20 ข้อ เมื่อน ามาหาคุณภาพของแบบวัดแล้วคัดเลือกข้อที่ผ่านเกณฑ์รวม 

12 ข้อ มีข้อความทางบวก 4 ข้อ และข้อความทางลบ 8 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย 

ตั้งแต่ ‚จริงที่สุด‛ ถึง ‚ไม่จริงเลย‛  โดยพิจารณาในองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังน้ี 1) การมองเห็น
ประโยชน์และโทษของการมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 2) ความพอใจ-ไม่พอใจในการมี
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พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ และ 3) ความพร้อมกระท าหรือหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมป้องกัน

โรคเอดส์ 
 พิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่า t) ของแบบวัดน้ี อยู่ระหว่าง 2.77 ถึง 7.45 พิสัยค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อ (ค่า r) เท่ากับ 0.37 ถึง 0.67 
เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏว่าโมเดล

การวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 21.98 df เท่ากับ 34 p-

value เท่ากับ 0.94 NFI เท่ากับ 0.97 GFI เท่ากับ 0.96 AGFI เท่ากับ 0.92 SRMR เท่ากับ 
0.048 CFI เท่ากับ 1.00 และ RMSEA เท่ากับ 0.0  ส าหรับค่าความเช่ือมั่น ชนิดสัมประสิทธ์

อัลฟ่าของแบบวัดน้ีเท่ากับ 0.83 (ตาราง 2.1) 

 เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบวัดทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ มี

ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ ข้อความทางบวก และข้อความทางลบ ดังนั้นการให้คะแนนจึงมี 2 กรณี 

คือ 

 กรณีข้อความทางบวก ประกอบด้วย ข้อ 1, 2, 3, 5 
 กรณีข้อความทางลบ ประกอบด้วย ข้อ 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

 การคิดคะแนน คิดโดยรวมคะแนนทุกข้อในแบบวัดทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรค

เอดส์ โดยข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ คือ ‚จริงที่สุด‛ ‚จริง‛ 
‚ค่อนข้างจริง‛ ‚ค่อนข้างไม่จริง‛ ‚ไม่จริง‛ และ ‚ไม่จริงเลย‛ ส าหรับข้อความทางลบจะให้คะแนน

ในทิศทางกลับกัน ดังนั้นแบบวัดน้ีจึงพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 12-72 คะแนน ชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกัน

โรคเอดส์ดีมาก 

   

 ตัวอย่าง แบบวัดทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ (แบบวัดชุดที่ 3 ความเห็นต่อ

โรคเอดส์) 

 
(0) การมีคู่นอนหลาย ๆ คน ท าให้ได้เปลี่ยนรสชาติให้กับชีวิต 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 

  จริงที่สุด     จริง          ค่อนข้างจริง    ค่อนข้างไม่จริง    ไม่จริง  ไม่จริงเลย 
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 2.2.4 แบบวัดความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ (แบบวัดชุด

ที่ 4 ความเช่ือมั่นในตนเอง) มีเน้ือหาเกี่ยวกับความเช่ือของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของ
ตนเอง ในการกระท าพฤติกรรมป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงการ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ได้ตามที่คาดหวังจนประสบผลส าเร็จได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 

ซึ่งความเช่ือดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อการกระท าพฤติกรรมดังกล่าวของบุคคล และความคาดหวัง
ในผลลัพธ์จากการกระท านั้นให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด วัดด้วยแบบวัดซึ่งมีพื้นฐานมาจาก

แบบวัดในงานวิจัยของ Baele et al. (2001), Masingboon (2002) และ Thato (2002) รวม

จ านวน 20 ข้อ เมื่อน ามาหาคุณภาพของแบบวัดแล้วคัดเลือกข้อที่ผ่านเกณฑ์รวม 12 ข้อ มี
ข้อความทางบวก 7 ข้อ และข้อความทางลบ 5 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ 

‚จริงที่สุด‛ ถึง ‚ไม่จริงเลย‛   โดยพิจารณาในองค์ประกอบ 3 ด้าน ดังน้ี 1) การใช้ถุงยางอนามัย 
2) การสื่อสารกับคู่นอน และ 3) ความสม ่าเสมอในการป้องกัน  

 พิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่า t) ของแบบวัดน้ี อยู่ระหว่าง 4.48 ถึง 10.62 พิสัยค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อ (ค่า r) เท่ากับ 0.38 ถึง 0.69 
เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏว่าโมเดล

การวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 33.23 df เท่ากับ 44 p-
value เท่ากับ 0.88 NFI เท่ากับ 0.97 GFI เท่ากับ 0.95 AGFI เท่ากับ 0.91 SRMR เท่ากับ 

0.046 CFI เท่ากับ 1.00 และ RMSEA เท่ากับ 0.0  ส าหรับค่าความเช่ือมั่น ชนิดสัมประสิทธ์

อัลฟ่าของแบบวัดน้ีเท่ากับ 0.86 (ตาราง 2.1) 

 เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบวัดความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการ

ป้องกันโรคเอดส์ มีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ ข้อความทางบวก และข้อความทางลบ ดังนั้นการให้

คะแนนจึงมี 2 กรณี คือ 
 กรณีข้อความทางบวก ประกอบด้วย ข้อ 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 

 กรณีข้อความทางลบ ประกอบด้วย ข้อ 2, 5, 7, 10, 12 

 การคิดคะแนน คิดโดยรวมคะแนนทุกข้อในแบบวัดความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ

การป้องกันโรคเอดส์ โดยข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ คือ 

‚จริงที่สุด‛ ‚จริง‛ ‚ค่อนข้างจริง‛ ‚ค่อนข้างไม่จริง‛ ‚ไม่จริง‛ และ ‚ไม่จริงเลย‛ ส าหรับข้อความ

ทางลบจะให้คะแนนในทิศทางกลับกัน ดังนั้นแบบวัดน้ีจึงพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 12-72 

คะแนน ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความเช่ือใน

ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูง 
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 ตัวอย่าง แบบวัดความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ (แบบวัดชุดที่ 

4 ความเช่ือมั่นในตนเอง) 
 

(0) คุณมีความมั่นใจว่า จะสามารถใช้ถุงยางอนามัยได้อย่างถูกต้องเมื่อมีเพศสัมพันธ์ 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 

  จริงที่สุด     จริง          ค่อนข้างจริง    ค่อนข้างไม่จริง    ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

  

 แบบวัดกลุ่มตัวแปรลักษณะสถานการณ์ปัจจุบัน 

 แบบวัดกลุ่มตัวแปรลักษณะสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบด้วยตัวแปรการได้รับอิทธิพล

จากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน
โรคเอดส์ การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และตัวแปรภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 2.2.5 แบบวัดการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม (แบบวัดชุดที่ 5 กลุ่ม

เพื่อนของคุณ) มีเน้ือหาเกี่ยวกับการรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ จากการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนในกลุ่ม

หรือการได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน รวมถึงการคล้อยตามการชักจูง หรือการเลียนแบบพฤติกรรม
จากเพื่อน โดยไม่ท าให้ตนเองขาดความเป็นอิสระในการเป็นตัวของตัวเอง อีกทั้งไม่มุ่งหวังที่จะ

ได้รับการยอมรับนับถือและนิยมยกย่องจากเพ่ือนฝูงภายในกลุ่ม วัดด้วยแบบวัดที่มีพื้นฐานมา
จากแบบวัดในงานวิจัยของ วรรณี วรรณชาติ (2541) จ านวน 10 ข้อ และแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้าง

เพิ่มเติมอีกจ านวน 5 ข้อ รวมจ านวน 15 ข้อ เมื่อน ามาหาคุณภาพของแบบวัดแล้วคัดเลือกข้อที่

ผ่านเกณฑ์รวม 10 ข้อ มีข้อความทางบวก 2 ข้อ และข้อความทางลบ 8 ข้อ แต่ละข้อมีมาตร
ประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ ‚จริงที่สุด‛ ถึง ‚ไม่จริงเลย‛    

 พิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่า t) ของแบบวัดน้ี อยู่ระหว่าง 5.86 ถึง 11.04 พิสัยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อ (ค่า r) เท่ากับ 0.16 ถึง 0.80 

เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏว่าโมเดล

การวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 23.03 df เท่ากับ 27 p-

value เท่ากับ 0.68 NFI เท่ากับ 0.97 GFI เท่ากับ 0.96 AGFI เท่ากับ 0.91 SRMR เท่ากับ 

0.040 CFI เท่ากับ 1.00 และ RMSEA เท่ากับ 0.0  ส าหรับค่าความเช่ือมั่น ชนิดสัมประสิทธ์
อัลฟ่าของแบบวัดน้ีเท่ากับ 0.85 (ตาราง 2.1) 
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 เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบวัดการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่าง

เหมาะสมมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ ข้อความทางบวก และข้อความทางลบ ดังนั้นการให้คะแนน
จึงมี 2 กรณี คือ 

 กรณีข้อความทางบวก ประกอบด้วย ข้อ 8, 9 

 กรณีข้อความทางลบ ประกอบด้วย ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 

 การคิดคะแนน คิดโดยรวมคะแนนทุกข้อในแบบวัดการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน

อย่างเหมาะสม โดยข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ คือ ‚จริง

ที่สุด‛ ‚จริง‛ ‚ค่อนข้างจริง‛ ‚ค่อนข้างไม่จริง‛ ‚ไม่จริง‛ และ ‚ไม่จริงเลย‛ ส าหรับข้อความทางลบ

จะให้คะแนนในทิศทางกลับกัน ดังนั้นแบบวัดน้ีจึงพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 10-60 คะแนน 

ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่ม

เพื่อนอย่างเหมาะสมมาก 
   

 ตัวอย่าง แบบวัดการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม (แบบวัดชุดที่ 5 กลุ่ม

เพื่อนของคุณ) 
 

(0) คุณเกรงว่าเพื่อนจะไม่ยอมรับเป็นพวก จึงต้องท าตามอย่างที่เพื่อนท า 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 

  จริงที่สุด     จริง          ค่อนข้างจริง    ค่อนข้างไม่จริง    ไม่จริง  ไม่จริงเลย 
 

 2.2.6 แบบวัดการรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรค

เอดส์  (แบบวัดชุดที่ 6 การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์) มีเน้ือหาเกี่ยวกับการรับรู้ของกลุ่ม

ตัวอย่างว่ามีถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นแจกจ่ายหรือจ าหน่ายในสถานที่ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการอย่างเพียงพอ ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยสะดวก วัด

ด้วยแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใหม่จ านวน 20 ข้อ เมื่อน ามาหาคุณภาพของแบบวัดแล้วคัดเลือก

ข้อที่ผ่านเกณฑ์รวม 10 ข้อ มีข้อความทางบวก 3 ข้อ และข้อความทางลบ 7 ข้อ แต่ละข้อมี
มาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ ‚จริงที่สุด‛ ถึง ‚ไม่จริงเลย‛ โดยได้ให้ความหมายในองค์ประกอบ 

2 ด้าน ได้แก่ 1) การมีอยู่ของถุงยางอนามัย (Available) และ 2) ความสะดวกในการเข้าถึง 
(Accessibility) 

 พิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่า t) ของแบบวัดน้ี อยู่ระหว่าง 2.65 ถึง 9.23 พิสัยค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อ (ค่า r) เท่ากับ 0.18 ถึง 0.63 
เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏว่าโมเดล
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การวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 6.93 df เท่ากับ 22 p-value 

เท่ากับ 0.99 NFI เท่ากับ 0.98 GFI เท่ากับ 0.99 AGFI เท่ากับ 0.97 SRMR เท่ากับ 0.047 CFI 
เท่ากับ 1.00 และ RMSEA เท่ากับ 0.0  ส าหรับค่าความเช่ือมั่น ชนิดสัมประสิทธ์อัลฟ่าของแบบ

วัดน้ีเท่ากับ 0.75 (ตาราง 2.1) 

 เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบวัดการรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการ

เข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ มีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ ข้อความทางบวก และข้อความทางลบ 

ดังนั้นการให้คะแนนจึงมี 2 กรณี คือ 

 กรณีข้อความทางบวก ประกอบด้วย ข้อ 2, 3, 9 
 กรณีข้อความทางลบ ประกอบด้วย ข้อ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

 การคิดคะแนน คิดโดยรวมคะแนนทุกข้อในแบบวัดการรับรู้การมีอยู่และความสะดวก

ในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ โดยข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 
ตามล าดับ คือ ‚จริงที่สุด‛ ‚จริง‛ ‚ค่อนข้างจริง‛ ‚ค่อนข้างไม่จริง‛ ‚ไม่จริง‛ และ ‚ไม่จริงเลย‛ 

ส าหรับข้อความทางลบจะให้คะแนนในทิศทางกลับกัน ดังนั้นแบบวัดน้ีจึงพิสัยของคะแนนอยู่
ระหว่าง 10-60 คะแนน ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่

มีการรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์มาก 

 

 ตัวอย่าง แบบวัดการรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรค

เอดส์ (แบบวัดชุดที่ 6 การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์) 

 
(0) คุณรู้สึกเขินอายเวลาที่ต้องซื้อถุงยางอนามัยตามร้านค้าต่าง ๆ  

................. ................. ................. ................. ................. ................. 

  จริงที่สุด     จริง          ค่อนข้างจริง    ค่อนข้างไม่จริง    ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

 

 2.2.7 แบบวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคเอดส์ (การรับข่าวสารสุขภาพ) มี

เน้ือหาเกี่ยวกับการรับทราบข้อเท็จจริง ข้อมูล และเข้าใจถึงวิธีการติดเอดส์ การป้องกันและดูแล

ตนเองให้ปลอดภัยจากการได้รับเชื้อเอดส์ ทั้งจากสื่อมวลชน และสื่อบุคคล เพ่ือการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการติดโรคเอดส์ โดยพิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 

การได้รับข่าวสาร ซึ่งวัดด้วยแบบวัดที่มีพื้นฐานมาจากงานวิจัยของ อุบล เลี้ยววาริณ (2534) 

จ านวน 10 ข้อ และ 2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งวัดด้วยแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใหม่อีก
จ านวน 10 ข้อ รวมจ านวน 20 ข้อ เมื่อน ามาหาคุณภาพของแบบวัดแล้วคัดเลือกข้อที่ผ่าน
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เกณฑ์รวม 10 ข้อ มีข้อความทางบวก 6 ข้อ และข้อความทางลบ 4 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 

6 หน่วย ตั้งแต่ ‚จริงที่สุด‛ ถึง ‚ไม่จริงเลย‛    
 พิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่า t) ของแบบวัดน้ี อยู่ระหว่าง 5.30 ถึง 7.45 พิสัยค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อ (ค่า r) เท่ากับ 0.45 ถึง 0.63 
เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏว่าโมเดล

การวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 22.75 df เท่ากับ 26 p-

value เท่ากับ 0.65 NFI เท่ากับ 0.97 GFI เท่ากับ 0.96 AGFI เท่ากับ 0.91 SRMR เท่ากับ 
0.045 CFI เท่ากับ 1.00 และ RMSEA เท่ากับ 0.0  ส าหรับค่าความเช่ือมั่น ชนิดสัมประสิทธ์

อัลฟ่าของแบบวัดน้ีเท่ากับ 0.86 (ตาราง 2.1) 

 เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ มี

ด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ ข้อความทางบวก และข้อความทางลบ ดังนั้นการให้คะแนนจึงมี 2 กรณี 

คือ 

 กรณีข้อความทางบวก ประกอบด้วย ข้อ 1, 3, 4, 5, 7, 9 
 กรณีข้อความทางลบ ประกอบด้วย ข้อ 2, 6, 8, 10 

 การคิดคะแนน คิดโดยรวมคะแนนทุกข้อในแบบวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรค

เอดส์ โดยข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ คือ ‚จริงที่สุด‛ ‚จริง‛ 
‚ค่อนข้างจริง‛ ‚ค่อนข้างไม่จริง‛ ‚ไม่จริง‛ และ ‚ไม่จริงเลย‛ ส าหรับข้อความทางลบจะให้คะแนน

ในทิศทางกลับกัน ดังนั้นแบบวัดน้ีจึงพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 10-60 คะแนน ชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรค

เอดส์มาก 

   

 ตัวอย่าง แบบวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ (แบบวัดชุดที่ 7 การรับข่าวสาร

สุขภาพ) 

 
(0) เมื่อเล่นอินเตอร์เน็ท คุณมักเข้าเวปไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ และ

การป้องกันโรคเอดส์ด้วยความสนใจ 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 

  จริงที่สุด     จริง          ค่อนข้างจริง    ค่อนข้างไม่จริง    ไม่จริง  ไม่จริงเลย 
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 2.2.8 แบบวัดภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง (คนที่ใกล้ชิดคุณ) การที่บุคคล

ประสบกับสถานการณ์ในการด ารงชีวิต ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการใช้
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งต้องเผชิญกับความคาดหวังจากคนรอบข้างกลุ่มต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิด

ความรู้สึกว่าตนเองมีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในแต่ละบทบาทมากจนเกินก าลังที่จะท าได้ โดย

พิจารณาจาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) บทบาทต่อครอบครัว 2) บทบาทในที่ท างาน  และ 3) 
บทบาทต่อเพื่อนหรือคนรัก ซึ่งวัดด้วยแบบวัดที่มีพื้นฐานมาจากแบบวัด The Women’s Role 

Strain Inventory (WRSI) ในงานวิจัยของ Saengmook (1998) รวมจ านวน 22 ข้อ เมื่อน ามา

หาคุณภาพของแบบวัดแล้วคัดเลือกข้อที่ผ่านเกณฑ์รวม 12 ข้อ มีข้อความทางบวก 3 ข้อ และ
ข้อความทางลบ 9 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ ‚จริงที่สุด‛ ถึง ‚ไม่จริงเลย‛    

 พิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่า t) ของแบบวัดน้ี อยู่ระหว่าง 4.46 ถึง 13.95 พิสัยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อ (ค่า r) เท่ากับ 0.32 ถึง 0.73 

เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏว่าโมเดล

การวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 27.27 df เท่ากับ 41 p-
value เท่ากับ 0.95 NFI เท่ากับ 0.97 GFI เท่ากับ 0.96 AGFI เท่ากับ 0.92 SRMR เท่ากับ 

0.048 CFI เท่ากับ 1.00 และ RMSEA เท่ากับ 0.0  ส าหรับค่าความเช่ือมั่น ชนิดสัมประสิทธ์
อัลฟ่าของแบบวัดน้ีเท่ากับ 0.86 (ตาราง 2.1) 

 เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบวัดภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง มีด้วยกัน 2 

ลักษณะ คือ ข้อความทางบวก และข้อความทางลบ ดังนั้นการให้คะแนนจึงมี 2 กรณี คือ 
 กรณีข้อความทางบวก ประกอบด้วย ข้อ 2, 8, 10 

 กรณีข้อความทางลบ ประกอบด้วย ข้อ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 

 การคิดคะแนน คิดโดยรวมคะแนนทุกข้อในแบบวัดภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง 

โดยข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ คือ ‚จริงที่สุด‛ ‚จริง‛ 
‚ค่อนข้างจริง‛ ‚ค่อนข้างไม่จริง‛ ‚ไม่จริง‛ และ ‚ไม่จริงเลย‛ ส าหรับข้อความทางลบจะให้คะแนน

ในทิศทางกลับกัน ดังนั้นแบบวัดน้ีจึงพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 12-72 คะแนน ชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่มีภาระเกินบทบาทจากคนรอบ

ข้างน้อย 
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 ตัวอย่าง แบบวัดภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง (แบบวัดชุดที่ 8 คนที่ใกล้ชิดคุณ) 

 
(0) ครอบครัวนั้นสร้างแต่ภาระหรือปัญหาให้กับคุณ จนคุณแทบไม่เหลือเวลาไปจัดการ

เรื่อง อ่ืน 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 

  จริงที่สุด     จริง          ค่อนข้างจริง    ค่อนข้างไม่จริง    ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

 

 แบบวัดกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม 

 แบบวัดกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม ประกอบด้วยตัวแปรสุขภาพจิต ลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตน ความเช่ืออ านาจในตน และวิถีชีวิตแบบพุทธ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

 2.2.9 แบบวัดสุขภาพจิต (ความรู้สึกนึกคิดในเรื่องทั่วไป) มีเน้ือหาเกี่ยวกับสภาวะทาง

อารมณ์และทางจิตที่เกี่ยวกับปริมาณความวิตกกังวลน้อย ความเครียดน้อย การที่ไม่มีความรู้สึก
ทุกข์ใจโดยปราศจากเหตุผลอันควร ความสบายใจ ไม่หวาดกลัวจนเกินเหตุ การมีสมาธิและมี

ความมั่นคงทางอารมณ์ ประกอบด้วยประโยคบอกเล่า 20 ประโยค ซึ่งแบบวัดน้ีมีพื้นฐานมาจาก

แบบวัดที่สร้างขึ้นโดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท์ (2536) โดยทุกประโยค
เป็นประโยคทางลบทั้งหมด เมื่อน ามาหาคุณภาพของแบบวัดแล้วคัดเลือกข้อที่ผ่านเกณฑ์รวม 

10 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ ‚จริงที่สุด‛ ถึง ‚ไม่จริงเลย‛    
 พิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่า t) ของแบบวัดน้ี อยู่ระหว่าง 7.16 ถึง 12.90 พิสัยค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อ (ค่า r) เท่ากับ 0.57 ถึง 0.74 

เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏว่าโมเดล
การวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 25.36 df เท่ากับ 29 p-

value เท่ากับ 0.66 NFI เท่ากับ 0.98 GFI เท่ากับ 0.95 AGFI เท่ากับ 0.91 SRMR เท่ากับ 
0.038 CFI เท่ากับ 1.00 และ RMSEA เท่ากับ 0.0  ส าหรับค่าความเช่ือมั่น ชนิดสัมประสิทธ์

อัลฟ่าของแบบวัดน้ีเท่ากับ 0.91 (ตาราง 2.1) 

 เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบวัดสุขภาพจิต มีเพียงลักษณะเดียว คือ เป็น

ข้อความทางลบทั้งหมด ดังนั้นการให้คะแนนจึงมีเพียงกรณีเดียวเท่านั้น  

 การคิดคะแนน คิดโดยรวมคะแนนทุกข้อในแบบวัดสุขภาพจิต โดยทุกข้อจะให้คะแนน

จาก 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ตามล าดับ คือ ‚จริงที่สุด‛ ‚จริง‛ ‚ค่อนข้างจริง‛ ‚ค่อนข้างไม่จริง‛ ‚ไม่

จริง‛ และ ‚ไม่จริงเลย‛ ดังนั้นแบบวัดน้ีจึงพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 10-60 คะแนน ชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีมาก 
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 ตัวอย่าง แบบวัดสุขภาพจิต (แบบวัดชุดที่ 9 ความรู้สึกนึกคิดในเรื่องทั่วไป) 

 
(0) คุณมีเรื่องให้กลุ้มใจอยู่เสมอ 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 

  จริงที่สุด     จริง          ค่อนข้างจริง    ค่อนข้างไม่จริง    ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

 

 2.2.10 แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ความเข้าใจตนเอง) มีเน้ือหาเกี่ยวกับ

ปริมาณความสามารถในการคาดการณ์ไกล เล็งเห็นความส าคัญของสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตน

ในอนาคต และบังคับตนเองให้อดได้รอได้ หรือเลือกที่จะไม่รับประโยชน์เล็กน้อยในทันที แต่จะ

รอรับประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือส าคัญกว่าที่จะตามมาในภายหลัง โดยมีการกระท าที่เป็น
ขั้นตอนเพื่อน าไปสู่ผลที่ปรารถนาดังกล่าวในอนาคต วัดด้วยแบบวัดที่มีพื้นฐานมาจากแบบวัด

ของ สุชาดา ชลานุเคราะห์ (2553) จ านวน 15 ข้อ โดยปรับปรุงองค์ประกอบในการชี้วัดให้มี
ความเหมาะสมกับงานวิจัย ซึ่งพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบหลัก ดังน้ี 1) ความสามารถ

คาดการณ์ไกล 2) การเห็นความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ 3) การกระท าอย่าง

เป็นขั้นตอนเพื่อน าไปสู่ผลที่ปรารถนา เมื่อน ามาหาคุณภาพของแบบวัดแล้วคัดเลือกข้อที่ผ่าน
เกณฑ์รวม 10 ข้อ มีข้อความทางบวก 3 ข้อ และข้อความทางลบ 7 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 

6 หน่วย ตั้งแต่ ‚จริงที่สุด‛ ถึง ‚ไม่จริงเลย‛    
 พิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่า t) ของแบบวัดน้ี อยู่ระหว่าง 5.37 ถึง 8.86 พิสัยค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อ (ค่า r) เท่ากับ 0.37 ถึง 0.62 

เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏว่าโมเดล
การวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 19.54 df เท่ากับ 24 p-

value เท่ากับ 0.72 NFI เท่ากับ 0.96 GFI เท่ากับ 0.96 AGFI เท่ากับ 0.91 SRMR เท่ากับ 
0.043 CFI เท่ากับ 1.00 และ RMSEA เท่ากับ 0.0  ส าหรับค่าความเช่ือมั่น ชนิดสัมประสิทธ์

อัลฟ่าของแบบวัดน้ีเท่ากับ 0.83 (ตาราง 2.1) 

 เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน มีด้วยกัน 2 

ลักษณะ คือ ข้อความทางบวก และข้อความทางลบ ดังนั้นการให้คะแนนจึงมี 2 กรณี คือ 

 กรณีข้อความทางบวก ประกอบด้วย ข้อ 7, 9, 10 

 กรณีข้อความทางลบ ประกอบด้วย ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

 การคิดคะแนน คิดโดยรวมคะแนนทุกข้อในแบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน โดย

ข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ คือ ‚จริงที่สุด‛ ‚จริง‛ ‚ค่อนข้าง

จริง‛ ‚ค่อนข้างไม่จริง‛ ‚ไม่จริง‛ และ ‚ไม่จริงเลย‛ ส าหรับข้อความทางลบจะให้คะแนนในทิศทาง
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กลับกัน ดังนั้นแบบวัดน้ีจึงพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 10-60 คะแนน ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ

ชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง 
 

 ตัวอย่าง แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (แบบวัดชุดที่ 10 ความเข้าใจตนเอง) 

 
(0) คุณไม่เคยประเมินตนเองว่าได้ท าอะไรบ้างตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 

  จริงที่สุด     จริง          ค่อนข้างจริง    ค่อนข้างไม่จริง    ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

 

 2.2.11 แบบวัดความเช่ืออ านาจในตน (การดูแลตัวเอง) มีเน้ือหาเกี่ยวกับความเช่ือ

ของบุคคลว่าการที่ตนจะได้รับผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นในงาน เป็นผลมาจากการกระท าของตนเอง 

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตา สิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตนเอง หรือเกิดจากบุคคลอ่ืน วัด
ด้วยแบบวัดที่มีพื้นฐานมาจากแบบวัดของ เมธินี คุปพิทยานันท์ (2546) จ านวน 12 ข้อ เมื่อ

น ามาหาคุณภาพของแบบวัดแล้วคัดเลือกข้อที่ผ่านเกณฑ์รวม 12 ข้อ มีข้อความทางบวก 4 ข้อ 

และข้อความทางลบ 8 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย ตั้งแต่ ‚จริงที่สุด‛ ถึง ‚ไม่จริงเลย‛    
 พิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่า t) ของแบบวัดน้ี อยู่ระหว่าง 2.03 ถึง 9.39 พิสัยค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อ (ค่า r) เท่ากับ 0.13 ถึง 0.65 
เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏว่าโมเดล

การวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 27.61 df เท่ากับ 43 p-

value เท่ากับ 0.97 NFI เท่ากับ 0.95 GFI เท่ากับ 0.96 AGFI เท่ากับ 0.92 SRMR เท่ากับ 
0.047 CFI เท่ากับ 1.00 และ RMSEA เท่ากับ 0.0  ส าหรับค่าความเช่ือมั่น ชนิดสัมประสิทธ์

อัลฟ่าของแบบวัดน้ีเท่ากับ 0.76 (ตาราง 2.1) 

 เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบวัดความเช่ืออ านาจในตน มีด้วยกัน 2 ลักษณะ 

คือ ข้อความทางบวก และข้อความทางลบ ดังนั้นการให้คะแนนจึงมี 2 กรณี คือ 

 กรณีข้อความทางบวก ประกอบด้วย ข้อ 2, 9, 11, 12 

 กรณีข้อความทางลบ ประกอบด้วย ข้อ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

 การคิดคะแนน คิดโดยรวมคะแนนทุกข้อในแบบวัดความเช่ืออ านาจในตน โดย

ข้อความทางบวกให้คะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ คือ ‚จริงที่สุด‛ ‚จริง‛ ‚ค่อนข้าง

จริง‛ ‚ค่อนข้างไม่จริง‛ ‚ไม่จริง‛ และ ‚ไม่จริงเลย‛ ส าหรับข้อความทางลบจะให้คะแนนในทิศทาง
กลับกัน ดังนั้นแบบวัดน้ีจึงพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 12-72 คะแนน ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ

ชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความเช่ืออ านาจในตนสูง 
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 ตัวอย่าง แบบวัดความเช่ืออ านาจในตน (แบบวัดชุดที่ 11 การดูแลตัวเอง) 

 
(0) คนท างานเก่งเพราะโชคดี ที่เกิดมามีหัวสมองดี 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 

  จริงที่สุด     จริง          ค่อนข้างจริง    ค่อนข้างไม่จริง    ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

 

 2.2.12 แบบวัดวิถีชีวิตแบบพุทธ (ความเช่ือในศาสนา) มีเน้ือหาเกี่ยวกับปริมาณ การ

เลือกที่จะปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันอย่างยึดหลักธรรมะทางพุทธศาสนา และหลีกเลี่ยงการใช้

ชีวิตอย่างผิดศีล เช่น การเลือกอาชีพ การพักผ่อนหย่อนใจ การเที่ยวเตร่ การท าบุญสุนทาน 

แบบวัดวิถีชีวิตแบบพุทธตามเน้ือหาดังกล่าว มีลักษณะเป็นประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธ 
จ านวน 10 ประโยค วัดด้วยแบบวัดที่มีพื้นฐานมาจากแบบวัดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ

คณะ (2540) จ านวน 10 ข้อ เมื่อน ามาหาคุณภาพของแบบวัดแล้วคัดเลือกข้อที่ผ่านเกณฑ์รวม 
10 ข้อ มีข้อความทางบวก 7 ข้อ และข้อความทางลบ 3 ข้อ แต่ละข้อมีมาตรประเมิน 6 หน่วย 

ตั้งแต่ ‚จริงที่สุด‛ ถึง ‚ไม่จริงเลย‛    

 พิสัยค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่า t) ของแบบวัดน้ี อยู่ระหว่าง 3.86 ถึง 10.19 พิสัยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อ (ค่า r) เท่ากับ 0.32 ถึง 0.70 

เมื่อท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ปรากฏว่าโมเดล
การวัดกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square เท่ากับ 21.68 df เท่ากับ 29 p-

value เท่ากับ 0.83 NFI เท่ากับ 0.96 GFI เท่ากับ 0.96 AGFI เท่ากับ 0.92 SRMR เท่ากับ 

0.048 CFI เท่ากับ 1.00 และ RMSEA เท่ากับ 0.0  ส าหรับค่าความเช่ือมั่น ชนิดสัมประสิทธ์
อัลฟ่าของแบบวัดน้ีเท่ากับ 0.84 (ตาราง 2.1) 

 เกณฑ์การให้คะแนน ข้อความในแบบวัดวิถีชีวิตแบบพุทธ มีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ 

ข้อความทางบวก และข้อความทางลบ ดังนั้นการให้คะแนนจึงมี 2 กรณี คือ 
 กรณีข้อความทางบวก ประกอบด้วย ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 

 กรณีข้อความทางลบ ประกอบด้วย ข้อ 6, 8, 9 

 การคิดคะแนน คิดโดยรวมคะแนนทุกข้อในแบบวัดวิถีชีวิตแบบพุทธ โดยข้อความ

ทางบวกให้คะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ คือ ‚จริงที่สุด‛ ‚จริง‛ ‚ค่อนข้างจริง‛ 

‚ค่อนข้างไม่จริง‛ ‚ไม่จริง‛ และ ‚ไม่จริงเลย‛ ส าหรับข้อความทางลบจะให้คะแนนในทิศทาง

กลับกัน ดังนั้นแบบวัดน้ีจึงพิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 10-60 คะแนน ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ
ชายที่ได้คะแนนมากในแบบวัดน้ี แสดงว่าเป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตแบบพุทธมาก 
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 ตัวอย่าง แบบวัดวิถีชีวิตแบบพุทธ (แบบวัดชุดที่ 12 ความเช่ือในศาสนา) 

 
(0) คุณช่วยเหลือคนอ่ืนและสังคมอยู่เสมอ เพื่อสร้างกุศล 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 

  จริงที่สุด     จริง          ค่อนข้างจริง    ค่อนข้างไม่จริง    ไม่จริง  ไม่จริงเลย 

 

 2.2.13 แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง 

 แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง (แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป) เป็น

แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยค าถามเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่างชายที่มี

เพศสัมพันธ์กับชาย คือ อายุ การมีพี่น้องในครอบคัรว ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ รายได้
โดยเฉลี่ย สถานะปัจจุบัน  การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ การพักอาศัย การเปิดเผยตัวตน 

รสนิยมหรือรูปแบบของการมีเพศสัมพันธ์ การตรวจเลือดเพ่ือหาเชื้อเอชไอวี และปริมาณการ
เที่ยวกลางคืนของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีทั้งให้เลือกค าตอบที่ให้ไว้ในแบบวัด และเติมค าลงใน

ช่องว่างที่ก าหนดให้  

 

2.3 การหาคุณภาพเคร่ืองมือวัด 
 

 ในการวิจัยครั้งน้ีน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัด 3 ประเภท คือ 1) แบบวัดที่มีมาตรฐานสูงจาก
งานวิจัยอ่ืนที่ผู้วิจัยได้น ามาปรับปรุงและน ามาใช้เก็บข้อมูล จ านวน 4 แบบวัด ได้แก่ แบบวัด

สุขภาพจิต แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แบบวัดความเช่ืออ านาจในตน และแบบวัดวิถี

ชีวิตแบบพุทธ  2) แบบวัดที่มีมาตรฐานสูงจากงานวิจัยอ่ืนที่ผู้วิจัยได้น ามาเป็นพื้นฐานในการ
สร้างแบบวัดใหม่ ให้มีความเหมาะสมกับบริบททางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 6 แบบวัด 

ได้แก่ แบบวัดการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ แบบวัดทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกัน
โรคเอดส์ แบบวัดความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ แบบวัดการได้รับ

อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม แบบวัดการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และแบบวัด

ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง และ 3) แบบวัดที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเองจ านวน 2 แบบวัด ได้แก่ 

แบบวัดพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ และแบบวัดการรับรู้การมีอยู่และความ

สะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ โดยแบบวัดทุกชุดได้ถูกท าการวิเคราะห์เพ่ือหา
คุณภาพรายข้อ และหาคุณภาพแบบวัดแต่ละแบบวัดทั้งชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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 ขั้นแรก  

 1) หาความเที่ยงตรง (Validity) ในการหาความเที่ยงตรงของแบบวัดที่ใช้ในการวิจัยน้ี
เป็นการหาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยผู้วิจัยท าการตรวจสอบว่า

เครื่องมือวัดมีการก าหนดหัวข้อตามนิยามปฏิบัติการของแต่ละตัวแปรได้ครอบคลุมถึงสิ่งที่

ต้องการศึกษา จากนั้นจึงน าแบบวัดที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ควบคุมการท าดุษฎีนิพนธ์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาว่ามีเน้ือหาที่ครอบคลุมตามนิยามปฏิบัติการของตัวแปรหรือไม่ (Face 

Validity) และมีความเหมาะสมกับกลุ่มประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างเพียงใด รวมถึงการ

ตรวจสอบการใช้ภาษา แล้วจึงน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้แบบวัดที่สมบูรณ์ ก่อนจะน าไป
ทดลองใช้ 

 2) น าแบบวัดดังกล่าวทุกชุดออกไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะเหมือนกับกลุ่ม
ตัวอย่าง ในที่น้ีคือ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในกรุงเทพมหานคร ที่จบการศึกษาระดับปริญญา

ตรี และมีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป จ านวน 100 คน 

 ขั้นท่ีสอง  

 3) เมื่อลงรหัสในแบบวัดทุกชุดแล้ว จึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาคุณภาพรายข้อ โดยการ

วิเคราะห์ด้วยสถิติ 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item 

Discrimination) หรือการหาค่า t - ratio โดยมีเกณฑ์ว่า ค่า t ควรมากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 ขึ้น
ไป และ/หรือ 2) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม

ของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้นรวมอยู่ ในการหาอ านาจการจ าแนกรายข้อที่ใช้ในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้หา
ค่าจ าแนกรายข้อของแบบวัดทุกแบบวัดทุกแบบ โดยใช้สถิติ t – ratio โดยใช้เทคนิค 30% และ

ค่า t ต้องมีค่ามากกว่า 0.20 ขึ้นไป การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนราย

ข้อกับคะแนนรวมของแบบวัดที่ไม่มีข้อนั้นรวมอยู่ (Item-Total Correlation) หรือค่า r โดยมี
เกณฑ์ว่า ค่า r ควรมีค่ามากกว่า 0.20 ขึ้นไป ซึ่งจะคัดเลือกข้อที่ผ่านเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ค่า t 

เป็นหลัก และข้อความเหล่าน้ีจะต้องครอบคลุมเน้ือหาของตัวแปรตามแผนผังของนิยาม
ปฏิบัติการของตัวแปรนั้น ๆ 

 ขั้นท่ีสาม  

 4) น าข้อที่ผ่านขั้นที่สองแล้ว มาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis) เพื่อหา Construct Validity ส าหรับเกณฑ์ในการตัดสินความกลมกลืนของ

โมเดลนั้น ใช้ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Fit Measures) 

(น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, 2554) จ านวน 7 เกณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
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  (1) ค่าสถิติไค-แสควร์ (Chi-Square Statistics) ควรมีค่าน้อย และควรเข้าใกล้ศูนย์

ให้มากที่สุด ด้วยเหตุน้ี Joreskog จึงแนะน าให้พิจารณาค่าไค-แสควร์เป็นเหมือนดัชนีที่บ่งบอก
ถึงความแย่ของโมเดล (Badness of Measure) มากกว่าจะพิจารณาในฐานะที่เป็นค่าสถิติที่ใช้

ทดสอบนัยส าคัญ ดังนั้น ถ้าค่าไค-แสควร์มีค่าสูง ก็แสดงว่าโมเดลนั้นมีความกลมกลืนต ่า และค่า 
p value ควรเป็นค่าที่ไม่มีนัยส าคัญ ซึ่งจะแสดงว่าโมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ โดยทั่วไปแล้วหลักง่าย ๆ ของการทดสอบความกลมกลืนโดยวิธีน้ี คือ พิจารณา

ผลหารระหว่างค่า Chi-Square กับค่า degree of freedom (df) ของโมเดล เพื่อปรับแก้ปัญหา
ในกรณีที่โมเดลมีค่าพารามิเตอร์จ านวนมาก อย่างไรก็ดี เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินว่าโมเดลมีความ

กลมกลืนหรือไม่นั้น มีผู้แนะน าแตกต่างกันไป เช่น Carmine and Mclver (1981, อ้างถึงใน น า
ชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, 2554) แนะน าไว้ว่าโมเดลที่มีความกลมกลืนควรมีอัตราส่วนอยู่ระหว่าง 2 – 

3 ในขณะที่ Wheaton (1987, อ้างถึงใน น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, 2554) ให้ค าแนะน าไว้ว่าควรมี

อัตราส่วนไม่เกิน 5 
 (2) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index: GFI) ซึ่งเป็นค่าดัชนีที่ 

Joreskog พัฒนาขึ้น โดยมีค่าระหว่าง 0 และ 1 ยิ่งค่า GFI เข้าใกล้ 1.00 ยิ่งแสดงว่าโมเดล
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในงานวิจัยน้ีจึงใช้เกณฑ์ตัดสินว่า ค่า GFI ต้องมีค่า

ตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป 

 (3) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted goodness of fit index: 
AGFI) เป็นดัชนีที่ท าการปรับค่า GFI ด้วย df. เน่ืองจากโมเดลที่ยิ่งมีการเพิ่มเส้นอิทธิพลหรือ

ค่าพารามิเตอร์ ก็จะมีแนวโน้มที่จะมีความกลมกลืนกับข้อมูลอยู่แล้ว เพราะจะท าให้โมเดลนั้น
เข้าใกล้กับโมเดลแบบ Just-Identified ดังนั้นค่า AGFI จึงเป็นค่าที่พิจารณาถึงจ านวนเส้น

อิทธิพลที่อยู่ในโมเดลด้วย โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 1 โดยยิ่งมีค่ามากก็แสดงว่าโมเดลมีความ

กลมกลืนกับข้อมูลมาก เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินคือ ไม่ต ่ากว่า 0.90 
  (4) ค่าเฉลี่ยก าลังสอง ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square 

Error of Approximation) เป็นค่าที่แสดงความแตกต่างต่อ degree of freedom (df) ซึ่งการ
ตัดสินว่าโมเดลมีความกลมกลืนหรือไม่ พิจารณาจากค่า RMSEA โดยถ้ามีค่าต ่ากว่า 0.05 

แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนสูงมาก ถ้าค่าอยู่ระหว่าง 0.05 – 0.08 แสดงว่า โมเดลนั้นมีความ

กลมกลืนดี ถ้าค่าอยู่ระหว่าง 0.08 – 0.10 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืน แต่ไม่ค่อยดีมากนัก 

แต่ถ้าค่ามากกว่า 0.10 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนต ่า โดยงานวิจัยน้ีได้ใช้เกณฑ์ตัดสินคือ 

ต้องมีค่าต ่ากว่า 0.05 
 (5) ดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative fit index: CFI) ซึ่งมีค่าระหว่าง 

0 และ 1 ดัชนีน้ีเป็นดัชนีที่มาจากฐานของค่าไค-สแควร์แบบ Noncentrality ด้วย และเป็นดัชนี

หน่ึงที่ได้รับความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นดัชนีที่ไม่ได้รับผลกระทบจากขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
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โดยพิจารณาว่า ยิ่งค่า CFI เข้าใกล้ 1.00 ยิ่งแสดงว่าโมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ ในงานวิจัยน้ีจึงใช้เกณฑ์ตัดสินว่า ค่า CFI ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป 
  (6) ดัชนี Normed Fit Index (NFI) เป็นดัชนีที่ Bentler & Bonnet พัฒนาขึ้นมา มีค่า

อยู่ระหว่าง 0 – 1 ยิ่งค่ามากเข้าใกล้ 1 แสดงว่าโมเดลที่ทดสอบนั้นก็ยิ่งมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูล โดยค่าที่ Bentler แนะน าก็คือ ไม่ต ่ากว่า 0.90 ซึ่งในงานวิจัยน้ีก็ใช้เกณฑ์น้ีเช่นเดียวกัน 

โดยการแปลค่าดัชนีก็จะแปลในลักษณะที่เปรียบเทียบกับโมเดลที่ไม่มีความสัมพันธ์ เช่น ถ้าได้

ค่าดัชนี 0.90 ก็หมายความว่า โมเดลที่ทดสอบมีความกลมกลืนดีกว่าโมเดลที่ไม่มีความสัมพันธ์ 
90% 

 (7) ดัชนี Standardized Root Mean Squared Residual (SRMR) ค่า SRMR นั้น มี
พื้นฐานมาจากค่า RMR ซึ่งถ้ายิ่งมีค่ามากก็แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนน้อย อย่างไรก็ดี ถ้า

การวิเคราะห์นั้นมีหน่วยในการวัดที่ต่างกัน และใช้ Covariance Matrix ในการวิเคราะห์ ก็ควรใช้

ดัชนี SRMR ในการพิจารณา เพราะจะน าเอาค่าความคลาดเคลื่อนแปลงเป็นคะแนนมาตรฐาน
ก่อน โดยงานวิจัยน้ีได้ใช้เกณฑ์ตัดสินคือ ต้องมีค่าไม่เกิน 0.05 

 ขั้นท่ีส่ี  

 5) เมื่อผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ปรากฏว่าโมเดลกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ จึงน าแบบวัดที่ผ่านการพิสูจน์แล้วมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยวิธี

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) 

 

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 ทางผู้วิจัยจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างาน
ด้านการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ได้แก่ องค์การแพ็คประจ าประเทศไทย, องค์การแฟมิลี่ เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล, สมาคมฟ้าสี
รุ้งแห่งประเทศไทย, มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ, เดอะพอส โฮมเซ็นเตอร์ เป็นต้น โดยขอความ

ร่วมมือเข้าเก็บข้อมูลไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เหล่าน้ี เช่น ในการ

จัดการประชุม หรือการจัดฝึกอบรมส าคัญ ๆ เช่น งานประชุมเอดส์ชาติ โดยประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ของแต่ละองค์กรให้เป็นผู้ควบคุม และให้ค าอธิบายการตอบแบบสอบถามแก่กลุ่ม

ตัวอย่าง โดยผู้วิจัยจะท าหน้าที่ในการตรวจดูความถูกต้อง และความครบถ้วนของการตอบในแต่
ละชุดเป็นขั้นตอนสุดท้าย  
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2.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for WINDOWS โดยมี
สถิติที่ใช้ดังน้ี 

1) สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐาน โดยมี 2 
ลักษณะคือ 

 (1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis of Variance) 

เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 สมมติฐานที่ 2 และสมมติฐานที่ 3 และถ้าพบผลแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ 

ต่อไป 
 (2) การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ด้วย

วิธี Enter และ Stepwise โดยใช้ตัวท านายหลายตัวในการท านายตัวถูกท านายทีละ 1 ตัว ใช้

เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ท านายความแตกต่างที่ 5% (Cohen and Cohen, 1983) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานที่ 4 และสมมติฐานที่ 5 

  (3) การวิเคราะห์ด้วยโมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural  
RELationship model หรือ LISREL model) เป็นการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น (Path Analysis) 

โดยจะช่วยแสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัยตัวใด จะส่งอิทธิพลในทางตรงและหรือ

ทางอ้อมไปยังตัวแปรตาม ซึ่งเป็นการทดสอบสมมติฐานที่ 6 
  (4) การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อ

หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในการศึกษาครั้งน้ี 
 2) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยค านวณหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง และใช้ประกอบ

ในการพิจารณาแยกกลุ่มย่อย 
   

 
 

 

 
 

 
 

 



ตารางท่ี 2.1  คณุภาพของเคร่ืองมือวดัตวัแปรในงานวิจยั 

ช่ือแบบวดั จ านวนข้อ พิสยัค่า t พิสยัค่า r 
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) 

ค่าความเช่ือมัน่ NFI GFI AGFI chi square df / p value SRMR CFI RMSEA 

1. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส ์ 12 4.74 - 8.93 0.32 - 0.64 0.94 0.95 0.91 34.70 46 / 0.89 0.049 1.00 0.0 0.83 

2. ป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์** 10 4.09 - 9.90 0.20 - 0.62 0.93 0.96 0.92 23.52 30 / 0.70 0.049 1.00 0.0 0.77 

3. ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ 12 2.77 - 7.45 0.37 - 0.67 0.97 0.96 0.92 21.98 34 / 0.94 0.048 1.00 0.0 0.83 

4. ความเชือ่ในประสทิธผิลแห่งตน 12 4.48 - 10.62 0.38 - 0.69 0.97 0.95 0.91 33.23 44 / 0.88 0.046 1.00 0.0 0.86 

5. การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น 10 5.86 - 11.04 0.16 - 0.80 0.97 0.96 0.91 23.03 27 / 0.68 0.040 1.00 0.0 0.85 

6. การเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์ ** 10 2.65 - 9.23 0.18 - 0.63 0.98 0.99 0.97 6.93 22 / 0.99 0.047 1.00 0.0 0.75 

7. การรบัขา่วสารสขุภาพ  10 5.30 - 7.45 0.45 - 0.63 0.97 0.96 0.91 22.75 26 / 0.65 0.045 1.00 0.0 0.86 

8. ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง 12 4.46 - 13.95 0.32 - 0.73 0.97 0.96 0.92 27.27 41 / 0.95 0.048 1.00 0.0 0.86 

9. แบบวดัสุขภาพจติ 10 7.16 - 12.90 0.57 - 0.74 0.98 0.95 0.91 25.36 29 / 0.66 0.038 1.00 0.0 0.91 

10. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 10 5.37 - 8.86 0.37 - 0.62 0.96 0.96 0.91 19.54 24 / 0.72 0.043 1.00 0.0 0.83 

11. ความเชือ่อ านาจในตน 12 2.03 - 9.39 0.13 - 0.65 0.95 0.96 0.92 27.61 43 / 0.97 0.047 1.00 0.0 0.76 

12. แบบวดัวถิชีวีติแบบพุทธ 10 3.86 - 10.19 0.32 - 0.70 0.96 0.96 0.92 21.68 29 / 0.83 0.048 1.00 0.0 0.84 

หมายเหตุ  ** แบบวดัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
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บทท่ี 3 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 
 
 การวจิยัเรือ่ง “ปจัจยัทางจติสงัคม ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสใ์นกลุ่มชาย
ทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย” เป็นการวจิยัศกึษาความสมัพนัธเ์ปรยีบเทยีบ ซึง่ศกึษาในกลุ่มตวัอย่าง
ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายวยัท างาน ที่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อ
ศกึษาปจัจยัเชงิเหตุทางจติลกัษณะเดมิ สถานการณ์ และจติลกัษณะตามสถานการณ์ ว่ามปีจัจยั
ใดบา้งทีม่คีวามสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์องชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย 
โดยจะไดน้ าเสนอการวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที ่1) ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอย่าง ส่วนที่ 2) ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อทดสอบสมมตฐิาน และส่วนที ่3) การวเิคราะห์
ขอ้มูลเพื่อหากลุ่มตวัอย่างชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่มพีฤติกรรมดงักล่าว
ขา้งตน้ในปรมิาณน้อย ในส่วนต่อไปนี้จะน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยเริม่น าเสนอลกัษณะ
เบื้องต้นของกลุ่มตวัอย่าง แล้วน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามสมมตฐิาน ซึง่มรีายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 
 
3.1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง      
            
  กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัครัง้นี้ คอื ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่อีายุตัง้แต่ 25 ปีขึน้
ไป และอาศยัอยูภ่ายในเขตกรงุเทพมหานคร จ านวน 666 คน (ตารางที ่3.1) ลกัษณะทัว่ไปของ
ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง แบ่งออกเป็น 1) อายุของกลุ่มตวัอย่าง ชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายมอีายุระหว่าง 25 – 58.33 ปี มคี่ามธัยฐานเท่ากบั 29.83 ปี ค่าเฉลีย่เท่ากบั 
31.17 ปี และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.73 ปี   โดยใชค้่ามธัยฐานเป็นเกณฑ ์   ในการ
แบ่งอายขุองชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายออกเป็น 2 กลุ่ม คอื ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่อีายุ
น้อยกว่า 29 ปี 10 เดอืน คอื ชายทีม่อีายุน้อย มจี านวน 334 คน (รอ้ยละ 50.2) และชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายที่มอีายุมากกว่า 29 ปี 10 เดอืน  คอื ชายที่มอีายุมาก มจี านวน 332 คน 
(รอ้ยละ 49.8)  2) การมพีีน้่องในครอบครวั โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่ป็นลูกคนเดยีว
ของครอบครวั   มจี านวน 300 คน  (รอ้ยละ  45.0)  และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่พีีน้่องใน 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงลกัษณะข้อมลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

 
ลกัษณะทัว่ไป 

จ านวน 

(666 ตวัอยา่ง) 
รอ้ยละ* 

อายุของกลุ่มตวัอย่าง ชายทีม่อีายุน้อย (น้อยกว่า 30 ปี) 334 50.2 

 ชายทีม่อีายุมาก (มากกว่า 30 ปี) 332 49.8 

การมพีีน้่องในครอบครวั ชายทีเ่ป็นลกูคนเดยีว 300 45.0 

 ชายทีม่พีีน้่องในครอบครวั 366 55.0 

ระดบัการศกึษา ระดบัปรญิญาตร ี 460 69.1 

 สงูกว่าระดบัปรญิญาตร ี 206 30.9 

สถานภาพ โสด 331 49.7 

 ไม่โสด 335 50.3 

การพกัอาศยั อาศยัคนเดยีว 215 32.3 

 อาศยักบัครอบครวั 

อาศยักบัเพื่อนหรอืแฟน 

287 

164 

43.1 

24.6 

รสนิยมทางเพศ แบบรุก 179 26.9 

 แบบรบั 

ไดท้ัง้รุกและรบั 

198 

221 

29.7 

33.2 

การเทีย่วกลางคนื ไม่เทีย่วกลางคนื 244 36.6 

 เทีย่วกลางคนื 422 63.4 

ปรมิาณการเทีย่วกลางคนื เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้/เดอืน 224 33.6 
 เทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้/เดอืน 198 29.7 

อาชพีของกลุ่มตวัอย่าง งานบรษิทัเอกชน 322 48.3 
 ธุรกจิสว่นตวั, อาชพีอสิระ 

งานราชการ, รฐัวสิาหกจิ 

141 

119 

21.2 

17.9 
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ตารางท่ี 3.1  (ต่อ) 

 
ลกัษณะทัว่ไป 

จ านวน 

(666 ตวัอยา่ง) 
รอ้ยละ* 

ระดบัรายไดต่้อเดอืนของ รายไดต้ ่า (น้อยกว่า 18,000 บาท) 216 32.4 

กลุ่มตวัอย่าง รายไดป้านกลาง (18,000 - 30,000) 

รายไดส้งู (มากกว่า 30,000 บาท) 

236 

184 

35.4 

27.6 

การตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้ เคยตรวจเลอืด 466 70.0 

เอชไอว ี ไม่เคยตรวจเลอืด 200 30.0 

หมายเหตุ :  * ไม่รวม Missing Values 

 

ครอบครวัมจี านวน 366 คน (รอ้ยละ 55.0)  3) ระดบัการศกึษาของกลุ่มตวัอย่าง โดยชายทีม่ ี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีจ่บการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมจี านวน 460 คน (รอ้ยละ 69.1) และ
ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีจ่บการศกึษาสงูกว่าระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป มจี านวน 206 คน (รอ้ย
ละ 30.9)  4) สถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีโ่สด มจี านวน 331 
คน (รอ้ยละ 49.7) และชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไม่โสด คอืมีแฟน มคีนรกั หรอืคนทีก่ าลงั
คบหาดูใจกนัอยู่ มจี านวน 335 คน (รอ้ยละ 50.3)  5) การดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลข์องกลุ่ม
ตวัอย่าง ชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มจี านวน 200 คน (รอ้ยละ 
30.0)  และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์มจี านวน 466 คน (รอ้ยละ 
70.0)  6) การพกัอาศยัของกลุ่มตวัอยา่ง  โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีพ่กัอาศยัอยู่คนเดยีว 
มจี านวน 215 คน (รอ้ยละ 32.3) ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีพ่กัอาศยักบัครอบครวั มจี านวน 
287 คน (รอ้ยละ 43.1) และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่พกัอาศยัร่วมกบัเพื่อนหรอืแฟน มี
จ านวน 164 คน (รอ้ยละ 24.6)  7) รสนิยมในการมเีพศสมัพนัธข์องกลุ่มตวัอย่าง โดยชายทีม่ ี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีสนิยมทางเพศเป็นแบบรุก มจี านวน 179 คน (รอ้ยละ 26.9) ชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีสนิยมทางเพศเป็นแบบรบั มจี านวน 198 คน (รอ้ยละ 29.7) และชายที่
มเีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั มจี านวน 221 คน (รอ้ยละ 33.2)  8) 
การเทีย่วกลางคนืของกลุ่มตวัอย่าง โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ม่มกีารเทีย่วกลางคนืเลย 
มจี านวน 244 คน (รอ้ยละ 36.6) ในขณะทีช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่ทีย่วกลางคนืทุกเดอืน 
มจี านวน 422 คน (รอ้ยละ 63.4)  9) ปรมิาณการเทีย่วกลางคนืของกลุ่มตวัอย่าง โดยชายทีม่ ี
เพศสมัพนัธก์บัชายที่มปีรมิาณการเทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน มจี านวน 224 คน (รอ้ยละ 
33.6) และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ปีรมิาณการเทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน มี
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จ านวน 198 คน (รอ้ยละ 29.7)  10) อาชพีของกลุ่มตวัอย่าง โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่
ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัหรอืองค์กรเอกชน มจี านวน 322 คน (รอ้ยละ 48.3) ชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายที่ประกอบธุรกจิส่วนตวัหรอือาชพีอสิระ มจี านวน 141 คน (รอ้ยละ 21.2) 
และชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ท างานราชการ พนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานของรฐั มี
จ านวน 119 คน (รอ้ยละ 17.9)  11) ระดบัรายไดข้องกลุ่มตวัอย่าง โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายมรีายไดต้ัง้แต่ 3,000 – 150,000 บาทต่อเดอืน มคี่ามธัยฐานเท่ากบั 22,000 บาท ค่าเฉลีย่
เท่ากบั 30,827.88 บาท และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 24,101.38 บาท โดยใชร้ายไดต่้อ
เดอืนจ านวน 18,000 บาท และ 30,000 บาท เป็นเกณฑ์เพื่อแบ่งรายได้ของกลุ่มตวัอย่าง 
ออกเป็น 3 กลุ่มคอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีายไดต่้อเดอืนน้อยกว่า 18,000 บาท 
จดัเป็นกลุ่มทีม่รีายไดต้ ่า มจี านวน 216 คน (รอ้ยละ 32.4) กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ ี
รายไดต่้อเดอืนมากกว่า 18,000 บาท แต่ไม่เกนิ 30,000 บาท จดัเป็นกลุ่มทีม่รีายไดป้านกลาง 
มจี านวน 236 คน (รอ้ยละ 35.4) และกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มรีายได้ต่อเดอืน
มากกว่า 30,000 บาท จดัเป็นกลุ่มที่มรีายไดสู้ง มจี านวน 184 คน (รอ้ยละ 27.6)  12) การ
ตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ีโดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอ
ว ีมจี านวน 466 คน (รอ้ยละ 70.0) และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ม่เคยตรวจเลอืดเพื่อหา
เชือ้เอชไอว ีมจี านวน 200 คน (รอ้ยละ 30.0)       
 โดยสรุปคอื ชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่อายุน้อยและอายุมากมสีดัส่วนทีใ่กล้เคยีงกนั 
ส่วนใหญ่เป็นลูกชายที่มพีี่น้องในครอบครวั ส าเรจ็การศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีสถานภาพ
ระหว่างโสดและไม่โสดมีสัดส่วนที่ไม่ต่างกันมาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล ์พกัอาศยักบัครอบครวัของตนเอง รสนิยมในการมเีพศสมัพนัธพ์บว่าได้ทัง้แบบรุก
และแบบรบัในสดัส่วนสงู ในส่วนของการเทีย่วกลางคนื พบว่าส่วนใหญ่เทีย่วกลางคนื และเทีย่ว
กลางคนืในปรมิาณเฉลี่ย 1 ครัง้ต่อเดอืน ส าหรบัการประกอบอาชพีนัน้ส่วนใหญ่ท างานใน
บรษิทัเอกชน รายไดม้รีะดบัปานกลาง คอืมรีายไดต้ัง้แต่ 18,000 – 30,000 บาทต่อเดอืน และ
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยตรวจเลอืดเพื่อหาเชื้อเอชไอวแีล้ว ส าหรบัรายละเอียดของตวัแปร
อสิระ และตวัแปรตามจะไดน้ าเสนอต่อไปในส่วนของการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง 
ตามการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
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3.2 ผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของ จิตลกัษณะตาม
สถานการณ์และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ ตามระดบั ลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคมุตน การได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคเอดส์ และทศันคติต่อพฤติกรรม
ป้องกนัโรคเอดส ์ท่ีแตกต่างกนั       
  
 ในส่วนนี้จะท าการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง (Three – way Analysis of 
Variance) ของจติลกัษณะตามสถานการณ์ (ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรค
เอดส์) และพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ (การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ และ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ)์ โดยมตีวัแปรอสิระคอื ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตน การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์
  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถงึ ความสามารถในการคาดการณ์ไกล เลง็เห็น
ความส าคญัของสิง่ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกบัตนในอนาคต และบงัคบัตนเองให้อดได้รอได้ หรอื
เลอืกทีจ่ะไมร่บัประโยชน์เลก็น้อยในทนัท ีแต่จะรอรบัประโยชน์ทีย่ ิง่ใหญ่กว่าหรอืส าคญักว่าทีจ่ะ
ตามมาในภายหลงั โดยมกีารกระท าทีเ่ป็นขัน้ตอนเพื่อน าไปสู่ผลที่ปรารถนาดงักล่าวในอนาคต 
มพีสิยัของคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 17 – 60 คะแนน ซึง่คะแนนถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดบั 
โดยใช้ค่ามธัยฐานของกลุ่มเป็นเกณฑ์ค่าเฉลี่ย (ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 44.00 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 7.38) โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ดค้ะแนนสูงกว่าค่าเฉลีย่ คอื ชายทีม่ ี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง และชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้
คะแนนต ่ากว่าค่าเฉลีย่ คอื ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนต ่า 
  การได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ หมายถึง การรบัทราบข้อเท็จจรงิ ขอ้มูล และ
เขา้ใจถงึวธิกีารตดิเอดส ์การป้องกนัและดูแลตนเองใหป้ลอดภยัจากการไดร้บัเชือ้เอดส ์ทัง้จาก
สื่อมวลชน และสื่อบุคคล เพื่อการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกนัตนเองจากการติดโรค
เอดส ์มพีสิยัของคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 10 – 60 คะแนน ซึ่งคะแนนถูกแบ่งออกเป็น 2 
ระดบั โดยใช้ค่ามธัยฐานของกลุ่มเป็นเกณฑ์ค่าเฉลี่ย (ค่ามธัยฐาน เท่ากับ 43.00 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 9.73) โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
คอื ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดสม์าก และชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายที่ได้คะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ย คอื ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่อง
โรคเอดสน้์อย          
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์หมายถงึ ความรูส้กึ ความคดิ และความเชื่อว่า
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์และการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสน์ัน้ 
เป็นสิง่ด ีมปีระโยชน์ ท าใหเ้กดิความรูส้กึชอบ พอใจ และพรอ้มที่จะลงมอืกระท าในสิง่ที่ตนเอง
ชอบและพอใจนัน้ ในท านองให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์
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ดงักล่าว มพีสิยัของคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 20 – 72 คะแนน ซึง่คะแนนถูกแบ่งออกเป็น 2 
ระดบั โดยใชค้่าเฉลี่ยของกลุ่มเป็นเกณฑ ์(ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 57.46 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 8.41) โดยชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย คือ ชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายทีไ่ดค้ะแนนต ่ากว่าค่าเฉลีย่ คอื ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดสด์น้ีอย          
 การวเิคราะหข์อ้มลูจะไดก้ระท าทัง้ในกลุ่มรวม และในกลุ่มย่อยอกี 28 กลุ่ม ซึง่แบ่งตาม
ขอ้มลูชวีสงัคมและภูมหิลงัของกลุ่มตวัอย่าง คอื 1) แบ่งตามอายุของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชาย
ทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่อีายุน้อย และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มอีายุมาก  2) แบ่ง
ตามการมีพี่น้องในครอบครัว คือ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่เป็นลูกคนเดียวของ
ครอบครวั และกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่มพีี่น้องในครอบครวั 3) แบ่งตามระดบั
การศกึษา คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีจ่บการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีและกลุ่มชาย
ทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีจ่บการศกึษาสูงกว่าระดบัปรญิญาตรี  4) แบ่งตามสถานภาพของกลุ่ม
ตวัอยา่ง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีโ่สด และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ม่โสด  
5) แบ่งตามการดื่มเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์ของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายทีไ่มด่ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 
6) แบ่งตามการพกัอาศยัของกลุ่มตวัอย่าง  คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่พกัอาศยัอยู่
คนเดยีว กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีพ่กัอาศยักบัครอบครวั และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายที่พกัอาศยัร่วมกบัเพื่อนหรอืแฟน  7) แบ่งตามรสนิยมในการมเีพศสมัพนัธ์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีรสนิยมทางเพศเป็นแบบรุก กลุ่มชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่มรีสนิยมทางเพศเป็นแบบรบั และกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่มี
รสนิยมทางเพศทัง้แบบรกุและรบั  8) แบ่งตามการเทีย่วกลางคนืของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชาย
ทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไม่เทีย่วกลางคนื และกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่เที่ยวกลางคนื
ทุกเดอืน  9) แบ่งตามปรมิาณการเทีย่วกลางคนืของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายทีม่ปีรมิาณการเที่ยวกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน และกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มี
ปรมิาณการเที่ยวกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน  10) แบ่งตามอาชพีของกลุ่มตวัอย่าง คอื 
กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีป่ระกอบอาชพีพนักงานบรษิทัหรอืองคก์รเอกชน กลุ่มชายทีม่ ี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีป่ระกอบธุรกจิส่วนตวัหรอือาชพีอสิระ และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย
ทีท่ างานราชการ พนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานของรฐั  11) แบ่งตามระดบัรายไดข้องกลุ่ม
ตวัอย่าง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีายได้ต ่า กลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่มี
รายไดป้านกลาง และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีายได้สูง  และ 12) แบ่งตามการตรวจ
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เลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ีคอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ี
และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่มเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ี 
 
 3.2.1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเช่ือในประสิทธิผล
แห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ ตามระดบั ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การได้รบั
ข้อมลูข่าวสารเร่ืองโรคเอดส ์และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ท่ีแตกต่างกนั 
 
 ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์หมายถงึ ความเชื่อของบุคคล
เกี่ยวกบัความสามารถของตนเอง ในการกระท าพฤตกิรรมป้องกนัตนเองจากโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ ์รวมถงึการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ ได้ตามทีค่าดหวงัจนประสบผลส าเรจ็
ไดผ้ลลพัธต์ามทีต่อ้งการ ซึง่ความเชื่อดงักล่าวจะมอีทิธพิลต่อการกระท าพฤตกิรรมดงักล่าวของ
บุคคล และความคาดหวงัในผลลพัธ์จากการกระท านัน้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด พสิยั
คะแนนที่ได้จากแบบวดัมคี่า 27 – 72 คะแนน (ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 57.97 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 9.42) โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ดค้ะแนนรวมจากแบบวดันี้มาก เป็น
ผูท้ีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสส์ูง และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย
ทีไ่ด้คะแนนรวมจากแบบวดันี้น้อย เป็นผู้ทีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรค
เอดสต์ ่า            
 จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของ ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส ์โดยมตีวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร  คอื ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การไดร้บั
ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ผลปรากฏในกลุ่มรวมว่า  
ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระ
ทลีะตวัทัง้ 3 ตวัแปร (ตารางที่ 3.2) ได้แก่ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การได้รบัข้อมูล
ขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่ม
ทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระน้ี พบว่า  1) ชายทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง เป็นผูท้ีม่ ี
ความเชื่อในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์มากกว่าชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนต ่า  2) ชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดสม์าก เป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิล
แห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์มากกว่าชายที่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย และ  3) 
ชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก เป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดสม์ากกว่าชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย  
 ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มย่อยอกี 28 กลุ่ม ปรากฏว่าความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดสแ์ปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัทัง้ 3 ตวัแปร (ตารางที ่3.2) 
เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระน้ี  พบว่า  1) ชายทีม่ลีกัษณะมุง่ 
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ตารางท่ี 3.2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเช่ือในประสิทธิผล

แห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ ตามระดบัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
การได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคเอดส์ และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนั
โรคเอดสท่ี์แตกต่างกนัในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย (ตอน 1) และค่าเฉล่ียของ
ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ตามระดบัของตวั
แปรอิสระท่ีพบในอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

 

(ตอน 1) 
 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

ค่าเอฟ 

% 
ท านาย 

ลกัษณะมุ่ง
อนาคตฯ 

รบัข้อมลู
ข่าวเอดส ์

ทศันคติฯ 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

(ก) (ข) (ค) 
รวม 666 17.97*** 22.52*** 158.54*** <1 4.63* 7.92** <1 32.5% 
อายุน้อย 334 6.83** 10.95** 102.44*** <1 <1 5.91* 2.96 40.5% 
อายุมาก 332 9.22** 9.2** 62.85*** <1 4.19* 2.40 <1 25.5% 
ลกูคนเดยีว 300 5.83* 12.79*** 55.2*** <1 1.03 2.87 3.15 30.8% 
มพีีน้่อง 366 12.35*** 9.93** 104.81*** <1 3.65 5.27* <1 34.8% 
การศกึษาป.ตร ี 460 8.26** 24.2*** 114.35*** <1 3.52 7.68** <1 35.0% 
การศกึษาสงูกวา่ป.ตร ี 206 8.53** 1.68 43.14*** <1 <1 <1 <1 27.6% 
โสด 331 22.98*** 8.45** 66.3*** <1 5.75* 5.51* <1 36.5% 
ไม่โสด 335 2.24 11.32** 86.47*** <1 <1 1.73 1.16 30.7% 
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 200 16.04*** 10.8** 59.93*** 1.81 2.35 <1 <1 37.2% 
ดื่มแอลกอฮอล์ 466 6.83** 12.63*** 97.92*** 1.75 2.53 9.18** 1.75 31.7% 
อาศยัคนเดยีว 215 7.23** 1.33 40.26*** <1 3.22 5.65* <1 31.1% 
อาศยักบัครอบครวั 287 8.42** 13.35*** 85.55*** 1.54 2.41 <1 5.6* 40.0% 
อาศยักบัเพื่อนหรอืแฟน 164 2.07 12.14** 33.37*** <1 <1 1.31 <1 28.4% 
แบบรุก 179 4.3* 1.86 45.42*** <1 <1 1.33 <1 29.4% 
แบบรบั 198 8.44** 6.57* 55.12*** <1 <1 3.03 1.71 39.8% 
ไดท้ัง้รุกและรบั 221 3.28 5.47* 46.9*** <1 5.92* 2.64 <1 29.6% 
ไม่เทีย่วกลางคนื 244 7.41** 4.69* 53.11*** <1 <1 <1 <1 30.9% 
เทีย่วกลางคนื 422 8.64** 17.01*** 100.41*** <1 4.63* 6.99** 1.02 33.5% 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ 224 8.99** 8.81** 40.18*** 1.28 <1 1.78 2.93 38.5% 
เทีย่วกลางคนื > 1 ครัง้ 198 1.98 8.84** 43.71*** 1.89 7.34** 4.56* <1 32.1% 
ท างานเอกชน 322 12.53*** 16.56*** 81.61*** <1 <1 6.99** <1 35.0% 
ธุรกจิส่วนตวั, อาชพีอสิระ 141 <1 6.09* 26.57*** <1 <1 <1 2.17 31.4% 
ราชการ, รฐัวสิาหกจิ 119 2.91 <1 22.30*** <1 3.09 <1 3.63 28.5% 
รายไดต้ ่า 216 15.11*** 9.07** 38.52*** <1 1.76 6.87** 1.48 39.5% 
รายไดป้านกลาง 236 1.61 10.23** 69.03*** <1 2.08 2.80 <1 34.6% 
รายไดส้งู 184 6.50* <1 35.21*** 1.55 <1 1.02 <1 27.7% 
เคยตรวจ HIV 466 10.73** 11.90** 100.53*** <1 <1 4.63* <1 28.6% 
ไม่เคยตรวจ HIV 200 5.87* 8.52** 49.37*** 2.12 8.39** 2.27 <1 39.4% 

 
หมายเหตุ * p < 0.05  , ** p < 0.01  และ *** p < .001 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
(ตอน 2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือใน

ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 

รวม ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 59.43 ต ่า = 56.71 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 59.60 น้อย = 56.55 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 62.11 น้อย = 54.03 

อายุน้อย ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 58.04 ต ่า = 55.80 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 58.34 น้อย = 55.50 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 61.26 น้อย = 52.58 

อายุมาก ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 60.57 ต ่า = 57.69 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 60.57 น้อย = 57.69 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 62.89 น้อย = 55.37 

ลกูคนเดยีว ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 59.11 ต ่า = 56.74 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 59.68 น้อย = 56.17 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 61.57 น้อย = 54.28 

มพีีน้่อง ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 59.66 ต ่า = 56.66 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 59.50 น้อย = 56.81 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 62.53 น้อย = 53.78 

การศกึษาป.ตร ี ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 58.94 ต ่า = 56.70 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 59.73 น้อย = 55.90 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 61.98 น้อย = 53.65 

การศกึษาสงูกว่าป.ตร ี ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 60.18 ต ่า = 56.76 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 62.32 น้อย = 54.62 

โสด ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 60.78 ต ่า = 56.46 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 59.93 น้อย = 57.31 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 62.28 น้อย = 54.96 

ไมโ่สด การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 59.25 น้อย = 56.13 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 62.00 น้อย = 53.38 

ไมด่ืม่แอลกอฮอล ์ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 60.43 ต ่า = 55.67 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 60.00 น้อย = 56.10 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 62.65 น้อย = 53.45 

ดืม่แอลกอฮอล ์ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 58.93 ต ่า = 56.93 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 59.29 น้อย = 56.57 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 61.72 น้อย = 54.14 

อาศยัคนเดยีว ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 60.13 ต ่า = 56.79 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 62.40 น้อย = 54.52 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือใน
ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
อาศยักบัครอบครวั ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 59.32 ต ่า = 56.59 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 59.67 น้อย = 56.24 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 62.30 น้อย = 53.61 

อาศยักบัเพือ่นหรอืแฟน การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 59.76 น้อย = 55.31 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 61.22 น้อย = 53.85 

รุก ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 59.79 ต ่า = 57.10 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 62.82 น้อย = 54.07 

รบั ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 59.46 ต ่า = 55.86 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 59.25 น้อย = 56.07 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 62.26 น้อย = 53.06 

โบท การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 59.72 น้อย = 57.11 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 62.23 น้อย = 54.60 

ไมเ่ทีย่วกลางคนื ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 59.59 ต ่า = 56.52 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 59.28 น้อย = 56.83 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 62.18 น้อย = 53.93 

เทีย่วกลางคนื ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 59.19 ต ่า = 56.84 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 59.67 น้อย = 56.37 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 62.02 น้อย = 54.01 

เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้/เดอืน ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 59.45 ต ่า = 56.16 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 59.44 น้อย = 56.17 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 61.29 น้อย = 54.32 

เทีย่วกลางคนื > 1 ครัง้ การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 60.18 น้อย = 56.54 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 62.41 น้อย = 54.31 

ท างานเอกชน ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 58.92 ต ่า = 55.63 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 59.17 น้อย = 55.39 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 61.48 น้อย = 53.08 

ธุรกจิส่วนตวั, อาชพีอสิระ การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 61.81 น้อย = 58.22 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 63.76 น้อย = 56.27 

ราชการ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ สงู = 61.93 ต ่า = 54.92 
รายไดต้ ่า ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 59.39 ต ่า = 55.28 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 58.93 น้อย = 55.78 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 60.62 น้อย = 54.06 

รายไดป้านกลาง การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 60.26 น้อย = 56.76 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 63.06 น้อย = 53.96 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 
 

   

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือใน

ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 

รายไดส้งู ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 59.74 ต ่า = 56.27 

 

ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 62.05 น้อย = 53.97 

เคยตรวจ HIV ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 59.90 ต ่า = 57.43 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 59.96 น้อย = 57.36 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 62.44 น้อย = 54.88 

ไมเ่คยตรวจ HIV ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 58.22 ต ่า = 55.25 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 58.53 น้อย = 54.94 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 61.05 น้อย = 52.42 

 
อนาคตควบคุมตนสูง เป็นผู้ที่มีความเชื่อในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส ์   
มากกว่าชายทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า  ผลเช่นนี้ปรากฏใน 21 กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มที่
ส าคญัคอื กลุ่มชายที่เป็นโสด กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน และกลุ่มชายทีท่ างาน
บรษิทัเอกชน  2) ชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส์มาก เป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิล
แห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสม์ากกว่าชายที่ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย ผลเช่นนี้
ปรากฏใน 23 กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มทีส่ าคญัคอื กลุ่มชายทีส่ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
และ   3)  ชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก เป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิล
แห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสม์ากกว่าชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ผล
เช่นน้ีปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย       
 นอกจากนี้ย ังพบอีกว่า ความเชื่อในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์
แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม และ 6 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มชายที่มี
อายมุาก กลุ่มชายทีเ่ป็นโสด กลุ่มชายทีม่รีสนิยมทางเพศทัง้รุกและรบั กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื 
กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน และกลุ่มชายที่ไม่เคยตรวจเลอืดเพื่อหาเชื้อ
เอชไอว ี(ตารางที ่3.2 และตารางที ่30-36 ในภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ย
วธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่มรวม (ตารางที ่30 ในภาคผนวก ข)  ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมี
นัยส าคญัรวม 5 คู่ แต่พบคู่ที่ส าคญัเพยีง 4 คู่ คอื 1) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มี
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดสด์มีาก เป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสม์ากกว่าชายที่
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มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย ที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดน้ีอย ผลเช่นนี้ปรากฏในทุก
กลุ่มย่อย 2) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย ชายที่มี
เพศสัมพนัธ์กับชายที่มีทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมาก เป็นผู้ที่มีความเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย ที่มีทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ผลเช่นนี้ปรากฏในทุกกลุ่มย่อย 3) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ลีกัษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตนมาก เป็นผู้ที่มคีวามเชื่อในประสทิธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์
มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย ที่มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย ผลเช่นนี้ปรากฏใน
ทุกกลุ่มย่อย และ 4) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก ใน
ขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดมีาก เป็นผู้ที่มคีวามเชื่อในประสทิธผิล
แห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์มากกว่า ชายที่มีเพศสมัพันธ์กับชายที่มีลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนน้อย ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ผลเช่นนี้ปรากฏ
ในทุกกลุ่มย่อย และยงัพบผลอีกประการว่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มีลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนน้อย ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดน้ีอย เป็นผูท้ีม่คีวาม
เชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสน้์อยทีสุ่ด ผลเช่นน้ีปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย 
 และยงัพบว่า ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสแ์ปรปรวนไปตาม
ปฏิสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างการได้ร ับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์  และทัศนคติต่อ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ผลเช่นน้ีปรากฏในกลุ่มรวม  และ 11 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มชายทีม่ ี
อายุน้อย กลุ่มชายที่มพีีน้่อง กลุ่มชายที่มกีารศกึษาปรญิญาตร ีกลุ่มชายที่เป็นโสด กลุ่มชายที่
ดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มชายที่อาศยัคนเดยีว กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคนื กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคนื
มากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน กลุ่มชายทีท่ างานบรษิทัเอกชน กลุ่มชายทีม่รีายไดต้ ่า และกลุ่มชายที่
เคยตรวจเลอืดเพื่อหาเชื้อเอชไอว ี(ตารางที ่3.2 และตารางที่ 37-48 ในภาคผนวก ข) เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่มรวม (ตารางที ่37 ในภาคผนวก ข)     
ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 5 คู่ แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง 4 คู่ คอื 1) ในหมู่ชายที่
มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มี
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดมีาก เป็นผู้ที่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดสม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์
ดน้ีอย ผลเช่นนี้ปรากฏในทุกกลุ่มย่อย 2) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่ได้รบัข้อมูล
ขา่วสารเรือ่งโรคเอดสน้์อย ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์
ดีมาก เป็นผู้ที่มีความเชื่อในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์มากกว่าชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ผลเช่นน้ีปรากฏในทุกกลุ่ม
ยอ่ย 3) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ชายที่
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มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่ได้รบัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก เป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิล
แห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย ที่ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่อง
โรคเอดสน้์อย ผลเช่นนี้ปรากฏในทุกกลุ่มย่อย และ 4) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไดร้บั
ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส์มาก ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก 
เป็นผู้ทีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์มากกว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดสด์น้ีอย ผลเช่นนี้ปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย และยงัพบผลอกีประการว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดสด์น้ีอย เป็นผู้ที่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์น้อยทีสุ่ด ผล
เช่นน้ีปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย        
 ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ยงัแปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์
แบบสามทางระหว่างลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และ
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ผลเช่นน้ีปรากฏเพยีง 1 กลุ่มย่อย คอื กลุ่มชายทีอ่าศยั
กบัครอบครวั (ตารางที ่3.2 และตารางที ่49 ในภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่
ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่มชายทีอ่าศยักบัครอบครวั (ตารางที ่49 ในภาคผนวก ข และ
ภาพที ่3.1) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอยา่งมนียัส าคญัรวม 21 คู่ แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง 9 คู่ คอื 1) 
ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก และมทีศันคติต่อ 
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
มาก เป็นผู้ที่มีความเชื่อในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์มากกว่าชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย 2) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย
ทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนมากและมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก ชายทีม่ ี
เพศสมัพนัธก์บัชายที่ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก เป็นผูท้ี่มคีวามเชื่อในประสทิธผิล
แห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสม์ากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้รบัขอ้มลูข่าวสารเรื่อง
โรคเอดส์น้อย 3) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก และ
ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่มทีศันคติต่อพฤติกรรม
ป้องกนัโรคเอดสด์มีาก เป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสม์ากกว่า
ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดน้ีอย 4) ในหมู่ชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนน้อย และไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์
มาก ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก เป็นผูท้ีม่คีวาม
เชื่อในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์มากกว่าชายที่มีเพศสัมพนัธ์กับชายที่มี
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย 5) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มลีกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนมาก และไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดสน้์อย ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที ่ 
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ภาพท่ี 3.1  ค่าเฉลีย่ของความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์พจิารณาตาม  

ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ และการ
ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส์ ในกลุ่มชายทีอ่าศยักบัครอบครวั 

 
มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก เป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดสม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์
ดน้ีอย 6) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย และได้รบั
ขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดสด์มีาก เป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการ ป้องกนัโรคเอดสม์ากกว่าชายที่
มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่มีทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีน้อย 7) ในหมู่ชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดสด์น้ีอย ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก เป็นผูท้ี่มี
ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่
ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย 8) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้รบัข้อมูล
ข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย และมทีศันคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีน้อย ชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก เป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่ง
ตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย ที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุม
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ตนน้อย และ 9) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก ใน
ขณะเดยีวกนัเป็นผูท้ีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดส์ดีมากด้วย ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีล ักษณะเช่นนี้ เป็นผู้ที่มีความเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์มากกว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ ีลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนน้อย ในขณะเดยีวกนัเป็นผู้ที่ได้รบัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย และมี
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย 
 และยงัพบผลเพิม่เตมิว่า 1) ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตนน้อย ในขณะเดยีวกนัก็ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรม
ป้องกนัโรคเอดส์ดน้ีอย เป็นผู้ที่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์น้อย
ทีสุ่ด และ 2) ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก ในขณะเดยีวกนั
กไ็ดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส์มาก และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก เป็น
ผูท้ีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสม์ากทีสุ่ด   
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนนี้สรุปไดว้่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายทีม่ ีความเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสม์ากม ี6 ประการ คอื    
 ประการที่หนึ่ง ชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม กลุ่ม
ชายทีเ่ป็นโสด กลุ่มชายทีอ่าศยัคนเดยีว กลุ่มชายทีอ่าศยักบัครอบครวั กลุ่มชายทีม่รีสนิยมทาง
เพศแบบรุก กลุ่มชายที่มรีสนิยมทางเพศแบบรบั กลุ่มชายทีเ่ที่ยวกลางคนื 1 ครัง้/เดอืน กลุ่ม
ชายที่ท างานบรษิัทเอกชน กลุ่มชายที่รายได้ต ่า กลุ่มชายที่มรีายได้ต ่า กลุ่มชายที่มรีายได้สูง 
นอกจากนี้ยงัพบในกลุ่มชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย โดยพบใน 6 กลุ่ม
ยอ่ย ไดแ้ก่ กลุ่มชายทีม่อีายมุาก กลุ่มชายทีเ่ป็นโสด กลุ่มชายทีม่รีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและ
รบั กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื กลุ่มชายที่เทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้/เดอืน กลุ่มชายทีไ่ม่เคย
ตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ีและยงัพบในกลุ่มชายทีอ่าศยักบัครอบครวั 2 ประเภท คอื กลุ่ม
ชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก 
กบั กลุ่มชายที่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย และมทีศันคติต่อพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดสด์น้ีอย         
 ประการที่สอง ชายที่ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม 
กลุ่มชายทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกลุ่มชายทีอ่าศยักบัครอบครวั กลุ่มชายที่อาศยักบัเพื่อน
หรอืแฟน กลุ่มชายที่มรีสนิยมทางเพศแบบรบั กลุ่มชายที่มรีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั 
กลุ่มชายที่ท างานบรษิทัเอกชน กลุ่มชายที่ประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิส่วนตวั กลุ่มชายที่มี
รายได้ต ่า กลุ่มชายที่มรีายได้ปานกลาง นอกจากนี้ยงัพบในกลุ่มชายที่มีทศันคตต่ิอพฤตกิรรม
ป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย โดยพบใน 7 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ กลุ่มชายทีม่อีายนุ้อย กลุ่มชายทีม่พีีน้่องใน
ครอบครวั กลุ่มชายทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกลุ่มชายทีเ่ป็นโสด กลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล ์
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กลุ่มชายทีอ่าศยัคนเดยีว กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื และยงัพบในกลุ่มชายทีอ่าศยักบัครอบครวั 2 
ประเภท คอื กลุ่มชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดส์ดมีาก กบั กลุ่มชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า และมทีศันคติต่อพฤตกิรรม
ป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย        
 ประการทีส่าม ชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก ผลเช่นนี้พบในกลุ่ม
รวม กลุ่มชายทีอ่ายมุาก กลุ่มชายทีม่พีีน้่องในครอบครวั กลุ่มชายทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
กลุ่มชายทีเ่ป็นโสด กลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล ์กลุ่มชายทีอ่าศยัคนเดยีว กลุ่มชายทีพ่กัอาศยักบั
ครอบครวั กลุ่มชายที่มรีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคนื กลุ่มชายที่
เทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน และกลุ่มชายทีไ่มเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ี 
  ประการทีส่ ี ่ชายทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนต ่า ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์
น้อย และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดน้ีอย เป็นผูท้ี่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่ง
ตนต่อการป้องกนัโรคเอดสน้์อยทีสุ่ด ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มชายทีอ่าศยักบัครอบครวั  
  ประการที่ห้า ชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรค
เอดสม์าก และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก เป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิล
แห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสม์ากทีสุ่ด ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มชายทีอ่าศยักบัครอบครวั 
  และประการสุดทา้ย ชายทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่อง
โรคเอดส์มาก และมทีศันคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมาก เป็นผู้ที่มีความเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์มากกว่า ชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า 
ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดน้ีอย ผล
เช่นน้ีพบในกลุ่มชายทีอ่าศยักบัครอบครวั       
           
 3.2.2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของการหลีกเล่ียงพฤติกรรม
เส่ียงต่อโรคเอดส ์ตามระดบั ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน การได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ือง
โรคเอดส ์และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ท่ีแตกต่างกนั  
 
 การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ หมายถึง เจตนาเชิงพฤติกรรมหรอืความ
พรอ้มของบุคคล ต่อความพยายามทีจ่ะหลกีเลีย่งการกระท าหรอืกจิกรรมทีน่ าไปสู่ความเสีย่งต่อ
การตดิเชือ้โรคเอดส ์โดยการเลอืกกระท าหรอืไม่กระท าพฤตกิรรม อาท ิการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย 
การเสพยาหรอืของมนึเมา การดูสื่อลามก และเลอืกสถานที่ที่ควรหรอืไม่ควรไป เช่น สถาน
เรงิรมย ์ซาวน่าเกย ์พสิยัคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 19 – 70 คะแนน (ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 44.60 
และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 9.29) โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ได้คะแนนรวมจาก
แบบวดันี้มาก เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสม์าก และชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
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กบัชายที่ได้คะแนนรวมจากแบบวดันี้น้อย เป็นผูท้ี่มีการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์
น้อย            
 จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของ การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรค
เอดส ์โดยมตีวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร  คอื ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร
เรื่องโรคเอดส์ และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ ผลปรากฏในกลุ่มรวมว่า  การ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส ์แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวั 2 ตวัแปร 
(ตาราง 3.3) ไดแ้ก่ การไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส ์และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดส ์เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า 1) ชายทีไ่ดร้บั
ขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่า
ชายที่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก และ 2) ชายที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดส์ดีมาก เป็นผู้ที่มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ มากกว่าชายที่มทีศันคติต่อ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย       
 ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มย่อยอกี 28 กลุ่ม ปรากฏว่าการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรค
เอดส ์แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัทัง้ 3 ตวัแปร (ตารางที ่3.3) เมื่อพจิารณา
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า  1) ชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนสูง   เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส์        มากกว่าชายทีม่ ี
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า  ผลเช่นนี้ปรากฏใน 4 กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มที่ส าคญัคอื กลุ่ม
ชายทีอ่ายมุาก กลุ่มชายทีอ่าศยักบัครอบครวั กลุ่มชายทีม่รีสนิยมทางเพศทัง้รุกและรบั และกลุ่ม
ชายทีเ่คยตรวจเอชไอว ี2) ชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส ์    มากกว่าชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก  ผลเช่นนี้
ปรากฏใน 7 กลุ่มย่อย   โดยมกีลุ่มที่ส าคญัคอื กลุ่มชายทีไ่ม่โสด กลุ่มชายทีไ่ม่ดื่มแอลกอฮอล ์
กลุ่มชายที่อาศัยกับเพื่อนหรอืแฟน กลุ่มชายที่มรีสนิยมทางเพศแบบรุก   กลุ่มชายที่เที่ยว
กลางคนื  กลุ่มชายที่รายได้สูง  และกลุ่มชายที่เคยตรวจเอชไอว ีและ  3) ชายที่มทีศันคติต่อ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดมีาก เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่า
ชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ผลเช่นน้ีปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย 
 นอกจากนี้ยงัพบอีกว่า การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์แปรปรวนไปตาม
ปฏสิมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่อง
โรคเอดส์ ผลเช่นนี้ปรากฏใน 1 กลุ่มย่อย คอื กลุ่มชายที่มอีายุมาก (ตารางที่ 3.3) เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่มชายทีม่อีายุมาก (ตารางที ่50 ใน
ภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 3 คู่ แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง 2 คู่ คอื 
1) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชาย ทีไ่ดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดสม์าก   เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรค 
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ตารางท่ี 3.3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของการหลีกเล่ียงพฤติกรรม

เส่ียงต่อโรคเอดส ์ตามระดบัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน การได้รบัข้อมูล
ข่าวสารเร่ืองโรคเอดส์ และทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ท่ี
แตกต่างกนัในกลุ่มรวม  และกลุ่มย่อย (ตอน 1) และค่าเฉล่ียของการ
หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส์ตามระดบัของตวัแปรอิสระท่ีพบใน
อิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

 

(ตอน 1) 
 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

ค่าเอฟ 

% 
ท านาย 

ลกัษณะมุ่ง
อนาคตฯ 

รบัข้อมลู
ข่าวเอดส ์

ทศันคติ
ป้องกนั
เอดส ์

ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

(ก) (ข) (ค) 
รวม 666 2.78 5.76* 152.65*** 1.42 <1 <1 <1 22.3% 
อายุน้อย 334 <1 2.68 81.32*** <1 <1 <1 1.14 24.2% 
อายุมาก 332 4.45* 1.78 75.11*** 5.19* <1 <1 <1 22.8% 
ลกูคนเดยีว 300 <1 2.3 80.46*** <1 <1 <1 <1 23.9% 
มพีีน้่อง 366 1.8 3.27 71.64*** <1 <1 <1 2.16 21.5% 
การศกึษาป.ตร ี 460 1 3.70 121.82*** <1 <1 1.37 3.18 26.1% 
การศกึษาสงูกวา่ป.ตร ี 206 2.55 1.7 30.80*** <1 <1 2.33 <1 17.5% 
โสด 331 1.4 1.81 69.87*** <1 1.17 <1 <1 22.5% 
ไม่โสด 335 1.06 3.96* 77.76*** <1 <1 <1 <1 22.3% 
ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์ 200 <1 6.07* 47.00*** 1.95 <1 <1 2.01 22.0% 
ดื่มแอลกอฮอล ์ 466 2.95 2.21 97.31*** <1 <1 <1 4.93* 24.0% 
อาศยัคนเดยีว 215 <1 1.57 35.33*** 1.6 3.2 1.08 <1 21.8% 
อาศยักบัครอบครวั 287 4.24* <1 57.14*** <1 <1 <1 <1 22.0% 
อาศยักบัเพื่อนหรอืแฟน 164 <1 5.83* 53.75*** <1 <1 <1 1.22 30.3% 
แบบรุก 179 <1 3.98* 28.15*** <1 <1 <1 3.72 21.2% 
แบบรบั 198 <1 <1 39.92*** <1 <1 <1 <1 20.3% 
ไดท้ัง้รุกและรบั 221 5.32* <1 49.49*** <1 <1 <1 <1 25.2% 
ไม่เทีย่วกลางคนื 244 <1 1.26 53.09*** <1 <1 <1 1.11 20.4% 
เทีย่วกลางคนื 422 3.7 4.04* 86.34*** <1 <1 <1 3.74 22.9% 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ 224 2.87 1.21 33.52*** 1.2 <1 <1 <1 22.4% 
เทีย่วกลางคนื > 1 ครัง้ 198 <1 3.36 42.16*** <1 <1 <1 5.48* 24.4% 
ท างานเอกชน 322 1.59 <1 60.80*** <1 <1 <1 <1 19.1% 
ธุรกจิส่วนตวั 141 <1 1.18 31.91*** <1 <1 <1 1.24 25.6% 
ราชการ, รฐัวสิาหกจิ 119 <1 <1 45.02*** <1 3.09 <1 <1 31.3% 
รายไดต้ ่า 216 <1 1.55 86.06*** <1 <1 <1 <1 32.3% 
รายไดป้านกลาง 236 1.24 <1 33.82*** <1 <1 <1 <1 17.4% 
รายไดส้งู 184 <1 5.01* 29.68*** 2.08 1.93 <1 3.62 25.4% 
เคยตรวจ HIV 466 8.95** 5.33* 95.73*** <1 1.07 <1 <1 21.6% 
ไม่เคยตรวจ HIV 200 1.86 <1 61.77*** <1 4.85* <1 4.01* 31.0% 

 
หมายเหตุ * p < 0.05  , ** p < 0.01  และ *** p < .001 
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ตารางท่ี 3.3  (ต่อ) 
(ตอน 2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส์ 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
รวม การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ น้อย = 45.23 มาก = 43.60 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 48.61 น้อย = 40.21 

อายุน้อย ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 49.79 น้อย = 41.02 
อายุมาก ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 44.37 ต ่า = 42.38 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 47.47 น้อย = 39.29 

ลกูคนเดยีว ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 49.34 น้อย = 39.90 
มพีีน้่อง ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 48.06 น้อย = 40.48 
การศกึษาป.ตร ี ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 49.04 น้อย = 39.65 
การศกึษาสงูกว่าป.ตร ี ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 47.70 น้อย = 41.50 
โสด ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 49.19 น้อย = 40.81 
ไมโ่สด การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ น้อย = 44.79 มาก = 42.91 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 48.02 น้อย = 39.68 

ไมด่ืม่แอลกอฮอล ์ การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ น้อย = 46.76 มาก = 43.72 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 49.47 น้อย = 41.02 

ดืม่แอลกอฮอล ์ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 48.03 น้อย = 39.97 
อาศยัคนเดยีว ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 49.00 น้อย = 41.44 
อาศยักบัครอบครวั ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 44.97 ต ่า = 42.87 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 47.78 น้อย = 40.07 

อาศยักบัเพือ่นหรอืแฟน การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ น้อย = 46.10 มาก = 42.81 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 49.45 น้อย = 39.47 

รุก การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ น้อย = 45.87 มาก = 43.10 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 48.16 น้อย = 40.80 

รบั ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 47.56 น้อย = 39.51 
โบท ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 46.05 ต ่า = 43.30 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 48.87 น้อย = 40.49 

ไมเ่ทีย่วกลางคนื ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 50.21 น้อย = 42.15 
เทีย่วกลางคนื การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ น้อย = 44.29 มาก = 42.55 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 47.43 น้อย = 39.40 

เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 48.23 น้อย = 41.04 
เทีย่วกลางคนื > 1 ครัง้ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 46.16 น้อย = 37.92 
ท างานเอกชน ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 48.82 น้อย = 41.01 
ธุรกจิส่วนตวั, อาชพีอสิระ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 47.27 น้อย = 38.47 
ราชการ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 49.06 น้อย = 39.42 
รายไดต้ ่า ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 50.86 น้อย = 39.72 
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ตารางท่ี 3.3  (ต่อ) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส์ 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
รายไดป้านกลาง ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 47.43 น้อย = 40.49 
รายไดส้งู การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ น้อย = 45.24 มาก = 42.32 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 47.33 น้อย = 40.22 

เคยตรวจ HIV ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 45.50 ต ่า = 43.01 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ น้อย = 45.21 มาก = 43.29 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 48.23 น้อย = 40.18 

ไมเ่คยตรวจ HIV ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 49.50 น้อย = 40.26 

 
เอดสม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย และ 2) ในหมู่
ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย
ที่มีล ักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก เป็นผู้ที่มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์
มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนน้อย   
 จากการวเิคราะห์ขอ้มลูในส่วนนี้ยงัอกีพบว่า การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส์
แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ผลเช่นนี้ปรากฏใน 1 กลุ่มย่อย คอื กลุ่มชายทีไ่ม่เคยตรวจเอชไอว ี
(ตารางที ่3.3) เมือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ในกลุ่มชายทีไ่ม่เคยตรวจ
เอชไอว ี(ตารางที ่51 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 5 คู่ แต่พบ
คู่ทีส่ าคญัเพยีง 4 คู่ คอื 1) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
น้อย ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ ีทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดมีาก เป็นผูท้ี่มกีาร
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่าชายที่มีเพศสมัพันธ์กับชาย ที่มีทัศนคติต่อ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย 2) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนมาก ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก เป็น
ผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดสม์ากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย ทีม่ ีทศันคติ
ต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ดีน้อย 3) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มีทศันคติต่อ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดน้ีอย ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
น้อย เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่ ี
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก และ 4) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มีลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนมาก ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก เป็นผูท้ีม่ ี
การหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มีลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนน้อย ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย และยงั
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พบผลอีกประการว่า ชายที่มีเพศสมัพนัธ์กับชายที่มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก ใน
ขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดน้ีอย เป็นผูท้ี่มกีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรม
เสีย่งต่อโรคเอดสน้์อยทีสุ่ด        
 การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส ์ยงัแปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธแ์บบสามทาง
ระหว่างลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และทศันคติต่อ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ผลเช่นนี้ปรากฏใน  3 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล์ 
กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน และกลุ่มชายทีไ่ม่เคยตรวจเอชไอวี (ตารางที ่
3.3 และ ตารางที่ 52-54 ในภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธกีารของ 
Scheffe’ ในกลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล์ (ตารางที ่52 ในภาคผนวก ข และภาพที่ 3.2) ปรากฏว่า
มคีู่ที่แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 17 คู่ แต่พบคู่ที่ส าคญัเพยีง 6 คู่ คอื 1) ในหมู่ชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดสด์มีาก ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก เป็นผูท้ี่มกีาร
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคต 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2  ค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส ์พจิารณาตามลกัษณะมุง่
อนาคตควบคุมตน ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ และการไดร้บัขอ้มลู
ขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ในกลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล ์
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ควบคุมตนน้อย 2) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย ที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก    
และไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส์น้อย ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรม
ป้องกนัโรคเอดส์ดมีาก เป็นผู้ที่มีการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่าชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชาย ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดน้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุก
กลุ่มย่อย 3) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย  และไดร้บั
ขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดสด์มีาก เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส์มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชาย ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย 4) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่
มีล ักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย และได้ร ับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย ชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่มทีศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ดมีาก เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่าชายที่มเีพศสมัพันธ์กับชาย ที่มทีศันคติต่อพฤติกรรม
ป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ผลเช่นน้ียงัปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย 5) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่
มีล ักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก และได้ร ับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก ชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่มทีศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ดมีาก เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชาย ที่มทีศันคติต่อพฤติกรรม
ป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่มย่อย และ 6) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก ในขณะเดยีวกนัเป็นผู้ที่ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรค
เอดสม์าก และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากดว้ย ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่
มลีกัษณะเช่นนี้เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสม์ากกว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย ในขณะเดยีวกนัเป็นผู้ที่ได้รบัขอ้มลูข่าวสารเรื่อง
โรคเอดสน้์อย และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่ม
ยอ่ย    
 นอกจากนี้ยงัพบผลในกลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน (ตารางที ่53 ใน
ภาคผนวก ข)  คอื ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย และ
มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสาร
เรื่องโรคเอดส์น้อย เป็นผู้ที่มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่าชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชาย ที่ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก และพบผลในกลุ่มชายที่ไม่เคย
ตรวจเอชไอว ี(ตารางที ่54 ในภาคผนวก ข) คอื ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ดร้บัขอ้มลู
ข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก และมทีัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีน้อย ชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนน้อย เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อโรคเอดสม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนมาก  
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 จากการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้สรุปไดว้่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มกีารหลกีเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสม์ากม ี7 ประการ คอื      
 ประการทีห่นึ่ง  ชายทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง ผลเช่นนี้พบในกลุ่มชายทีอ่ายุ
มาก กลุ่มชายที่อาศยักบัครอบครวั กลุ่มชายที่มรีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั กลุ่มชายที่
เคยตรวจเอชไอว ีนอกจากนี้ยงัพบในกลุ่มชายทีไ่ดร้บัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดสน้์อย โดยพบ
ในกลุ่มชายทีอ่ายมุาก และพบในกลุ่มชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรื่องโรคเอดสม์าก และมทีศันคติ
ต่อพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากดว้ย ซึง่พบเฉพาะในกลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล ์ 
 ประการทีส่อง ชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดสม์าก ผลเช่นนี้พบในกลุ่มชายที่มี
ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนสงู ซึง่พบเฉพาะกลุ่มชายทีอ่ายมุาก    
 ประการทีส่าม  ชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก ผลเช่นน้ีพบในกลุ่ม
รวม กลุ่มชายที่อายุมาก กลุ่มชายที่ไม่โสด กลุ่มชายที่อาศัยกบัครอบครวั กลุ่มชายที่อาศยักบั
เพื่อนหรอืแฟน กลุ่มชายที่มรีสนิยมทางเพศแบบรุก กลุ่มชายที่มรีสนิยมทางเพศทัง้รุกและรบั 
กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื กลุ่มชายทีร่ายไดส้งู กลุ่มชายทีเ่คยตรวจเอชไอว ีและกลุ่มชายทีไ่ม่เคย
ตรวจเอชไอว ีนอกจากนี้ยงัพบผลในกลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน และกลุ่ม
ชายทีไ่ม่เคยตรวจเอชไอว ีรวม 3 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มชายทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง 
และได้รบัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย กลุ่มชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า และ
ได้รบัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย และกลุ่มชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง และ
ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดสม์าก      
 ประการทีส่ ี ่ พบผลกลบัในชายทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า ผลเช่นนี้พบในกลุ่ม
ชายทีไ่มเ่คยตรวจเอชไอว ี2 ประเภท คอื 1) กลุ่มชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์
ดน้ีอย และ 2) กลุ่มชายที่ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดสม์าก และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรม
ป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย         
 ประการทีห่้า  พบผลกลบัในชายทีไ่ด้รบัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย ผลเช่นนี้พบ
ในกลุ่มรวม กลุ่มชายทีไ่ม่โสด กลุ่มชายทีไ่ม่ดื่มแอลกอฮอล ์กลุ่มชายทีอ่าศยักบัเพื่อนหรอืแฟน 
กลุ่มชายที่มรีสนิยมทางเพศแบบรุก กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคนื กลุ่มชายที่รายได้สูง กลุ่มชายที่
เคยตรวจเอชไอวี นอกจากนี้ยงัพบในกลุ่มชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย และมี
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก โดยพบในกลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้
ต่อเดอืน ประการที่หก  ชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง และมทีศันคติต่อพฤติกรรม
ป้องกนัโรคเอดส์ดมีาก เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่า ชายที่มี
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า และมทีศันคติต่อพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดน้ีอย ผลเช่นนี้
พบในกลุ่มชายทีไ่มเ่คยตรวจเอชไอว ี  
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  และประการสุดทา้ย  ชายทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนสูง ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่อง
โรคเอดส์มาก และมทีศันคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดมีาก เป็นผู้ที่มกีารหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่า ชายที่มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า ได้รบัข้อมูล
ข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ผลเช่นน้ีพบใน
กลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล ์กลุ่มชายทีเ่ที่ยวกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน และกลุ่มชายทีไ่ม่
เคยตรวจเอชไอว ี
   
  3.2.3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส์ขณะมีเพศสมัพนัธ์ ตามระดบั ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การได้รบัข้อมูล
ข่าวสารเร่ืองโรคเอดส ์และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ท่ีแตกต่างกนั 
 
 พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์หมายถงึ พฤตกิรรมทางเพศของบุคคล 
โดยพจิารณาจากวธิกีารในการมเีพศสมัพนัธข์องบุคคลนัน้ ผ่านการกระท าหรอืการปฏบิตัตินใน
การดแูลตนเองใหป้ลอดภยัจากการไดร้บัเชือ้เอดส ์โดยเลอืกกระท าการต่าง ๆ ทีไ่ม่เสีย่งต่อการ
ได้ร ับเชื้อเอดส์จากการมีเพศสัมพันธ์ เช่น ใช้ถุงยางอนามยัพร้อมสารหล่อลื่นทุกครัง้ที่มี
เพศสมัพนัธท์างทวารหนัก การไม่กลนืกนิน ้าอสุจขิองคู่นอน เป็นต้น พสิยัคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบ
วดัมคี่า 13 – 60 คะแนน (ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 39.61 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 9.10) โดย
ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้คะแนนรวมจากแบบวดันี้มาก เป็นผู้ที่มีพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์สูง และชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้คะแนนรวมจากแบบวดันี้น้อย 
เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธต์ ่า     
 จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของ พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์ โดยมตีวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร  คอื ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การได้รบัขอ้มูล
ข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ ผลปรากฏในกลุ่มรวมว่า 
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธแ์ปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัทัง้ 
3 ตวัแปร (ตารางที ่3.4) ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรค
เอดส ์และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบั
ของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า  1) ชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง เป็นผูท้ี่มพีฤตกิรรม
ป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธม์ากกว่าชายทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า  2) ชายที่
ได้รบัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก เป็นผู้ทีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์
มากกว่าชายที่ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย และ 3) ชายที่มีทศันคติต่อพฤติกรรม
ป้องกนัโรคเอดสด์มีาก เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่าชายที่มี
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย       
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ตารางท่ี 3.4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมป้องกนัโรค

เอดส์ขณะมีเพศสมัพนัธ์ ตามระดบัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การ
ได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคเอดส์ และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส์ท่ีแตกต่างกนัในกลุ่มรวม  และกลุ่มย่อย (ตอน 1) และค่าเฉล่ียของ
พฤติกรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมีเพศสมัพนัธ์ตามระดบัของตวัแปรอิสระ
ท่ีพบในอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

 

(ตอน 1) 
 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

ค่าเอฟ 

% 
ท านาย 

ลกัษณะ
มุ่งอนาคต 

รบัข้อมลู
ข่าวเอดส ์

ทศันคติ
ป้องกนั
เอดส ์

ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

(ก) (ข) (ค) 
รวม 666 5.83* 8.07** 118.37*** <1 1.21 2.58 <1 21.7% 
อายุน้อย 334 <1 4.03* 102.20*** 1.19 2.68 3.27 <1 31.2% 
อายุมาก 332 5.9* 3.69 34.89*** <1 5.78* <1 <1 16.0% 
ลกูคนเดยีว 300 <1 1.97 52.95*** <1 <1 <1 4.96* 23.0% 
มพีีน้่อง 366 6.97** 6.31* 66.41*** <1 3.87 3.08 4.79* 23.8% 
การศกึษาป.ตร ี 460 2.6 8.93** 78.43*** <1 1.17 <1 <1 22.5% 
การศกึษาสงูกวา่ป.ตร ี 206 2.38 <1 37.19*** <1 <1 2.58 <1 21.0% 
โสด 331 6.78* 4.43* 35.74*** <1 3.44 4.02* <1 21.7% 
ไม่โสด 335 <1 2.52 81.69*** <1 <1 <1 <1 24.1% 
ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์ 200 7.72** 6.99** 27.68*** <1 <1 <1 4.70* 21.7% 
ดื่มแอลกอฮอล ์ 466 1.22 1.95 86.98*** <1 <1 5.57* 2.06 24.1% 
อาศยัคนเดยีว 215 4.36* 3.46 26.68*** <1 <1 8.00** <1 25.1% 
อาศยักบัครอบครวั 287 1.89 1.86 62.86*** <1 <1 <1 <1 24.4% 
อาศยักบัเพื่อนหรอืแฟน 164 <1 4.49* 25.29*** <1 <1 <1 <1 18.8% 
แบบรุก 179 2.81 <1 41.24*** 3.97* 1.8 <1 <1 25.7% 
แบบรบั 198 3.18 4.27* 36.12*** <1 <1 <1 <1 24.1% 
ไดท้ัง้รุกและรบั 221 1.71 2.99 33.72*** <1 2.66 2.8 <1 22.7% 
ไม่เทีย่วกลางคนื 244 4.33* 2.04 49.56*** <1 <1 <1 <1 25.2% 
เทีย่วกลางคนื 422 1.34 5.97* 64.21*** 1.11 2.3 1.66 <1 20.4% 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ 224 2.33 <1 28.15*** <1 <1 <1 2.42 22.0% 
เทีย่วกลางคนื > 1 ครัง้ 198 <1 9.34** 26.51*** 2.04 4.82* 1.26 <1 22.2% 
ท างานเอกชน 322 6.31* 3.65 72.42*** 1.8 <1 2.72 2.2 25.6% 
ธุรกจิส่วนตวั 141 <1 8.57** 13.09*** <1 <1 <1 4.23* 27.1% 
ราชการ, รฐัวสิาหกจิ 119 <1 <1 21.78*** <1 <1 <1 <1 19.8% 
รายไดต้ ่า 216 2.18 3.83 30.21*** 1.63 <1 2.19 <1 23.3% 
รายไดป้านกลาง 236 <1 1.68 48.46*** <1 <1 <1 <1 22.6% 
รายไดส้งู 184 2.58 2.04 25.06*** <1 <1 1.27 <1 21.4% 
เคยตรวจ HIV 466 3.38 2.79 83.13*** <1 <1 2.97 <1 20.3% 
ไม่เคยตรวจ HIV 200 1.75 5.22* 31.23*** <1 <1 <1 <1 22.9% 

 
หมายเหตุ * p < 0.05  , ** p < 0.01  และ *** p < .001 



109 
 
ตารางท่ี 3.4  (ต่อ) 
(ตอน 2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมป้องกนั

โรคเอดส์ขณะมีเพศสมัพนัธ์ 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
รวม ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 40.37 ต ่า = 38.75 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 40.51 น้อย = 38.61 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 43.19 น้อย = 35.93 

อายุน้อย การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 39.19 น้อย = 37.37 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 42.84 น้อย = 33.72 

อายุมาก ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 41.77 ต ่า = 39.42 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 43.46 น้อย = 37.74 

ลกูคนเดยีว ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 42.83 น้อย = 35.79 
มพีีน้่อง ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 40.93 ต ่า = 38.51 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 40.87 น้อย = 38.57 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 43.45 น้อย = 35.99 

การศกึษาป.ตร ี การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 40.23 น้อย = 37.83 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 42.58 น้อย = 35.48 

การศกึษาสงูกว่าป.ตร ี ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 44.50 น้อย = 36.94 
โสด ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 42.47 ต ่า = 39.89 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 42.23 น้อย = 40.14 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 44.15 น้อย = 38.21 

ไมโ่สด ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 42.15 น้อย = 34.10 
ไมด่ืม่แอลกอฮอล ์ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 41.86 ต ่า = 38.25 

 
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 41.78 น้อย = 38.34 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 43.48 น้อย = 36.64 

ดืม่แอลกอฮอล ์ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 42.87 น้อย = 35.67 
อาศยัคนเดยีว ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 41.45 ต ่า = 39.07 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 43.21 น้อย = 37.31 

อาศยักบัครอบครวั ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 43.82 น้อย = 35.51 
อาศยักบัเพือ่นหรอืแฟน การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 40.05 น้อย = 37.10 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 42.07 น้อย = 35.08 

รุก ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 43.50 น้อย = 35.33 
รบั การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 40.24 น้อย = 37.71 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 42.66 น้อย = 35.29 

โบท ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 42.37 น้อย = 35.23 
ไมเ่ทีย่วกลางคนื ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 40.61 ต ่า = 38.16 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 43.52 น้อย = 35.25 
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ตารางท่ี 3.4  (ต่อ) 
  

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมป้องกนั

โรคเอดส์ขณะมีเพศสมัพนัธ์ 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
เทีย่วกลางคนื การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 40.55 น้อย = 38.53 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 42.86 น้อย = 36.22 

เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 42.70 น้อย = 36.22 
เทีย่วกลางคนื > 1 ครัง้ การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 41.66 น้อย = 38.01 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 42.91 น้อย = 36.77 

ท างานเอกชน ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน สงู = 40.14 ต ่า = 37.83 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 42.89 น้อย = 35.07 

ธุรกจิส่วนตวั, อาชพีอสิระ การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 43.19 น้อย = 38.68 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 43.72 น้อย = 38.15 

ราชการ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 44.50 น้อย = 36.59 
รายไดต้ ่า ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 41.99 น้อย = 35.63 
รายไดป้านกลาง ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 43.57 น้อย = 35.53 
รายไดส้งู ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 43.80 น้อย = 36.97 
เคยตรวจ HIV ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 43.80 น้อย = 36.34 
ไมเ่คยตรวจ HIV การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งเอดส์ มาก = 39.77 น้อย = 37.07 

 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ มาก = 41.72 น้อย = 35.12 

 
  

 ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มย่อยอกี 28 กลุ่ม ปรากฏว่าพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์ แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทีละตวัทัง้ 3 ตวัแปร (ตารางที่ 3.4) เมื่อ
พจิารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า 1) ชายที่มลีกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนสูง   เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่าชายทีม่ ี
ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนต ่า ผลเช่นน้ีปรากฏใน 7 กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มทีส่ าคญัคอื กลุ่มชาย
ทีอ่ายมุาก กลุ่มชายทีม่พีีน้่อง กลุ่มชายทีเ่ป็นโสด กลุ่มชายทีไ่ม่ดื่มแอลกอฮอล ์กลุ่มชายทีอ่าศยั
คนเดยีว   กลุ่มชายทีไ่มเ่ทีย่วกลางคนื และกลุ่มชายทีท่ างานบรษิทัเอกชน 2) ชายทีไ่ดร้บัขอ้มลู
ขา่วสารเรือ่งโรคเอดสม์าก เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ์ มากกว่าชาย
ทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย ผลเช่นนี้ปรากฏใน 11 กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มทีส่ าคญัคอื 
กลุ่มชายที่อายุน้อย กลุ่มชายทีม่พีีน้่อง กลุ่มชายทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกลุ่มชายที่เป็น
โสด กลุ่มชายที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มชายที่อาศยักบัเพื่อนหรอืแฟน กลุ่มชายที่มรีสนิยมทาง
เพศแบบรบั กลุ่มชายทีเ่ที่ยวกลางคนื กลุ่มชายทีเ่ที่ยวกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน กลุ่ม
ชายที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว และกลุ่มชายที่ไม่เคยตรวจเอชไอวี  3) ชายที่มีทัศนคติต่อ
พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมเีพศสัมพันธ ์
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มากกว่าชายที่มทีศันคติต่อพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดน้ีอย ผลเช่นนี้ปรากฏในทุกกลุ่มย่อย
 นอกจากนี้ยงัพบอกีว่า พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ์แปรปรวนไปตาม
ปฏสิมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่อง
โรคเอดส ์ผลเช่นน้ีปรากฏใน 1 กลุ่มยอ่ย คอื กลุ่มชายทีม่รีสนิยมทางเพศแบบรุก (ตารางที ่3.4) 
เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่มชายทีม่รีสนิยมทางเพศแบบรุก 
(ตารางที ่55 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัเพยีง 1 คู่ และยงัเป็นคู่ที่
ส าคญั คอื ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก ชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก เป็นผูท้ี่มพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์
ขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย
 และพบด้วยว่า พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์แปรปรวนไปตาม
ปฏสิมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดส ์ผลเช่นน้ีปรากฏใน 2 กลุ่มยอ่ย คอื กลุ่มชายทีม่อีายุมาก และกลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื
มากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน (ตารางที ่3.4 และ ตารางที ่56-57 ในภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่มชายทีม่อีายุมาก (ตารางที ่56 ในภาคผนวก ข) 
ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 5 คู่ แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง 4 คู่ คอื 1) ในหมู่ชายที่
มเีพศสมัพันธ์กับชายที่มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่มี
ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย ที่มีทศันคติต่อพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดี
น้อย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่มย่อย 2) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มลีกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนน้อย ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดี
มาก เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย 
ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่มย่อย 3) ในหมู่
ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กับชายที่มีล ักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ที่มีทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย และ 
4) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก ในขณะเดยีวกนัมี
ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพันธ์มากกว่า ชายที่มเีพศสัมพนัธ์กับชายที่มีล ักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย ใน
ขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่มย่อย 
และยงัพบผลอกีประการว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนน้อย ใน
ขณะเดยีวกนัมทีศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ดน้ีอย เป็นผู้ที่มพีฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธน้์อยทีสุ่ด        
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  จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ยงัอีกพบว่า พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์แบบสองทางระหว่างการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรค
เอดส ์และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ผลเช่นนี้ปรากฏใน 3 กลุ่มย่อย คอื กลุ่มชายที่
เป็นโสด กลุ่มชายที่ดื่มแอลกอฮอล์ และกลุ่มชายที่อาศยัคนเดยีว (ตารางที่ 3.4 และ ตารางที ่
58-60 ในภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่มชายที่
เป็นโสด (ตารางที ่58 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 5 คู่ แต่พบ
คู่ทีส่ าคญัเพยีง 4 คู่ คอื 1) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์
มาก ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่มีทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมาก เป็นผู้ที่มี
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ทีศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอลด์ว้ยเช่นกนั 2) 
ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย ชายที่มเีพศสมัพนัธ์
กบัชายที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดมีาก เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์
ขณะมเีพศสมัพนัธม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์
ดน้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่มย่อย 3) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มทีศันคตต่ิอ
พฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ดน้ีอย ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรค
เอดส์มาก เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายทีไ่ด้รบัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่มย่อย และ 4) ใน
หมู่ชายที่มีเพศสมัพันธ์กับชายที่ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก ในขณะเดียวกันมี
ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์มากกว่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย ใน
ขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่มย่อย 
และยงัพบผลอกีประการว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย 
ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย เป็นผูท้ี่มพีฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธน้์อยทีสุ่ด ผลเช่นน้ียงัปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ยเช่นเดยีวกนั  
 พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ยงัแปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธแ์บบสาม
ทางระหว่างลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรื่องโรคเอดส ์และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ผลเช่นนี้ปรากฏใน  4 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มชายที่เป็นลูกคนเดยีว 
กลุ่มชายทีม่พีี่น้อง กลุ่มชายทีไ่ม่ดื่มแอลกอฮอล ์และกลุ่มชายทีป่ระกอบธุรกจิส่วนตวั (ตารางที ่
3.4 และ ตารางที่ 61-64 ในภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธกีารของ 
Scheffe’ ในกลุ่มชายทีเ่ป็นลกูคนเดยีว (ตารางที ่61 ในภาคผนวก ข และภาพที ่3.3) ปรากฏว่า
มคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 16 คู่ แต่พบคู่ที่ส าคญัเพยีง 5 คู่ คอื  1) ในหมู่ชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนมาก  และไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส์ 
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ภาพท่ี 3.3  ค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์พจิารณาตามลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน ทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ และการได้รบัข้อมูล
ขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ในกลุ่มชายทีเ่ป็นลกูคนเดยีว 

 

น้อย ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่มีทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ดมีาก เป็นผู้ที่มี
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ทีศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มชายทีม่พีีน้่อง และกลุ่มชายทีไ่ม่ดื่ม
แอลกอฮอล์ 2) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก และ
ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่มีทศันคติต่อพฤติกรรม
ป้องกนัโรคเอดสด์มีาก เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่าชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่ม
ชายที่ท าอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว 3) ในหมู่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มลี ักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนน้อย และไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดสน้์อย ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่
มทีศันคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์   มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์ี
น้อย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มชายทีม่พีีน้่อง และกลุ่มชายทีท่ าอาชพีอสิระหรอืธุรกจิส่วนตวั 4) 
ในหมู่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีล ักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย และมีทัศนคติต่อ
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พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดน้ีอย ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรค
เอดส์มาก เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชาย ทีไ่ดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรื่องโรคเอดส์น้อย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มชายทีท่ าอาชพีอสิระ
หรอืธุรกจิส่วนตวั และ 5) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
มาก ในขณะเดยีวกนัเป็นผูท้ี่ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรม
ป้องกนัโรคเอดส์ดมีากด้วย ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มลีกัษณะเช่นนี้ เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรม
ป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ์ มากกว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนน้อย ในขณะเดยีวกนัเป็นผูท้ีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย และมทีศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย 
 และพบผลเพิม่เตมิในกลุ่มชายทีไ่มด่ื่มแอลกอฮอล ์(ตารางที ่63 ในภาคผนวก ข) คอื 1) 
ในหมู่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีล ักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย และมีทัศนคติต่อ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดมีาก ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรค
เอดส์มาก เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชาย ทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย 2) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ดร้บั
ขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย และมทีศันคตต่ิอพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ดมีาก ชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์
ขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย ที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า    
3) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง และมทีศันคติต่อ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดน้ีอย ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรค
เอดส์มาก เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชาย ทีไ่ด้รบัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มชายทีม่พีีน้่องดว้ย  
4) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย และได้รบัขอ้มูล
ขา่วสารเรือ่งโรคเอดสม์าก ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์
ดมีาก เป็นผูท้ี่มพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบั
ชายที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดน้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มชายที่มพีี่น้อง 
และ 5) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก และมทีศันคติ
ต่อพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตนสูง เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบั
ชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มชายที่มพีี่น้องด้วยเช่นกนั
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 จากการวเิคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้สรุปได้ว่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มพีฤติกรรม
ป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธม์ากม ี6 ประการ คอื     
 ประการทีห่นึ่ง ชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม กลุ่ม
ชายทีอ่ายุมาก กลุ่มชายที่มพีีน้่อง กลุ่มชายทีเ่ป็นโสด กลุ่มชายทีไ่ม่ดื่มแอลกอฮอล ์กลุ่มชายที่
อาศยัคนเดยีว   กลุ่มชายที่ไม่เที่ยวกลางคนื กลุ่มชายที่ท างานบรษิทัเอกชน นอกจากนี้ยงัพบ
ผลเพิม่เตมิอกี 4 ประการยอ่ยไดแ้ก่ 1) ในกลุ่มชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดสม์าก โดย
พบในกลุ่มชายทีม่รีสนิยมทางเพศแบบรุก 2) ในกลุ่มชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดสด์น้ีอย โดยพบในกลุ่มชายทีม่อีายุมาก 3) ในกลุ่มชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์
น้อย และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก พบในกลุ่มชายทีไ่ม่ดื่มแอลกอฮอล ์และ 
4) ในกลุ่มชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดสม์าก และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดสด์น้ีอย พบในกลุ่มชายทีไ่มด่ื่มแอลกอฮอล ์และกลุ่มชายทีม่พีีน้่องในครอบครวั 
 ประการที่สอง ชายที่ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม 
กลุ่มชายที่อายุน้อย กลุ่มชายทีม่พีีน้่อง กลุ่มชายทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกลุ่มชายที่เป็น
โสด กลุ่มชายที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มชายที่อาศยักบัเพื่อนหรอืแฟน กลุ่มชายที่มรีสนิยมทาง
เพศแบบรบั กลุ่มชายทีเ่ที่ยวกลางคนื กลุ่มชายทีเ่ที่ยวกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน กลุ่ม
ชายทีป่ระกอบธุรกจิส่วนตวั กลุ่มชายทีไ่ม่เคยตรวจเอชไอว ี นอกจากนี้ยงัพบผลเพิม่เตมิอกี 4 
ประการย่อยได้แก่ 1) ในกลุ่มชายที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดน้ีอย พบในกลุ่ม
ชายทีเ่ป็นโสด กลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล ์และกลุ่มชายทีอ่าศยัคนเดยีว 2) ในชายทีม่ลีกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนต ่า และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย พบในกลุ่มชายทีเ่ป็น
ลูกคนเดยีว และกลุ่มชายที่ท าอาชพีอสิระหรอืธุรกจิส่วนตวั 3) ในชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนต ่า และมทีศันคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมาก พบในกลุ่มชายที่ไม่ดื่ม
แอลกอฮอล์ และ 4) ในชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรม
ป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย พบในกลุ่มชายทีไ่ม่ดื่มแอลกอฮอล ์และกลุ่มชายทีม่พีีน้่องในครอบครวั
 ประการทีส่าม ชายทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก ผลเช่นน้ีพบในกลุ่ม
รวม กลุ่มชายทีม่พีี่น้อง กลุ่มชายทีม่กีารศกึษาระดับปรญิญาตร ีกลุ่มชายทีเ่ป็นโสด กลุ่มชายที่
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มชายที่อาศยัคนเดยีว กลุ่มชายที่อาศยักบัเพื่อนหรอืแฟน  กลุ่มชายที่มี
รสนิยมทางเพศแบบรบั กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน กลุ่มชายที่ท างาน
บรษิทัเอกชน กลุ่มชายทีป่ระกอบธุรกจิส่วนตวัหรอือาชพีอสิระ กลุ่มชายทีไ่ม่เคยตรวจเอชไอว ี 
นอกจากนี้ยงัพบผลเพิม่เตมิอกี 7 ประการย่อยไดแ้ก่ 1) ในกลุ่มชายทีม่อีายุมาก และกลุ่มชายที่
เทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 2 ประเภท คอื ชายทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก 
และชายทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนน้อย 2) ในชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรื่องโรคเอดสม์าก 
พบในกลุ่มชายทีเ่ป็นโสด และกลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล ์3) ชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรค
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เอดสน้์อย พบในกลุ่มชายทีเ่ป็นโสด กลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล ์และกลุ่มชายทีพ่กัอาศยัคนเดยีว 
4) ในชายทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนสูง และไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดสน้์อย พบใน
กลุ่มชายทีเ่ป็นลูกคนเดยีว กลุ่มชายทีม่พีีน้่องในครอบครวั และกลุ่มชายทีไ่ม่ดื่มแอลกอฮอล ์5)  
ในชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง และได้รบัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก พบใน
กลุ่มชายทีเ่ป็นลกูคนเดยีว และกลุ่มชายทีท่ าอาชพีอสิระหรอืธุรกจิส่วนตวั 6) ในชายทีม่ลีกัษณะ
มุง่อนาคตควบคุมตนต ่า และไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดสน้์อย พบในกลุ่มชายทีเ่ป็นลูกคน
เดยีว กลุ่มชายทีม่พีีน้่อง และกลุ่มชายทีท่ าอาชพีอสิระหรอืธุรกจิส่วนตวั และ 7) ชายทีม่ลีกัษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย และได้รบัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก พบในกลุ่มชายที่ไม่ดื่ม
แอลกอฮอล ์และกลุ่มชายทีม่พีีน้่องในครอบครวั     
 ประการทีส่ ี ่ชายทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนต ่า และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดสด์น้ีอย เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธน้์อยทีสุ่ด ผลเช่นนี้พบใน
กลุ่มชายทีม่อีายมุาก          
 ประการทีห่้า ชายทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรม
ป้องกนัโรคเอดส์ดน้ีอย เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์น้อยที่สุด ผล
เช่นน้ีพบในกลุ่มชายทีเ่ป็นโสด กลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล ์และกลุ่มชายทีอ่าศยัคนเดยีว 
 และประการสุดท้าย ชายที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง ได้รบัขอ้มลูข่าวสารเรื่อง
โรคเอดสม์าก และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่าชายที่มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า ได้รบัข้อมูลข่าวสาร
เรือ่งโรคเอดสน้์อย และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย ผลเช่นนี้พบในกลุ่มชายที่
เป็นลูกคนเดยีว กลุ่มชายทีม่พีีน้่อง กลุ่มชายที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์และกลุ่มชายทีป่ระกอบธุรกจิ
ส่วนตวัหรอือาชพีอสิระ          
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3.3 ผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของ จิตลกัษณะตาม
สถานการณ์และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ตามระดบั การได้รบัอิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม ความเช่ืออ านาจในตน และความเช่ือในประสิทธิผล
แห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ท่ีแตกต่างกนั 
 
 ในส่วนนี้จะท าการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง (Three – way Analysis of 
Variance) ของจติลกัษณะตามสถานการณ์ (ทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์) และ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์(การหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส์ และพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์) โดยมีตัวแปรอิสระคือ การได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสม ความเชื่ออ านาจในตน และความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์
  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม หมายถงึ การรบัรูเ้รื่องราวต่าง ๆ จาก
การปฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนในกลุ่มหรอืการไดร้ว่มกจิกรรมกบัเพื่อน รวมถงึการคลอ้ยตามการชกัจงู 
หรอืการเลยีนแบบพฤตกิรรมจากเพื่อน โดยไม่ท าให้ตนเองขาดความเป็นอสิระในการเป็นตวั
ของตวัเอง อกีทัง้ไมมุ่ง่หวงัทีจ่ะไดร้บัการยอมรบันับถอืและนิยมยกย่องจากเพื่อนฝงูภายในกลุ่ม 
มพีสิยัของคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 18 – 60 คะแนน ซึง่คะแนนถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดบั 
โดยใช้ค่ามธัยฐานของกลุ่มเป็นเกณฑค์่าเฉลี่ย (ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 44.00 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 8.69) โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ดค้ะแนนสูงกว่าค่าเฉลีย่ คอื ชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก และชายที่มเีพศสมัพนัธ์
กบัชายทีไ่ดค้ะแนนต ่ากว่าค่าเฉลีย่ คอื ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อยา่งเหมาะสมน้อย    
 ความเชื่ออ านาจในตน หมายถงึ ความเชื่อของบุคคลว่าการทีต่นจะได้รบัผลดผีลเสยีที่
เกดิขึน้ในงาน เป็นผลมาจากการกระท าของตนเอง ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัโชคชะตา สิง่ทีอ่ยู่นอกเหนือ
การควบคุมของตนเอง หรอืเกดิจากบุคคลอื่น มพีสิยัของคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 31 – 72 
คะแนน ซึง่คะแนนถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดบั โดยใชค้่าเฉลีย่ของกลุ่มเป็นเกณฑ ์(ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 
55.25 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 7.79) โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ดค้ะแนนสูง
กว่าค่าเฉลี่ย คือ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีความเชื่ออ านาจในตนสูง และชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายทีไ่ด้คะแนนต ่ากว่าค่าเฉลีย่ คอื ชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไดม้คีวามเชื่อ
อ านาจในตนต ่า         
 ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์หมายถงึ ความเชื่อของบุคคล
เกี่ยวกบัความสามารถของตนเอง ในการกระท าพฤตกิรรมป้องกนัตนเองจากโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ ์รวมถงึการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ ได้ตามทีค่าดหวงัจนประสบผลส าเรจ็
ไดผ้ลลพัธต์ามทีต่อ้งการ ซึง่ความเชื่อดงักล่าวจะมอีทิธพิลต่อการกระท าพฤตกิรรมดงักล่าวของ
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บุคคล และความคาดหวงัในผลลพัธ์จากการกระท านัน้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด พสิยั
คะแนนที่ได้จากแบบวดัมคี่า 27 – 72 คะแนน ซึง่คะแนนถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดบั โดยใช้
ค่ามธัยฐานของกลุ่มเป็นเกณฑค์่าเฉลีย่ (ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 58.00 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 9.42) โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไดค้ะแนนสูงกว่าค่าเฉลีย่ เป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสส์ูง และชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายทีไ่ดค้ะแนนรวม
จากแบบวดันี้ต ่ากว่าค่าเฉลีย่ เป็นผูท้ี่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์
ต ่า            
 การวเิคราะหข์อ้มลูจะไดก้ระท าทัง้ในกลุ่มรวม และในกลุ่มย่อยอกี 28 กลุ่ม ซึง่แบ่งตาม
ขอ้มลูชวีสงัคมและภูมหิลงัของกลุ่มตวัอย่าง คอื 1) แบ่งตามอายุของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชาย
ทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่อีายุน้อย และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มอีายุมาก   2) แบ่ง
ตามการมีพี่น้องในครอบครัว คือ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่เป็นลูกคนเดียวของ
ครอบครวั และกลุ่มชายที่มีเพศสมัพนัธ์กับชายที่มพีี่น้องในครอบครวั 3) แบ่งตามระดบั
การศกึษา คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีจ่บการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีและกลุ่มชาย
ทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีจ่บการศกึษาสูงกว่าระดบัปรญิญาตรี  4) แบ่งตามสถานภาพของกลุ่ม
ตวัอยา่ง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีโ่สด และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ม่โสด  
5) แบ่งตามการดื่มเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์ของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายทีไ่มด่ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 
6) แบ่งตามการพกัอาศยัของกลุ่มตวัอย่าง  คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่พกัอาศยัอยู่
คนเดยีว กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีพ่กัอาศยักบัครอบครวั และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายที่พกัอาศยัร่วมกบัเพื่อนหรอืแฟน 7) แบ่งตามรสนิยมในการมเีพศสมัพนัธ์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีรสนิยมทางเพศเป็นแบบรุก กลุ่มชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่มรีสนิยมทางเพศเป็นแบบรบั และกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่ มี
รสนิยมทางเพศทัง้แบบรกุและรบั 8) แบ่งตามการเทีย่วกลางคนืของกลุ่มตวัอยา่ง คอื กลุ่มชายที่
มเีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่มเ่ทีย่วกลางคนื และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายทีเ่ทีย่วกลางคนืทุก
เดอืน 9) แบ่งตามปรมิาณการเทีย่วกลางคนืของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายที่มปีรมิาณการเที่ยวกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน และกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มี
ปรมิาณการเที่ยวกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 10) แบ่งตามอาชพีของกลุ่มตวัอย่าง คอื 
กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีป่ระกอบอาชพีพนักงานบรษิทัหรอืองคก์รเอกชน กลุ่มชายทีม่ ี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีป่ระกอบธุรกจิส่วนตวัหรอือาชพีอสิระ และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย
ทีท่ างานราชการ พนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานของรัฐ 11) แบ่งตามระดบัรายไดข้องกลุ่ม
ตวัอย่าง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีายไดต้ ่า กลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่มี
รายได้ปานกลาง และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มรีายไดสู้ง และ 12) แบ่งตามการตรวจ
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เลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ีคอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ี
และกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ไม่เคยตรวจเลอืดเพื่อหาเชื้อเอชไอว ีในการวเิคราะห์จะ
เสนอตวัแปรตาม คอื จติลกัษณะตามสถานการณ์ 1 ด้าน  และพฤติกรรม 2 ด้าน  โดยแยก
วเิคราะหท์ลีะดา้น  ดงันี้         
            
 3.3.1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของ ทศันคติต่อพฤติกรรม
ป้องกนัโรคเอดส ์ตามระดบั การได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม ความเช่ือ
อ านาจในตน และความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ท่ีแตกต่างกนั 
 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์หมายถงึ ความรูส้กึ ความคดิ และความเชื่อว่า
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์และการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสน์ัน้ 
เป็นสิง่ด ีมปีระโยชน์ ท าใหเ้กดิความรูส้กึชอบ พอใจ และพรอ้มที่จะลงมอืกระท าในสิง่ที่ตนเอง
ชอบและพอใจนัน้ ในท านองให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์
ดงักล่าว พสิยัคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 20 – 72 คะแนน (ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 57.46 และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 8.41) โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไดค้ะแนนรวมจากแบบวดันี้
มาก เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ด้
คะแนนรวมจากแบบวดันี้น้อย เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย 
 จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดส ์โดยมตีวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร  คอื การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ความ
เชื่ออ านาจในตน และความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ผลปรากฏในกลุ่ม
รวมว่า ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสแ์ปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัทัง้ 
3 ตวัแปร (ตารางที ่3.5) ไดแ้ก่ การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม ความเชื่ออ านาจ
ในตน และความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มที่แบ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า  1) ชายที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมมาก เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากกว่าชายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย 2) ชายที่มีความเชื่ออ านาจในตนสูง เป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดมีากกว่าชายที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า และ  3) ชายที่มคีวาม
เชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสส์ูง เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดสด์มีากกว่าชายทีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสต์ ่า  
 ผลการวเิคราะห์ในกลุ่มย่อยอกี 28 กลุ่ม ปรากฏว่าทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดส ์แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัทัง้ 3 ตวัแปร (ตารางที ่3.5) เมื่อพจิารณา
ค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระน้ี พบว่า 1) ชายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน 
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ตารางท่ี 3.5 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของทศันคติต่อพฤติกรรม

ป้องกนัโรคเอดส์ ตามระดับ  การได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่าง
เหมาะสม ความเช่ืออ านาจในตน และความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส์ ท่ีแตกต่างกนัในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย (ตอน 1) 
และค่าเฉล่ียของทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ตามระดบัของตวั
แปรอิสระท่ีพบในอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

 

(ตอน 1) 
 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

ค่าเอฟ 

% 
ท านาย 

อิทธิพล
เพ่ือน 

ความเช่ือ
อ านาจตน 

ประสิทธิผล
แห่งตนฯ ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

(ก) (ข) (ค) 
รวม 666 13.09*** 12.81*** 144.31*** <1 <1 3.74 1.58 27.4% 
อายุน้อย 334 15.21*** 16.18*** 72.42*** <1 <1 <1 <1 32.3% 
อายุมาก 332 1.51 2.20 83.08*** <1 <1 4.95* 2.46 26.2% 
ลกูคนเดยีว 300 3.06 6.69* 55.44*** <1 1.82 3.78 <1 25.5% 
มพีีน้่อง 366 12.29** 6.34* 87.96*** <1 2.02 <1 1.12 30.1% 
การศกึษาป.ตร ี 460 10.36** 7.43** 93.32*** <1 <1 2.03 <1 26.0% 
การศกึษาสงูกวา่ป.ตร ี 206 2.62 6.68* 47.02*** <1 <1 2.14 1.15 30.9% 
โสด 331 12.39*** 2.9 67.88*** <1 <1 <1 <1 28.1% 
ไม่โสด 335 2.31 10.83** 78.75*** <1 <1 3.6 3.37 28.1% 
ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์ 200 6.74* 1.57 44.81*** 1.21 2.47 7.26** 1.21 30.7% 
ดื่มแอลกอฮอล ์ 466 6.94** 12.37*** 98.38*** <1 <1 <1 <1 27.1% 
อาศยัคนเดยีว 215 8.55** <1 38.17*** <1 1.58 <1 <1 26.7% 
อาศยักบัครอบครวั 287 3.47 5.86* 72.41*** <1 1.18 7.29** <1 32.0% 
อาศยักบัเพื่อน, แฟน 164 1.41 9.29** 33.31*** <1 <1 <1 6.21* 27.0% 
แบบรุก 179 <1 2.7 50.71*** <1 <1 <1 <1 28.6% 
แบบรบั 198 2.23 2.44 60.17*** <1 2.38 3.01 <1 35.3% 
ไดท้ัง้รุกและรบั 221 8.17** 3.33 38.71*** <1 <1 <1 3.44 25.3% 
ไม่เทีย่วกลางคนื 244 7.64** 1.21 71.05*** 1.8 <1 4.29* <1 30.8% 
เทีย่วกลางคนื 422 5.1* 12.07** 78.73*** 1.01 <1 <1 2.42 26.0% 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ 224 4.63* 12.71*** 38.55*** <1 <1 <1 4.44* 29.1% 
เทีย่วกลางคนื > 1  198 <1 <1 39.35*** <1 1.74 <1 <1 24.7% 
ท างานเอกชน 322 7.64** 13.28*** 52.65*** 2.1 2.75 <1 <1 28.4% 
ธุรกจิส่วนตวั 141 <1 2.1 49.88*** <1 <1 2.11 1.49 33.1% 
ราชการ, รฐัวสิาหกจิ 119 2.69 3.44 23.87*** 2 <1 5.27* <1 34.1% 
รายไดต้ ่า 216 3.75 <1 53.66*** <1 <1 4.86* <1 28.4% 
รายไดป้านกลาง 236 7.84** 13.27*** 34.41*** <1 <1 <1 1.34 29.4% 
รายไดส้งู 184 1.77 3.05 42.90*** <1 3.36 <1 <1 30.0% 
เคยตรวจ HIV 466 7.33** 7.30** 103.82*** <1 1.39 2.15 6.52* 26.3% 
ไม่เคยตรวจ HIV 200 3.75 7.68** 38.46*** <1 2.53 1.22 1.39 33.3% 

 

หมายเหตุ * p < 0.05  , ** p < 0.01  และ *** p < .001 
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ตารางท่ี 3.5  (ต่อ) 
(ตอน 2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทศันคติต่อ

พฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
รวม อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 58.72 ต ่า = 56.55 

 
ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 58.71 น้อย = 56.56 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 61.25 น้อย = 54.03 

อายุน้อย อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 59.88 ต ่า = 56.64 

 
ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 59.93 น้อย = 56.59 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 61.79 น้อย = 54.73 

อายุมาก ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 61.06 น้อย = 53.08 
ลกูคนเดยีว ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 58.56 น้อย = 56.06 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 60.90 น้อย = 53.72 

มพีีน้่อง อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 59.20 ต ่า = 56.49 

 
ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 58.82 น้อย = 56.87 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 61.47 น้อย = 54.23 

การศกึษาป.ตร ี อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 58.63 ต ่า = 56.22 

 
ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 58.45 น้อย = 56.41 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 61.04 น้อย = 53.81 

การศกึษาสงูกว่าป.ตร ี ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 59.48 น้อย = 56.84 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 61.66 น้อย = 54.66 

โสด อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 59.69 ต ่า = 56.86 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 61.59 น้อย = 54.96 

ไมโ่สด ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 58.44 น้อย = 55.51 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 60.93 น้อย = 53.03 

ไมด่ืม่แอลกอฮอล ์ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 59.87 ต ่า = 57.06 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 62.09 น้อย = 54.85 

ดืม่แอลกอฮอล ์ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 58.23 ต ่า = 56.32 

 
ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 58.55 น้อย = 56.00 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 60.87 น้อย = 53.68 

อาศยัคนเดยีว อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 59.92 ต ่า = 56.71 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 61.71 น้อย = 54.92 

อาศยักบัครอบครวั ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 58.30 น้อย = 56.09 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 61.07 น้อย = 53.32 

อาศยักบัเพือ่นหรอืแฟน ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 59.05 น้อย = 55.35 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 60.70 น้อย = 53.70 

รุก ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 61.66 น้อย = 53.52 
รบั ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 62.03 น้อย = 53.61 
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ตารางท่ี 3.5  (ต่อ) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทศันคติต่อ

พฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
โบท อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 58.05 ต ่า = 54.83 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 59.95 น้อย = 52.94 

ไมเ่ทีย่วกลางคนื อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 60.04 ต ่า = 57.66 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 62.49 น้อย = 55.21 

เทีย่วกลางคนื อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 57.79 ต ่า = 55.97 

 
ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 58.28 น้อย = 55.48 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 60.45 น้อย = 53.30 

เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 58.33 ต ่า = 55.99 

 
ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 59.10 น้อย = 55.22 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 60.54 น้อย = 53.78 

เทีย่วกลางคนื > 1 ครัง้ ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 60.10 น้อย = 52.35 
ท างานเอกชน อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 58.97 ต ่า = 56.39 

 
ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 59.38 น้อย = 55.97 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 61.07 น้อย = 54.29 

ธุรกจิส่วนตวั, อาชพีอสิระ ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 60.83 น้อย = 51.49 
ราชการ ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 61.82 น้อย = 55.51 
รายไดต้ ่า ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 61.67 น้อย = 53.82 
รายไดป้านกลาง อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 58.95 ต ่า = 55.97 

 
ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 59.39 น้อย = 55.53 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 60.57 น้อย = 54.35 

รายไดส้งู ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 61.41 น้อย = 53.72 
เคยตรวจ HIV อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 58.53 ต ่า = 56.59 

 
ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 58.53 น้อย = 56.59 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 61.21 น้อย = 53.90 

ไมเ่คยตรวจ HIV ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 59.12 น้อย = 56.01 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 61.05 น้อย = 54.08 

 

อย่างเหมาะสมมาก เป็นผู้ที่มีทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมากกว่าชายที่ได้รบั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย ผลเช่นนี้ปรากฏใน 14 กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มทีส่ าคญั
คอื กลุ่มชายที่อายุน้อย กลุ่มชายทีม่พีี่น้อง กลุ่มชายทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกลุ่มชายที่
เป็นโสด กลุ่มชายที่อาศยัคนเดยีว กลุ่มชายที่มรีสนิยมทางเพศทัง้รุกและรบั กลุ่มชายที่เที่ยว
กลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน กลุ่มชายทีท่ างานบรษิทัเอกชน กลุ่มชายทีม่รีายไดป้านกลาง และกลุ่ม
ชายที่ตรวจเคยเอชไอว ี 2) ชายที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง เป็นผู้ที่มทีศันคติต่อพฤตกิรรม
ป้องกนัโรคเอดสด์มีากกว่าชายที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า ผลเช่นนี้ปรากฏใน 15 กลุ่มย่อย 
โดยมกีลุ่มทีส่ าคญัคอื กลุ่มชายทีอ่ายนุ้อย กลุ่มชายทีไ่มโ่สด กลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล ์กลุ่มชาย
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ทีเ่ทีย่วกลางคนื กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน กลุ่มชายทีท่ างานบรษิทัเอกชน และ
กลุ่มชายทีม่รีายไดป้านกลาง  3) ชายทีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์
สูง เป็นผู้ที่มทีศันคติต่อพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดมีากกว่าชายที่มคีวามเชื่อในประสทิธผิล
แห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสต์ ่า ผลเช่นน้ีปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย   
 นอกจากนี้ย ังพบอีกว่า ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์แปรปรวนไปตาม
ปฏสิมัพนัธ์แบบสองทางระหว่างความเชื่ออ านาจในตน และความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส ์ผลเช่นนี้ปรากฏใน 6 กลุ่มย่อย คอื กลุ่มชายทีม่อีายุมาก กลุ่มชายทีไ่ม่ดื่ม
แอลกอฮอล์ กลุ่มชายที่อาศัยกับครอบครวั กลุ่มชายที่ไม่เที่ยวกลางคืน กลุ่มชายที่ท างาน
ราชการ และกลุ่มชายทีม่รีายไดต้ ่า (ตารางที่ 3.5 และตารางที่ 65-70 ในภาคผนวก ข) เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ด้วยวธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่มชายทีม่อีายุมาก (ตารางที่ 65 ใน
ภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 5 คู่ แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง 4 คู่ คอื 
1) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสูง ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ ี
ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสส์ูง เป็นผูท้ีท่ศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดสด์มีากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนั
โรคเอดสต์ ่า ผลเช่นน้ียงัปรากฏในทุกกลุ่มย่อย ยกเวน้กลุ่มชายทีท่ างานราชการ 2) ในหมู่ชายที่
มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า ชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่มีความเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์สูง เป็นผูท้ี่ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดี
มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายทีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์
ต ่า ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่มย่อย 3) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มีความเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ต ่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มคีวามเชื่ออ านาจ
ในตนสงู เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่
มคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า ผลเช่นน้ียงัปรากฏในทุกกลุ่มย่อย และ 4) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง ในขณะเดยีวกนัมคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการ
ป้องกันโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมากกว่า ชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า ในขณะเดยีวกนัมคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่ง
ตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ต ่า ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่มย่อย และยงัพบผลอกีประการว่า 
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีความเชื่ออ านาจในตนต ่ า ในขณะเดียวกันมีความเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสต์ ่า เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์ี
น้อยทีสุ่ด ผลเช่นน้ียงัปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ยเช่นเดยีวกนั     
 ทศันคตต่ิอพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ ยงัแปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์แบบสามทาง
ระหว่างการไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ความเชื่ออ านาจในตน และความเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ผลเช่นนี้ปรากฏใน 3 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ กลุ่มชายที่
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อาศยักบัเพื่อนหรอืแฟน กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน และกลุ่มชายทีเ่คยตรวจเอช
ไอว ี(ตารางที่ 3.5 และ ตารางที่ 71-73 ในภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย
วธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่มชายทีอ่าศยักบัเพื่อนหรอืแฟน (ตารางที ่71 ในภาคผนวก ข และ
ภาพที ่3.4) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอยา่งมนียัส าคญัรวม 15 คู่ แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง 6 คู่ คอื 1) 
ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย และมคีวาม
เชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์สูง ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มคีวามเชื่อ
อ านาจในตนสูง เป็นผูท้ี่มทีศันคตต่ิอพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ดมีากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์
กบัชายทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มชายที่เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อ
เดอืน 2) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า และมคีวามเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์สูง ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้รบัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากกว่าชายทีม่ ี
เพศสมัพนัธ์กบัชายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุก
กลุ่มยอ่ย 3) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย 
และมคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายทีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตน
ต่อการป้องกนัโรคเอดสส์ูง เป็นผู้ที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดมีากกว่าชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ต ่า ผลเช่นนี้ยงั
ปรากฏในทุกกลุ่มย่อย 4) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมมาก และมคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่มีความเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสส์ูง เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์ี
มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์
ต ่า ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่มย่อย 5) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก และมคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสต์ ่า 
ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสูง เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดสด์มีากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า ผลเช่นนี้ยงัปรากฏ
ในทุกกลุ่มย่อย และ 6) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมมาก ในขณะเดยีวกนัมคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง และมคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตน
ต่อการป้องกนัโรคเอดส์สูง ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มีลกัษณะเช่นนี้ เป็นผู้ที่มทีศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากกว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสมน้อย ในขณะเดยีวกนัมคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า และมคีวามเชื่อในประสทิธผิล
แห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสต์ ่า ผลเช่นน้ียงัปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย 
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ภาพท่ี 3.4  ค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์พจิารณาตามการไดร้บัอทิธพิล
จากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ความเชื่ออ านาจในตน และความเชื่อในประสทิธผิล
แห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มชายทีอ่าศยักบัเพื่อนหรอืแฟน 

 

 นอกจากนี้ยงัพบผลเพิ่มเติมในกลุ่มชายที่เคยตรวจเอชไอวี คือ 1) ในหมู่ชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก และมคีวามเชื่ออ านาจใน
ตนสงู ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสส์ูง 
เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากกว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่คีวาม
เชื่อในประสิทธผิลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ต ่า ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มชายที่เที่ยว
กลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน 2) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสูง และมี
ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ต ่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้รบั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก เป็นผู้ที่มทีศันคติต่อพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดี
มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย และ 3) 
ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย และมคีวาม
เชื่ออ านาจในตนต ่า ชายที่มเีพศสัมพนัธ์กับชายที่มีความเชื่อในประสิทธิผลแห่งตนต่อการ
ป้องกันโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมากกว่าชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสต์ ่า  
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 จากการวเิคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้สรุปได้ว่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มทีศันคติต่อ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากม ี5 ประการ คอื      
 ประการที่หนึ่ง ชายที่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก ผลเช่นนี้พบใน
กลุ่มรวม กลุ่มชายที่อายุน้อย กลุ่มชายที่มพีีน้่อง กลุ่มชายที่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกลุ่ม
ชายที่เป็นโสด กลุ่มชายที่อาศยัคนเดยีว กลุ่มชายที่มรีสนิยมทางเพศทัง้รุกและรบั กลุ่มชายที่
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน กลุ่มชายทีท่ างานในบรษิทัเอกชน กลุ่มชายทีม่รีายไดป้านกลาง 
กลุ่มชายที่ตรวจเคยเอชไอว ีนอกจากนี้ยงัพบในชายที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า และมีความ
เชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสส์ูง โดยพบใน กลุ่มชายทีอ่าศยักบัเพื่อนหรอื
แฟน กลุ่มชายทีเ่ที่ยวกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน และกลุ่มชายที่เคยตรวจเอชไอว ีและยงัพบใน
ชายทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสูง และมคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์
ต ่า โดยพบเฉพาะในกลุ่มชายทีเ่คยตรวจเอชไอว ี      
 ประการทีส่อง ชายทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสงู ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม กลุ่มชายทีอ่ายุ
น้อย กลุ่มชายที่ไม่โสด กลุ่มชายที่ดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคนื กลุ่มชายที่เที่ยว
กลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน กลุ่มชายที่ท างานในบรษิทัเอกชน กลุ่มชายทีม่รีะดบัรายได้ปานกลาง  
นอกจากนี้ยงัพบผลเพิม่เตมิอกี 3 ประการย่อยไดแ้ก่ 1) ชายทีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตน
ต่อการป้องกนัโรคเอดสต์ ่า พบในกลุ่มชายทีม่อีายุมาก กลุ่มชายทีไ่ม่ดื่มแอลกอฮอล ์กลุ่มชายที่
อาศัยกบัครอบครวั กลุ่มชายที่ไม่เที่ยวกลางคนื กลุ่มชายที่ท างานราชการ และกลุ่มชายที่มี
รายได้ต ่า 2) ชายที่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย และพบว่ามคีวามเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสส์ูง พบในกลุ่มชายที่อาศยักบัเพื่อนหรอืแฟน กลุ่ม
ชายทีเ่ทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน และ 3) ชายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม
มาก และมคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสต์ ่า พบในกลุ่มชายที่อาศยักบั
เพื่อนหรอืแฟน กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน และกลุ่มชายทีเ่คยตรวจเอชไอว ี
 ประการที่สาม ชายที่มีความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์สูง ผล
เช่นนี้พบในกลุ่มรวม กลุ่มชายที่อายุน้อย กลุ่มชายที่มรีสนิยมทางเพศทัง้รุกและรบั กลุ่มชายที่
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน กลุ่มชายทีท่ างานในบรษิทัเอกชน กลุ่มชายทีม่รีายไดป้านกลาง 
กลุ่มชายทีต่รวจเคยเอชไอว ี นอกจากนี้ยงัพบผลเพิม่เตมิอกี 3 ประการย่อยไดแ้ก่ 1) ในกลุ่ม
ชายทีอ่าศยักบัเพื่อนหรอืแฟน กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน และกลุ่มชายทีเ่คยตรวจ
เอชไอว ี 2 ประเภท ไดแ้ก่ ชายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย และมคีวาม
เชื่ออ านาจในตนสูง และชายที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก และมคีวามเชื่อ
อ านาจในตนต ่า 2) ชายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก และมคีวามเชื่ออ านาจ
ในตนสงู พบในกลุ่มชายทีเ่คยตรวจเอชไอว ีและกลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน และ 3) 
ชายที่ได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย และมคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า พบ
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เฉพาะในกลุ่มชายทีเ่คยตรวจเอชไอว ี       
 ประการที่สี่ พบผลกลับว่าชายที่มีความเชื่ออ านาจในตนต ่ า และมีความเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสต์ ่า เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์ี
น้อยที่สุด พบในกลุ่มชายที่มีอายุมาก กลุ่มชายที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มชายที่อาศัยกับ
ครอบครวั กลุ่มชายทีไ่มเ่ทีย่วกลางคนื กลุ่มชายทีท่ างานราชการ และกลุ่มชายทีม่รีายไดต้ ่า  
 และประการสุดทา้ย ชายที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก มคีวามเชื่อ
อ านาจในตนสูง และมคีวามเชื่อในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มี
ทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมากกว่า ชายที่ได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมน้อย มคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า และมคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนั
โรคเอดสต์ ่า พบในกลุ่มชายทีอ่าศยักบัเพื่อนหรอืแฟน กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน 
และกลุ่มชายทีเ่คยตรวจเอชไอว ี        
            
 3.3.2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของการหลีกเล่ียงพฤติกรรม
เส่ียงต่อโรคเอดส ์ตามระดบั การได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม ความเช่ือ
อ านาจในตน และความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ท่ีแตกต่างกนั 
 
 การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ หมายถึง เจตนาเชิงพฤติกรรมหรอืความ
พรอ้มของบุคคล ต่อความพยายามทีจ่ะหลกีเลีย่งการกระท าหรอืกจิกรรมทีน่ าไปสู่ความเสีย่งต่อ
การตดิเชือ้โรคเอดส ์โดยการเลอืกกระท าหรอืไม่กระท าพฤตกิรรม อาท ิการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย 
การเสพยาหรอืของมนึเมา การดูสื่อลามก และเลอืกสถานที่ที่ควรหรอืไม่ควรไป เช่น สถาน
เรงิรมย ์ซาวน่าเกย ์พสิยัคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 19 – 70 คะแนน (ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 44.60 
และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 9.29) โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ได้คะแนนรวมจาก
แบบวดันี้มาก เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส์มาก และชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายที่ได้คะแนนรวมจากแบบวดันี้น้อย เป็นผูท้ี่มีการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์
น้อย            
 จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของ การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรค
เอดส ์โดยมตีวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร  คอื การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ความ
เชื่ออ านาจในตน และความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ผลปรากฏในกลุ่ม
รวมว่า การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสแ์ปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวั
เพยีง 2 ตวัแปร (ตารางที ่3.6) ไดแ้ก่ การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และความ
เชื่ออ านาจในตน เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า  1) 
ชายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
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โรคเอดส์มากกว่าชายที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย และ 2) ชายที่มคีวาม
เชื่ออ านาจในตนสูง เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่าชายที่มคีวาม
เชื่ออ านาจในตนต ่า         
 ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มย่อยอกี 28 กลุ่ม ปรากฏว่าการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรค
เอดส ์ แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัทัง้ 3 ตวัแปร (ตารางที ่3.6) เมื่อพจิารณา
ค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระน้ี พบว่า 1) ชายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสมมาก เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่าชายที่ได้รบั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย ผลเช่นนี้ปรากฏใน 14 กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มทีส่ าคญั
คอื กลุ่มชายที่อายุน้อย กลุ่มชายทีม่พีี่น้อง กลุ่มชายทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกลุ่มชายที่
เป็นโสด กลุ่มชายที่มรีสนิยมทางเพศทัง้รุกและรบั กลุ่มชายที่ไม่เที่ยวกลางคืน กลุ่ มชายที่
ท างานบรษิทัเอกชน และกลุ่มชายทีต่รวจเคยเอชไอว ี 2) ชายทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสูง เป็น
ผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่าชายที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า ผล
เช่นนี้ปรากฏใน 12 กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มทีส่ าคญัคอื กลุ่มชายที่เป็นลูกคนเดยีว กลุ่มชายที่มี
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกลุ่มชายที่ไม่โสด กลุ่มชายที่ดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มชายที่อาศยักบั
เพื่อนหรอืแฟน กลุ่มชายทีเ่ที่ยวกลางคนื กลุ่มชายที่เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน กลุ่มชายที่
ท างานบรษิทัเอกชน กลุ่มชายทีม่รีายไดป้านกลาง และกลุ่มชายทีเ่คยตรวจเอชไอว ี 3) ชายทีม่ ี
ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยงพฤติกรรม
เสีย่งต่อโรคเอดสม์ากกว่าชายทีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสต์ ่า ผล
เช่นน้ีปรากฏในกลุ่มยอ่ยเพยีงกลุ่มเดยีวเท่านัน้คอื กลุ่มชายทีม่รีายไดต้ ่า   
 นอกจากนี้ยงัพบอีกว่า การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์แปรปรวนไปตาม
ปฏสิมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างการไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และความเชื่อ
อ านาจในตน ผลเช่นนี้ปรากฏใน 1 กลุ่มย่อย คอื กลุ่มชายที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ (ตารางที่ 3.6 
และตารางที ่74 ในภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ ใน
กลุ่มชายที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ (ตารางที่ 74 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ที่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคญัรวม 5 คู่ แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง 4 คู่ คอื 1) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไดร้บั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตน
สูง เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มี
ความเชื่ออ านาจในตนต ่า 2) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสูง ชาย
ทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อยา่งเหมาะสมน้อย  3) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีพ่บไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่ง 
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ตารางท่ี 3.6  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของการหลีกเล่ียงพฤติกรรม

เส่ียงต่อโรคเอดส์ ตามระดบั การได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่าง
เหมาะสม ความเช่ืออ านาจในตน และความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส ์ท่ีแตกต่างกนัในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย (ตอน 1) และ
ค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส ์ ตามระดบัของตวั
แปรอิสระท่ีพบในอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

 

(ตอน 1) 
 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

ค่าเอฟ 

% 
ท านาย 

อิทธิพล
เพ่ือน 

ความเช่ือ
อ านาจ
ตน 

ประสิทธิผล
แห่งตนฯ ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

(ก) (ข) (ค) 
รวม 666 11.73** 6.89** <1 1.02 <1 <1 <1 4.6% 
อายุน้อย 334 15.11*** 5.41* 1.51 <1 <1 <1 1.85 10.9% 
อายุมาก 332 1.66 4.24* <1 1.01 <1 1.02 2.34 3.1% 
ลกูคนเดยีว 300 3.24 4.14* <1 <1 <1 4.41* <1 5.9% 
มพีีน้่อง 366 9.25** 2.28 <1 1.7 1.39 <1 <1 5.2% 
การศกึษาป.ตร ี 460 11.45** 4.87* <1 1.01 <1 <1 1 6.2% 
การศกึษาสงูกวา่ป.ตร ี 206 <1 2.44 2.35 <1 <1 <1 3.87 4.6% 
โสด 331 11.67** 1.77 <1 <1 <1 <1 <1 6.2% 
ไม่โสด 335 1.69 5.57* <1 <1 <1 3.19 <1 4.2% 
ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์ 200 7.34** <1 <1 7.64** <1 4.18* <1 9.4% 
ดื่มแอลกอฮอล ์ 466 5.02* 9.84** <1 <1 <1 <1 <1 4.8% 
อาศยัคนเดยีว 215 8.61** <1 <1 1.23 <1 1.62 <1 6.7% 
อาศยักบัครอบครวั 287 6.81* 1.97 <1 <1 1.31 2.61 <1 7.2% 
อาศยักบัเพื่อน,แฟน 164 <1 6.64* <1 <1 2.84 1.8 <1 7.0% 
แบบรุก 179 <1 1.48 <1 1.26 <1 <1 <1 1.7% 
แบบรบั 198 1.18 1.13 1.13 <1 <1 <1 <1 4.6% 
ไดท้ัง้รุกและรบั 221 8.07** 3.13 <1 <1 <1 1.43 <1 9.1% 
ไม่เทีย่วกลางคนื 244 9.65** <1 <1 2.74 <1 <1 <1 5.7% 
เทีย่วกลางคนื 422 2.46 11.86** <1 <1 <1 <1 <1 5.1% 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ 224 1.3 9.51** <1 <1 <1 <1 1.2 7.4% 
เทีย่วกลางคนื > 1  198 <1 1.34 <1 <1 <1 <1 <1 3.5% 
ท างานเอกชน 322 8.58** 6.20* <1 <1 <1 <1 <1 6.3% 
ธุรกจิส่วนตวั 141 <1 <1 2.34 <1 <1 <1 <1 4.1% 
ราชการ, รฐัวสิาหกจิ 119 <1 1.1 <1 2.55 <1 2.43 <1 7.9% 
รายไดต้ ่า 216 7.10** <1 6.20* <1 <1 <1 <1 8.2% 
รายไดป้านกลาง 236 <1 14.44*** <1 1.14 <1 2.62 <1 10.6% 
รายไดส้งู 184 8.06** <1 <1 <1 1.95 <1 <1 7.0% 
เคยตรวจ HIV 466 7.77** 4.73* <1 2.1 <1 1.76 1.92 5.0% 
ไม่เคยตรวจ HIV 200 2.25 3.2 <1 <1 <1 <1 3.26 7.1% 

 

หมายเหตุ * p < 0.05  , ** p < 0.01  และ *** p < .001 
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ตารางท่ี 3.6  (ต่อ) 
(ตอน 2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส์ 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
รวม อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 45.93 ต ่า = 43.32 

 
ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 45.62 น้อย = 43.63 

อายุน้อย อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 48.04 ต ่า = 44.06 

 
ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 47.24 น้อย = 44.86 

อายุมาก ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 44.36 น้อย = 42.06 
ลกูคนเดยีว ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 46.04 น้อย = 43.56 
มพีีน้่อง อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 45.92 ต ่า = 42.94 
การศกึษาป.ตร ี อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 46.23 ต ่า = 43.00 

 
ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 45.67 น้อย = 43.56 

โสด อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 47.11 ต ่า = 43.43 
ไมโ่สด ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 45.21 น้อย = 42.67 
ไมด่ืม่แอลกอฮอล ์ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 47.47 ต ่า = 43.69 
ดืม่แอลกอฮอล ์ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 45.19 ต ่า = 43.15 

 
ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 45.59 น้อย = 42.75 

อาศยัคนเดยีว อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 47.72 ต ่า = 43.70 
อาศยักบัครอบครวั อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 45.31 ต ่า = 42.34 
อาศยักบัเพือ่นหรอืแฟน ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 46.52 น้อย = 42.38 
โบท อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 46.29 ต ่า = 42.48 
ไมเ่ทีย่วกลางคนื อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 48.40 ต ่า = 44.83 
เทีย่วกลางคนื ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 45.12 น้อย = 41.72 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 46.44 น้อย = 42.37 
ท างานเอกชน อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 46.55 ต ่า = 43.27 

 
ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 46.30 น้อย = 43.52 

รายไดต้ ่า อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 47.47 ต ่า = 43.72 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 47.35 น้อย = 43.84 

รายไดป้านกลาง ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 47.00 น้อย = 42.09 
รายไดส้งู อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 46.19 ต ่า = 42.06 
เคยตรวจ HIV อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม สงู = 45.71 ต ่า = 43.09 

 
ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 45.43 น้อย = 43.38 

  
 

    

 

เหมาะสมน้อย ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า เป็นผูท้ี่มกีารหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง 
และ 4) ในหมูช่ายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก ในขณะเดยีวกนัมคีวามเชื่อ
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อ านาจในตนสงู เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส์มากกว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย ในขณะเดยีวกนัมคีวามเชื่ออ านาจใน
ตนต ่า และยงัพบผลอกีประการว่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสมมาก ในขณะเดียวกันมีความเชื่ออ านาจในตนสูง เป็นผู้ที่มีการหลีกเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสม์ากทีสุ่ด         
 จากการวเิคราะห์ขอ้มลูในส่วนนี้ยงัอกีพบว่า การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์
แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธ์แบบสองทางระหว่างความเชื่ออ านาจในตน และความเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ผลเช่นนี้ปรากฏใน 2 กลุ่มย่อย คอื กลุ่มชายทีเ่ป็น
ลกูคนเดยีว และกลุ่มชายทีไ่มด่ื่มแอลกอฮอล ์(ตารางที ่3.6 และตารางที ่75-76 ในภาคผนวก ข) 
เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ด้วยวธิกีารตามหลกัของ Scheffe’ ในกลุ่มชายที่เป็นลูกคนเดยีว      
(ตารางที ่75 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 3 คู่ แต่ละคู่เป็นคู่ที่
ส าคญัทัง้หมด คอื 1) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส์ต ่า ชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสูง เป็นผูท้ี่มกีาร
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่คีวามเชื่ออ านาจใน
ตนต ่า 2) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายที่มคีวามเชื่อในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มกีารหลีกเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่ง
ตนต่อการป้องกนัโรคเอดสต์ ่าและ 3) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายทีม่คีวามเชื่ออ านาจใน
ตนสงู ในขณะเดยีวกนัมคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสส์ูง เป็นผูท้ีม่กีาร
หลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส์มากกว่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายทีม่คีวามเชื่ออ านาจ
ในตนต ่า ในขณะเดยีวกนัมคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสต์ ่า และยงัพบ
ผลอีกประการว่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า ในขณะเดยีวกนัมี
ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ต ่า เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรม
เสีย่งต่อโรคเอดสน้์อยทีสุ่ด โดยในกรณนีี้ไมป่รากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอยา่งมนีัยส าคญั ส าหรบักลุ่ม
ชายทีไ่มด่ื่มแอลกอฮอล ์(ตารางที ่76 ในภาคผนวก ข)     
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้สรุปไดว้่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มกีารหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสม์ากม ี8 ประการ คอื      
 ประการที่หนึ่ง ชายที่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก ผลเช่นนี้พบใน
กลุ่มรวม กลุ่มชายที่อายุน้อย กลุ่มชายที่มพีีน้่อง กลุ่มชายที่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกลุ่ม
ชายทีเ่ป็นโสด กลุ่มชายทีม่รีสนิยมทางเพศทัง้รุกและรบั กลุ่มชายทีไ่ม่เทีย่วกลางคนื กลุ่มชายที่
ท างานบรษิทัเอกชน กลุ่มชายทีต่รวจเคยเอชไอว ีนอกจากนี้ยงัพบในชายทีม่คีวามเชื่ออ านาจใน
ตนสงู โดยพบในกลุ่มชายทีไ่มด่ื่มแอลกอฮอล์      
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  ประการที่สอง ชายที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม กลุ่มชายที่
เป็นลูกคนเดียว กลุ่มชายที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มชายที่ไม่โสด กลุ่มชายที่ดื่ม
แอลกอฮอล์ กลุ่มชายที่อาศัยกับเพื่อนหรอืแฟน กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคืน กลุ่มชายที่เที่ยว
กลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน กลุ่มชายทีท่ างานบรษิทัเอกชน กลุ่มชายทีม่รีายไดป้านกลาง กลุ่มชาย
ที่เคยตรวจเอชไอว ีนอกจากนี้ยงัพบในชายที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก 
โดยพบในกลุ่มชายทีไ่มด่ื่มแอลกอฮอล ์และพบในชายทีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดสต์ ่า ในกลุ่มชายทีเ่ป็นลกูคนเดยีว       
 ประการที่สาม ชายที่มีความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์สูง ผล
เช่นนี้ปรากฏในกลุ่มย่อยเพยีงกลุ่มเดยีวเท่านัน้คอื กลุ่มชายที่มรีายได้ต ่า นอกจากนี้ยงัพบใน
ชายทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า ในกลุ่มชายทีเ่ป็นลกูคนเดยีว    
 ประการทีส่ ี ่พบผลกลบัในชายที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า ผลเช่นนี้พบในชายที่ไดร้บั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมน้อย ในกลุ่มชายทีไ่มด่ื่มแอลกอฮอล ์   
  ประการที่ห้า ชายที่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก และมคีวามเชื่อ
อ านาจในตนสงู เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสม์ากทีสุ่ด พบในกลุ่มชายทีไ่ม่
ดื่มแอลกอฮอล ์         
 ประการที่หก ชายที่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก และมคีวามเชื่อ
อ านาจในตนสงู เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส์มากกว่า ชายที่ไดร้บัอทิธพิล
จากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย และมคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า พบในกลุ่มชายที่ไม่ดื่ม
แอลกอฮอล ์        
 ประการที่เจด็ ชายที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า และมีความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตน
ต่อการป้องกนัโรคเอดสต์ ่า เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส์น้อยทีสุ่ด พบใน
กลุ่มชายทีเ่ป็นลกูคนเดยีว        
  และประการสุดท้าย ชายที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง และมคีวามเชื่อในประสทิธผิล
แห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์สูง เป็นผู้ทีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่า 
ชายทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า และมคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์
ต ่า พบในกลุ่มชายทีเ่ป็นลูกคนเดยีว  
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 3.3.3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของ พฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดสข์ณะมีเพศสมัพนัธ์ ตามระดบัของ การได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม 
ความเช่ืออ านาจในตน และความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ ท่ี
แตกต่างกนั 
 
 พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์หมายถงึ พฤตกิรรมทางเพศของบุคคล 
โดยพจิารณาจากวธิกีารในการมเีพศสมัพนัธข์องบุคคลนัน้ ผ่านการกระท าหรอืการปฏบิตัตินใน
การดแูลตนเองใหป้ลอดภยัจากการไดร้บัเชือ้เอดส ์โดยเลอืกกระท าการต่าง ๆ ทีไ่ม่เสีย่งต่อการ
ได้ร ับเชื้อเอดส์จากการมีเพศสัมพันธ์ เช่น ใช้ถุงยางอนามยัพร้อมสารหล่อลื่นทุกครัง้ที่มี
เพศสมัพนัธท์างทวารหนัก การไม่กลนืกนิน ้าอสุจขิองคู่นอน เป็นต้น พสิยัคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบ
วดัมคี่า 13 – 60 คะแนน (ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 39.61 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 9.10) โดย
ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้คะแนนรวมจากแบบวดันี้มาก เป็นผู้ที่มีพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์สูง และชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้คะแนนรวมจากแบบวดันี้น้อย 
เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธต์ ่า     
 จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของ พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมี
เพศสมัพนัธ์ โดยมตีวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร  คอื การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม 
ความเชื่ออ านาจในตน และความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ผลปรากฏ
ในกลุ่มรวมว่า พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธแ์ปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปร
อสิระทลีะตวัเพยีง 1 ตวัแปร (ตารางที ่3.7) พบว่าไดแ้ก่ ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดส ์เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า ชายที่
มคีวามเชื่อในประสิทธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มพีฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์มากกว่าชายทีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์
ต ่า   
 ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มย่อยอกี 28 กลุ่ม ปรากฏว่าพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์ แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทีละตวัทัง้ 3 ตวัแปร (ตารางที ่3.7) เมื่อ
พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มที่แบ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า 1) ชายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย เป็นผูท้ี่มพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่า
ชายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก ผลเช่นนี้ปรากฏใน 1 กลุ่มย่อย คอื กลุ่ม
ชายทีท่ างานราชการ 2) ชายที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์
ขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่าชายที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า ผลเช่นนี้ปรากฏใน 3 กลุ่มย่อย  
โดยมกีลุ่มทีส่ าคญัคอื กลุ่มชายทีอ่ายนุ้อย กลุ่มชายทีไ่มโ่สด  และกลุ่มชายทีไ่มเ่คยตรวจเอชไอว ี
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ตารางท่ี 3.7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของ พฤติกรรมป้องกนัโรค

เอดสข์ณะมีเพศสมัพนัธ์ ตามระดบั การได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่าง
เหมาะสม ความเช่ืออ านาจในตน และความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส ์ท่ีแตกต่างกนัในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย (ตอน 1) และ
ค่าเฉล่ียของพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมีเพศสมัพนัธ์ ตามระดบัของ
ตวัแปรอิสระท่ีพบในอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

 

(ตอน 1) 
 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

ค่าเอฟ 

% 
ท านาย 

อิทธิพล
เพ่ือน 

ความเช่ือ
อ านาจตน 

ประสิทธิผล
แห่งตนฯ ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

(ก) (ข) (ค) 
รวม 666 <1 2.26 203.85*** <1 <1 <1 3.74 26.2% 
อายุน้อย 334 <1 6.73* 96.17*** 2.93 <1 <1 <1 27.6% 
อายุมาก 332 <1 <1 100.98*** <1 <1 1.01 4.92* 25.9% 
ลกูคนเดยีว 300 <1 <1 88.05*** <1 <1 <1 2.49 26.0% 
มพีีน้่อง 366 <1 2.04 110.80*** <1 <1 <1 1.24 26.7% 
การศกึษาป.ตร ี 460 1.08 3.37 137.52*** 1.18 1.26 1.24 <1 26.8% 
การศกึษาสงูกวา่ป.ตร ี 206 <1 <1 60.03*** <1 3.82 <1 2.59 27.3% 
โสด 331 <1 <1 105.90*** 2.4 <1 <1 1.64 27.2% 
ไม่โสด 335 1.62 4.44* 104.91*** <1 <1 <1 2.48 27.5% 
ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์ 200 <1 <1 59.41*** 1.65 <1 2.71 2.03 27.8% 
ดื่มแอลกอฮอล ์ 466 <1 <1 144.74*** <1 <1 <1 2.64 26.0% 
อาศยัคนเดยีว 215 2.14 <1 72.37*** <1 <1 1.12 1.36 31.4% 
อาศยักบัครอบครวั 287 <1 <1 97.42*** <1 <1 <1 <1 28.2% 
อาศยักบัเพื่อน, แฟน 164 1.95 3.45 31.76*** <1 <1 2.7 2.26 22.0% 
แบบรุก 179 <1 <1 105.99*** <1 <1 <1 <1 41.4% 
แบบรบั 198 <1 1.79 57.30*** <1 3.56 <1 <1 29.0% 
ไดท้ัง้รุกและรบั 221 <1 <1 60.99*** <1 <1 <1 3.01 23.4% 
ไม่เทีย่วกลางคนื 244 1.6 1.49 67.78*** <1 <1 <1 3.49 24.6% 
เทีย่วกลางคนื 422 <1 <1 130.91*** <1 <1 <1 <1 27.7% 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ 224 <1 2.34 47.88*** <1 <1 1.5 <1 24.5% 
เทีย่วกลางคนื > 1 ครัง้ 198 <1 <1 80.70*** <1 <1 <1 <1 33.5% 
ท างานเอกชน 322 <1 3.74 79.43*** <1 <1 <1 <1 25.6% 
ธุรกจิส่วนตวั 141 <1 <1 62.40*** 1.2 <1 <1 <1 38.3% 
ราชการ, รฐัวสิาหกจิ 119 6.91* 1.13 35.28*** <1 1.41 <1 2.62 32.9% 
รายไดต้ ่า 216 <1 <1 35.01*** 2.3 <1 <1 1.36 17.7% 
รายไดป้านกลาง 236 1.03 2.74 85.52*** <1 <1 <1 <1 32.3% 
รายไดส้งู 184 <1 1.1 65.04*** <1 <1 <1 2.11 31.3% 
เคยตรวจ HIV 466 <1 <1 128.43*** <1 <1 <1 1.4 24.1% 
ไม่เคยตรวจ HIV 200 1.24 7.91** 66.17*** <1 <1 1.98 1.42 32.1% 

 

หมายเหตุ * p < 0.05  , ** p < 0.01  และ *** p < .001 
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ตารางท่ี 3.7  (ต่อ) 
(ตอน 2)  
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรม
ป้องกนัโรคเอดส์ขณะมีเพศสมัพนัธ์ 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
รวม ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 44.18 น้อย = 34.83 
อายุน้อย ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 40.19 น้อย = 37.86 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 43.44 น้อย = 34.62 

อายุมาก ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 44.87 น้อย = 35.19 
ลกูคนเดยีว ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 44.25 น้อย = 35.01 
มพีีน้่อง ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 44.15 น้อย = 34.72 
การศกึษาป.ตร ี ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 43.65 น้อย = 34.56 
การศกึษาสงูกว่าป.ตร ี ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 45.07 น้อย = 35.54 
โสด ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 45.63 น้อย = 36.02 
ไมโ่สด ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 39.17 น้อย = 37.29 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 42.80 น้อย = 33.66 

ไมด่ืม่แอลกอฮอล ์ ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 44.94 น้อย = 34.84 
ดืม่แอลกอฮอล ์ ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 43.84 น้อย = 34.74 
อาศยัคนเดยีว ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 44.45 น้อย = 35.30 
อาศยักบัครอบครวั ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 44.79 น้อย = 34.49 
อาศยักบัเพือ่นหรอืแฟน ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 42.47 น้อย = 34.64 
รุก ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 45.34 น้อย = 33.86 
รบั ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 43.16 น้อย = 33.99 
โบท ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 43.36 น้อย = 33.62 
ไมเ่ทีย่วกลางคนื ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 44.20 น้อย = 34.93 
เทีย่วกลางคนื ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 44.16 น้อย = 34.87 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 43.40 น้อย = 35.30 
เทีย่วกลางคนื > 1 ครัง้ ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 44.78 น้อย = 34.30 
ท างานเอกชน ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 43.67 น้อย = 35.19 
ธุรกจิส่วนตวั, อาชพีอสิระ ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 45.23 น้อย = 33.45 
ราชการ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม ต ่า = 43.36 สงู = 39.12 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 46.03 น้อย = 36.45 

รายไดต้ ่า ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 42.45 น้อย = 35.30 
รายไดป้านกลาง ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 44.59 น้อย = 34.19 
รายไดส้งู ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 45.60 น้อย = 35.32 
เคยตรวจ HIV ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 44.72 น้อย = 35.43 
ไมเ่คยตรวจ HIV ความเชือ่อ านาจในตน มาก = 39.79 น้อย = 36.73 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัเอดส ์ มาก = 42.69 น้อย = 33.84 
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3) ชายที่มีความเชื่อในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
ป้องกันโรคเอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่าชายที่มคีวามเชื่อในประสิทธิผลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดสต์ ่า ผลเช่นน้ีปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย     
 นอกจากนี้ยงัพบอกีว่า พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ์ ยงัแปรปรวนไป
ตามปฏสิมัพนัธแ์บบสามทางระหว่างการไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ความเชื่อ
อ านาจในตน และความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ผลเช่นนี้ปรากฏใน  1 
กลุ่มย่อย คอื กลุ่มชายที่มอีายุมาก (ตารางที ่3.7 และ ตารางที่ 77 ในภาคผนวก ข) และเมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยหลกัการของ Scheffe’ ในกลุ่มชายทีม่อีายุมาก (ตารางที ่77 ใน
ภาคผนวก ข และภาพที ่3.5) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 16 คู่ แต่พบคู่ที่
ส าคญัเพยีง 5 คู่ คอื 1) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมน้อย และมคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่มีความเชื่อใน
ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชาย ที่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดส์ต ่า 2) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย ที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมมาก และมคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง ชายที่มีเพศสัมพนัธ์กับชายที่มีความเชื่อใน
ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชาย ที่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดส์ต ่า 3) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย ที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมมาก และมคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่มีความเชื่อใน
ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชาย ที่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดสต์ ่า  4) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมน้อย และรายงานว่ามคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มคีวาม
เชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสส์งู เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมี
เพศสมัพนัธ์มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชาย ที่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดส์ต ่า และ 5) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายที่รายงานการไดร้บัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก ในขณะเดยีวกนัมคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง และมคีวามเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสส์งู ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ลีกัษณะเช่นนี้ เป็น
ผูท้ีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธม์ากกว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไดร้บั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย ในขณะเดยีวกนัมคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า และมี
ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสต์ ่า  
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ภาพท่ี 3.5  ค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์พจิารณาตามการไดร้บั
อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ความเชื่ออ านาจในตน และความเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มชายทีม่อีายมุาก 

 
  จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนนี้สรุปได้ว่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มพีฤตกิรรม
ป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธม์ากม ี4 ประการ คอื     
  ประการที่หนึ่ง ชายที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง ผลเช่นนี้พบในกลุ่มชายที่อายุน้อย 
กลุ่มชายทีไ่มโ่สด และกลุ่มชายทีไ่มเ่คยตรวจเอชไอว ี      
  ประการที่สอง ชายที่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์สูง ผล
เช่นนี้พบในกลุ่มรวม กลุ่มชายที่มอีายุมาก กลุ่มชายที่ไม่โสด กลุ่มชายที่ท างานราชการ และ
กลุ่มชายทีไ่มเ่คยตรวจเอชไอว ี 
 ประการทีส่าม พบผลกลบัในชายที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย ผล
เช่นน้ีพบในกลุ่มชายทีท่ างานราชการ         
 และประการสุดทา้ย ชายที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก มคีวามเชื่อ
อ านาจในตนสูง และมคีวามเชื่อในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มี
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธม์ากกว่า ชายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมน้อย มคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า และมคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนั
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โรคเอดสต์ ่า พบในกลุ่มชายทีม่อีายมุาก       
            
3.4 ผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของ จิตลกัษณะตาม
สถานการณ์และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ตามระดบั การรบัรู้การมีอยู่และ
ความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ วิถีชีวิตแบบพุทธ และ
ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง ท่ีแตกต่างกนั 
 
 ในส่วนนี้จะท าการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง (Three – way Analysis of 
Variance) ของจติลกัษณะตามสถานการณ์ (ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์และความ
เชื่อในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์) และพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ (การ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส ์และพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ)์ โดยมี
ตวัแปรอสิระคอื การรบัรูก้ารมอียูแ่ละความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์วถิชีวีติ
แบบพุทธ และภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง      
  การรบัรูก้ารมอียูแ่ละความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์หมายถงึ การ
รบัรู้ของกลุ่มตัวอย่างว่ามถุีงยางอนามยัและสารหล่อลื่นแจกจ่ายหรอืจ าหน่ายในสถานที่ ที่
สอดคลอ้งกบัความต้องการอย่างเพยีงพอ ตลอดจนความสามารถในการเขา้ถงึอุปกรณ์ดงักล่าว
ได้โดยสะดวก มพีสิยัของคะแนนที่ไดจ้ากแบบวดัมคี่า 14 - 60 คะแนน ซึง่คะแนนถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดบั โดยใช้ค่ามธัยฐานของกลุ่มเป็นเกณฑค์่าเฉลีย่ (ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 44.00 
และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 8.69) โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายที่พบว่าไดค้ะแนนสูง
กว่าค่าเฉลี่ย คอื ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายทีม่ ีการรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึ
อุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสส์งู และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ดค้ะแนนต ่ากว่าค่าเฉลีย่ คอื ชาย
ที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มกีารรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการเข้าถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรค
เอดสต์ ่า            
 วถิชีวีติแบบพุทธ หมายถงึ การเลอืกทีจ่ะปฏบิตัตินในชวีติประจ าวนัอย่างยดึหลกัธรรมะ
ทางพุทธศาสนา และหลกีเลีย่งการใชช้วีติอยา่งผดิศลี เช่น การเลอืกอาชพี การพกัผ่อนหย่อนใจ 
การเทีย่วเตร่ การท าบุญสุนทาน มพีสิยัของคะแนนที่ไดจ้ากแบบวดัมคี่า 14 – 60 คะแนน ซึง่
คะแนนถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดบั โดยใชค้่ามธัยฐานของกลุ่มมาเป็นเกณฑค์่าเฉลีย่ (ค่ามธัยฐาน 
เท่ากบั 41.00 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 7.84) โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ได้
คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย คอื ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มวีถิีชวีติแบบพุทธมาก และชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายที่ไดค้ะแนนต ่ากว่าค่าเฉลีย่ คอื ชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่มวีถิชีวีติแบบ
พุทธน้อย     
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 ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง  หมายถึง การที่บุคคลประสบกบัสถานการณ์ในการ
ด ารงชวีติ ทัง้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิตัิงานและการใช้ชวีติประจ าวนั ซึ่งต้องเผชญิกบั
ความคาดหวงัจากคนรอบขา้งกลุ่มต่าง ๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความรูส้กึว่าตนเองนัน้มภีาระหน้าทีท่ี่
จะตอ้งปฏบิตัใินแต่ละบทบาทมากจนเกนิก าลงัทีจ่ะท าได้ มพีสิยัของคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 
16 – 72 คะแนน ซึ่งคะแนนถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดบั โดยใชค้่ามธัยฐานของกลุ่มเป็นเกณฑ์
เฉลี่ย (มคี่ามธัยฐาน เท่ากบั 44.00 และมคี่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 9.73) โดยชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย คอื ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มภีาระเกิน
บทบาทจากคนรอบข้างน้อย และชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้คะแนนต ่ากว่าค่าเฉลี่ย คอื 
ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งมาก   
 การวเิคราะหข์อ้มลูจะไดก้ระท าทัง้ในกลุ่มรวม และในกลุ่มย่อยอกี 28 กลุ่ม ซึง่แบ่งตาม
ขอ้มลูชวีสงัคมและภูมหิลงัของกลุ่มตวัอย่าง คอื 1) แบ่งตามอายุของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชาย
ทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่อีายุน้อย และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มอีายุมาก   2) แบ่ง
ตามการมีพี่น้องในครอบครัว คือ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่เป็นลูกคนเดียวของ
ครอบครวั และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่พบว่ามพีี่น้องในครอบครวั 3) แบ่งตามระดบั
การศกึษา คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีจ่บการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีและกลุ่มชาย
ทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีจ่บการศกึษาสูงกว่าระดบัปรญิญาตรี  4) แบ่งตามสถานภาพของกลุ่ม
ตวัอยา่ง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีโ่สด และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ม่โสด  
5) แบ่งตามการดื่มเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์ของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายทีไ่มด่ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 
6) แบ่งตามการพกัอาศยัของกลุ่มตวัอย่าง  คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่พกัอาศยัอยู่
คนเดยีว กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีพ่กัอาศยักบัครอบครวั และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายทีพ่กัอาศยัอยู่ร่วมกบัเพื่อนหรอืแฟน 7) แบ่งตามรสนิยมในการมเีพศสมัพนัธข์องกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีรสนิยมทางเพศเป็นแบบรุก กลุ่มชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่มรีสนิยมทางเพศเป็นแบบรบั และกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่ มี
รสนิยมทางเพศทัง้แบบรกุและรบั 8) แบ่งตามการเทีย่วกลางคนืของกลุ่มตวัอยา่ง คอื กลุ่มชายที่
มเีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่มเ่ทีย่วกลางคนื และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายทีเ่ทีย่วกลางคนืทุก
เดอืน 9) แบ่งตามปรมิาณการเทีย่วกลางคนืของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายที่มปีรมิาณการเที่ยวกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน และกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มี
ปรมิาณการเที่ยวกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน  10) แบ่งตามอาชพีของกลุ่มตวัอย่าง คอื 
กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีป่ระกอบอาชพีพนักงานบรษิทัหรอืองคก์รเอกชน กลุ่มชายทีม่ ี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีป่ระกอบธุรกจิส่วนตวัหรอือาชพีอสิระ และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพันธก์บัชาย
ทีท่ างานราชการ พนักงานรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานของรฐั  11) แบ่งตามระดบัรายไดข้องกลุ่ม
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ตวัอย่าง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีายไดต้ ่า กลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่มี
รายไดป้านกลาง และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีายไดสู้ง  และ 12) แบ่งตามการตรวจ
เลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ีคอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ี
และกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ไม่เคยตรวจเลอืดเพื่อหาเชื้อเอชไอว ีในการวเิคราะห์จะ
เสนอตวัแปรตาม คอื จติลกัษณะตามสถานการณ์ 2 ด้าน  และพฤตกิรรม 2 ด้าน  โดยแยก
วเิคราะหท์ลีะดา้น  ดงันี้         
            
 3.4.1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของ ทศันคติต่อพฤติกรรม
ป้องกนัโรคเอดส์ ตามระดบั การรบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์
ป้องกนัโรคเอดส ์วิถีชีวิตแบบพทุธ และภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง ท่ีแตกต่างกนั 
 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์หมายถงึ ความรูส้กึ ความคดิ และความเชื่อว่า
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์และการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสน์ัน้ 
เป็นสิง่ด ีมปีระโยชน์ ท าใหเ้กดิความรูส้กึชอบ พอใจ และพรอ้มที่จะลงมอืกระท าในสิง่ที่ตนเอง
ชอบและพอใจนัน้ ในท านองให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์
ดงักล่าว พสิยัคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 20 – 72 คะแนน (ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 57.46 และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 8.41) โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไดค้ะแนนรวมจากแบบวดันี้
มาก เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ด้
คะแนนรวมจากแบบวดันี้น้อย เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอย 
 จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดส ์โดยมตีวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร  คอื การรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์
ป้องกนัโรคเอดส ์วถิชีวีติแบบพุทธ และภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง  ผลปรากฏในกลุ่ม
รวมว่าทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวั
เพยีง 2 ตวัแปร (ตารางที ่3.8) ไดแ้ก่ การรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์
ป้องกนัโรคเอดส์ และวถิชีวีติแบบพุทธ เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดบัของตวั
แปรอสิระน้ี พบว่า 1) ชายทีม่กีารรบัรูก้ารมอียูแ่ละความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรค
เอดสส์ูง เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากกว่าชายทีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่และ
ความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ต ่า และ 2) ชายที่มวีถิชีวีติแบบพุทธมาก 
เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากกว่าชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธน้อย  
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ตารางท่ี 3.8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของทศันคติต่อพฤติกรรม

ป้องกนัโรคเอดส์ ตามระดบั การรบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการ
เข้าถึงอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ วิถีชีวิตแบบพุทธ และภาระเกินบทบาท
จากคนรอบข้าง ท่ีแตกต่างกนัในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย (ตอน 1) และ
ค่าเฉล่ียของทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ตามระดบัของตวัแปร
อิสระท่ีพบในอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

 

(ตอน 1) 
 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

ค่าเอฟ 

% 
ท านาย 

อปุกรณ์
ป้องกนั
เอดส ์

วิถีพทุธ 
ภาระเกิน
บทบาท ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

(ก) (ข) (ค) 
รวม 666 9.38** 30.97*** 1.85 <1 <1 <1 1.68 6.9% 
อายุน้อย 334 10.35** 8.15** 1.85 4.87* <1 <1 <1 8.4% 
อายุมาก 332 1.5 22.20*** <1 1 1.77 3.24 1.55 9.1% 
ลกูคนเดยีว 300 1.51 11.65** <1 <1 <1 <1 <1 4.9% 
มพีีน้่อง 366 10.21** 18.67*** 1.21 1.7 1.16 <1 1.43 9.6% 
การศกึษาป.ตร ี 460 9.93** 16.04*** 3.06 <1 <1 4.36* <1 7.4% 
การศกึษาสงูกวา่ป.ตร ี 206 <1 18.49*** <1 3.78 <1 1.83 2.24 12.8% 
โสด 331 5.75* 12.72*** <1 <1 <1 <1 1.28 6.3% 
ไม่โสด 335 4.76* 17.55*** 1.14 1.92 1.35 <1 <1 8.2% 
ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์ 200 1.84 11.2** <1 <1 <1 <1 1.09 7.4% 
ดื่มแอลกอฮอล ์ 466 7.50** 18.29*** <1 1.33 <1 1.29 <1 6.9% 
อาศยัคนเดยีว 215 2.15 11.81** <1 <1 <1 <1 2.69 7.2% 
อาศยักบัครอบครวั 287 5.23* 11.91** 3.78 <1 <1 <1 <1 8.5% 
อาศยักบัเพื่อน, แฟน 164 2.21 7.19** <1 1.49 <1 4.75* <1 9.4% 
แบบรุก 179 <1 3.18 1.31 <1 <1 <1 <1 3.3% 
แบบรบั 198 9.64** 13.10*** <1 <1 <1 <1 <1 11.7% 
ไดท้ัง้รุกและรบั 221 1.89 15.80*** 2.27 <1 <1 2.15 3.16 11.9% 
ไม่เทีย่วกลางคนื 244 <1 29.30*** <1 <1 <1 <1 3.82 12.8% 
เทีย่วกลางคนื 422 10.51** 8.43** 2.69 <1 <1 <1 <1 5.8% 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ 224 8.49** 2.22 <1 <1 <1 <1 <1 5.2% 
เทีย่วกลางคนื > 1 ครัง้ 198 1.91 6.52* 5.87* <1 <1 <1 <1 8.5% 
ท างานเอกชน 322 7.06** 19.40*** 5.49* <1 3.45 <1 <1 10.6% 
ธุรกจิส่วนตวั 141 <1 5.19* <1 <1 1.32 2 1.97 7.7% 
ราชการ, รฐัวสิาหกจิ 119 3.03 8.00** <1 <1 <1 1.46 <1 11.6% 
รายไดต้ ่า 216 <1 8.73** <1 4.03* <1 2.22 <1 8.1% 
รายไดป้านกลาง 236 9.01** 15.00*** 4.06* <1 2.5 1.87 4.22* 14.4% 
รายไดส้งู 184 2.98 6.55* <1 <1 <1 <1 <1 7.4% 
เคยตรวจ HIV 466 5.57* 15.72*** 1.84 <1 <1 <1 2.1 5.6% 
ไม่เคยตรวจ HIV 200 2.46 13.11*** <1 <1 <1 <1 <1 9.3% 

 

หมายเหตุ * p < 0.05  , ** p < 0.01  และ *** p < .001 
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ตารางท่ี 3.8  (ต่อ) 
(ตอน 2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทศันคติต่อพฤติกรรม

ป้องกนัโรคเอดส์ 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
รวม การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 58.52 ต ่า = 56.58 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.32 น้อย = 55.78 

อายุน้อย การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 59.26 ต ่า = 56.31 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.10 น้อย = 56.48 

อายุมาก วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.53 น้อย = 55.33 
ลกูคนเดยีว วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 58.88 น้อย = 55.47 
มพีีน้่อง การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 59.21 ต ่า = 56.55 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.67 น้อย = 56.09 

การศกึษาป.ตร ี การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 58.44 ต ่า = 55.96 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 58.77 น้อย = 55.62 

การศกึษาสงูกว่าป.ตร ี วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 60.74 น้อย = 56.19 
โสด การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 59.28 ต ่า = 57.20 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.79 น้อย = 56.70 

ไมโ่สด การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 57.89 ต ่า = 55.85 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 58.83 น้อย = 54.91 

ไมด่ืม่แอลกอฮอล ์ วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 60.41 น้อย = 56.51 
ดืม่แอลกอฮอล ์ การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 58.23 ต ่า = 56.13 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 58.82 น้อย = 55.54 

อาศยัคนเดยีว วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 60.39 น้อย = 56.48 
อาศยักบัครอบครวั การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 58.30 ต ่า = 56.01 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 58.89 น้อย = 55.42 

อาศยักบัเพือ่นหรอืแฟน วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 55.25 น้อย = 58.64 
รบั การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 59.44 ต ่า = 55.87 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.74 น้อย = 55.57 

โบท วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 58.86 น้อย = 54.35 
ไมเ่ทีย่วกลางคนื วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 61.32 น้อย = 56.60 
เทีย่วกลางคนื การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 57.93 ต ่า = 55.22 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 57.79 น้อย = 55.36 

เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 58.75 ต ่า = 55.45 
เทีย่วกลางคนื > 1 ครัง้ วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 57.66 น้อย = 54.38 

 
ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง น้อย = 57.58 มาก = 54.46 

ท างานเอกชน การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 59.06 ต ่า = 56.49 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.90 น้อย = 55.64 

 
ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง น้อย = 58.90 มาก = 56.64 
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ตารางท่ี 3.8  (ต่อ) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทศันคติต่อพฤติกรรม

ป้องกนัโรคเอดส์ 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
ธุรกจิส่วนตวั, อาชพีอสิระ วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 58.38 น้อย = 55.23 
ราชการ วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 60.71 น้อย = 56.51 
รายไดต้ ่า วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 58.44 น้อย = 55.11 
รายไดป้านกลาง การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 59.24 ต ่า = 56.08 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.69 น้อย = 55.62 

 
ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง น้อย = 58.72 มาก = 56.60 

รายไดส้งู วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.74 น้อย = 56.56 
เคยตรวจ HIV การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 58.75 ต ่า = 56.98 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.35 น้อย = 56.38 

ไมเ่คยตรวจ HIV วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.15 น้อย = 54.62 

 
 ผลการวเิคราะห์ในกลุ่มย่อยอกี 28 กลุ่ม ปรากฏว่าทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดส ์แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัทัง้ 3 ตวัแปร (ตารางที ่3.8) เมื่อพจิารณา
ค่าเฉลีย่ของกลุ่มที่แบ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า  1) ชายที่มกีารรบัรูก้ารมอียู่และ
ความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสส์งู เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดสด์มีากกว่าชายทีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์
ต ่า ผลเช่นนี้ปรากฏใน 13 กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มทีส่ าคญัคอื กลุ่มชายที่อายุน้อย กลุ่มชายทีม่พีี่
น้อง กลุ่มชายที่มกีารศึกษาระดบัปรญิญาตร ีกลุ่มชายที่ดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มชายที่อาศยักับ
ครอบครวั กลุ่มชายที่มรีสนิยมทางเพศเป็นแบบรบั กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคนื กลุ่มชายที่เที่ยว
กลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน กลุ่มชายทีท่ างานบรษิทัเอกชน กลุ่มชายทีม่รีายไดป้านกลาง และกลุ่ม
ชายทีเ่คยตรวจเอชไอว ี 2) ชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธมาก เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดสด์มีากกว่าชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธน้อย ผลเช่นนี้ปรากฏใน 26 กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มที่
ส าคญัคอื กลุ่มชายทีม่รีสนิยมทางเพศเป็นแบบรบั กลุ่มชายทีม่รีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและ
รบั และกลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน และ  3) ชายทีม่ภีาระเกนิบทบาทจาก
คนรอบขา้งน้อยเป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากกว่า ชายทีม่ทีีม่ภีาระเกนิ
บทบาทจากคนรอบขา้งมาก ผลเช่นนี้ปรากฏใน 3 กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มที่ส าคญัคอื กลุ่มชายที่
เทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน กลุ่มชายทีท่ างานบรษิทัเอกชน และกลุ่มชายทีม่รีายได้
ปานกลาง         
 นอกจากนี้ย ังพบอีกว่า ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ แปรปรวนไปตาม
ปฏสิมัพนัธแ์บบสองทางระหว่างการรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนั
โรคเอดส์ และวถิชีวีติแบบพุทธ ผลเช่นนี้ปรากฏใน 2 กลุ่มย่อย คอื กลุ่มชายทีอ่ายุน้อย และ
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กลุ่มชายทีม่รีายไดต้ ่า (ตารางที่ 3.8 และตารางที ่78-79 ในภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่มชายทีม่อีายุน้อย (ตารางที ่78 ในภาคผนวก ข) 
ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอยา่งมนียัส าคญัรวม 3 คู่ และพบว่าเป็นคู่ทีส่ าคญัทุกคู่ คอื 1) ในหมู่ชาย
ทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธน้อย ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่
และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มทีัศนคติต่อพฤติกรรม
ป้องกนัโรคเอดสด์มีากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกใน
การเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสต์ ่า 2) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่
และความสะดวกในการเขา้ถึงอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ต ่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มวีถิี
ชีวิตแบบพุทธมาก เป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมากกว่าชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายที่มวีถิชีวีติแบบพุทธน้อย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มชายที่มรีายได้ต ่า และ 
3) ในหมู่ชายที่มกีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสส์ูง ใน
ขณะเดยีวกนัมวีถิชีวีติแบบพุทธมาก เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากกว่า 
ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มกีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนั
โรคเอดสต์ ่า ในขณะเดยีวกนัมวีถิชีวีติแบบพุทธน้อย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่มย่อย และยงั
พบผลอีกประการว่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่การรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการ
เขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสต์ ่า ในขณะเดยีวกนัมวีถิชีวีติแบบพุทธน้อย เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอยทีสุ่ด        
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนนี้ยงัพบด้วยว่า ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์
แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์แบบสองทางระหว่างวถิชีวีติแบบพุทธ และภาระเกนิบทบาทจาก
คนรอบขา้ง ผลเช่นนี้ปรากฏใน 2 กลุ่มย่อย คอื กลุ่มชายทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและ
กลุ่มชายที่อาศยักบัเพื่อนหรอืแฟน (ตารางที่ 3.8 และตารางที ่80-81 ในภาคผนวก ข) เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่มชายทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
(ตารางที ่80 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญั รวม 3 คู่ และพบว่าเป็น
คู่ทีส่ าคญัทุกคู่ คอื 1) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งมาก 
ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธมาก เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดสด์มีากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธน้อย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่ม
ชายที่อาศยักบัเพื่อนหรอืแฟน 2) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มวีถิชีวีติแบบพุทธน้อย 
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างน้อย เป็นผู้ที่มีทศันคติต่อ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดมีากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย ที่มภีาระเกนิบทบาทจากคน
รอบขา้งมาก และ 3) ในหมู่ชายที่มวีถิชีวีติแบบพุทธมาก ในขณะเดยีวกนัมภีาระเกนิบทบาท
จากคนรอบข้างน้อย เป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมากกว่า ชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่มวีถิีชวีติแบบพุทธน้อย ในขณะเดยีวกนัมภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบ
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ข้างมาก และยงัพบผลอีกประการว่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่วิถีชวีติแบบพุทธน้อย ใน
ขณะเดยีวกนัมภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งมาก เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดสด์น้ีอยทีสุ่ด          
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ ยงัแปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์แบบสามทาง
ระหว่างการรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ วถิชีวีติแบบ
พุทธ และภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง ผลเช่นนี้ปรากฏใน  1 กลุ่มย่อย คอื กลุ่มชายที่มี
รายไดป้านกลาง (ตารางที ่3.8 และ ตารางที ่82 ในภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ราย
คู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่มชายทีม่รีายไดป้านกลาง (ตารางที ่82 ในภาคผนวก ข และ
ภาพที ่3.6)  ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 12 คู่ แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง 5 คู่ คอื 
1) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มวีถิชีวีติแบบพุทธมาก และมภีาระเกนิบทบาทจากคน
รอบขา้งมาก   ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่กีารรบัรูก้ารมอียูแ่ละความสะดวกในการเขา้ถงึ 

  

 

 

 

ภาพท่ี 3.6  ค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์พจิารณาตามการรบัรูก้ารมอียู่
และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์วถิชีวีติแบบพุทธ และภาระ
เกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง ในกลุ่มชายทีม่รีายไดป้านกลาง 
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อุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดมีากกว่าชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์
ต ่า 2) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธน้อย และมภีาระเกนิบทบาทจากคน
รอบข้างน้อย ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มีการรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึง
อุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์สูง เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากกว่าชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์
ต ่า 3) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มกีารรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึง
อุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสส์งู และมภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งมาก ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธมาก เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากกว่าชายทีม่ ี
เพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธน้อย 4) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มกีารรบัรู้
การมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์สูง และมวีถิชีวีติแบบพุทธน้อย 
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างน้อย เป็นผู้ที่มีทศันคติต่อ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดมีากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย ที่มภีาระเกนิบทบาทจากคน
รอบขา้งมาก และ 5) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกใน
การเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์สูง ในขณะเดยีวกนัมวีถิชีวีติแบบพุทธมาก และมภีาระเกนิ
บทบาทจากคนรอบขา้งน้อย ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์ับชายทีม่ลีกัษณะเช่นนี้ เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากกว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่และความ
สะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสต์ ่า ในขณะเดยีวกนัมวีถิชีวีติแบบพุทธน้อย และมี
ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งมาก  

 จากการวเิคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้สรุปได้ว่า ชายที่มีทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดสด์มีากม ี6 ประการ คอื        
  ประการที่หนึ่ง ชายทีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนั
โรคเอดส์สูง ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม กลุ่มชายที่อายุน้อย กลุ่มชายที่มีพี่น้อง กลุ่มชายที่มี
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล ์กลุ่มชายทีอ่าศยักบัครอบครวั กลุ่มชายที่
มรีสนิยมทางเพศเป็นแบบรบั กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน 
กลุ่มชายที่ท างานบรษิัทเอกชน กลุ่มชายที่มรีายได้ปานกลาง กลุ่มชายที่เคยตรวจเอชไอว ี
นอกจากนี้ยงัพบในชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธน้อย โดยพบในกลุ่มชายทีม่อีายุน้อย และพบผลใน
กลุ่มชายที่มรีายได้ปานกลาง 2 ประเภท คอื ชายที่มวีถิีชวีติแบบพุทธมาก และมภีาระเกิน
บทบาทจากคนรอบขา้งมาก และชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธน้อย และมภีาระเกนิบทบาทจากคน
รอบขา้งน้อย  
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 ประการที่สอง ชายที่มวีิถีชีวิตแบบพุทธมาก ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม กลุ่มชายที่มี
รสนิยมทางเพศเป็นแบบรบั กลุ่มชายที่มรีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั กลุ่มชายที่เที่ยว
กลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน นอกจากนี้ยงัพบผลเพิม่เตมิอกี 3 ประการย่อยไดแ้ก่ 1) ชายที่
มกีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสต์ ่า พบในกลุ่มชายทีม่ ี
อายนุ้อย และกลุ่มชายทีม่รีายไดต้ ่า 2) ชายทีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งมาก พบในกลุ่ม
ชายทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและกลุ่มชายทีอ่าศยักบัเพื่อนหรอืแฟน และ 3) ชายทีม่กีาร
รบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์สูง และมภีาระเกนิบทบาท
จากคนรอบขา้งมาก พบในกลุ่มชายทีม่รีายไดป้านกลาง     
 ประการทีส่าม ชายทีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งน้อย ผลเช่นนี้พบในกลุ่มชายที่
เทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน กลุ่มชายทีท่ างานบรษิทัเอกชน กลุ่มชายทีม่รีายไดป้าน
กลาง นอกจากนี้ยงัพบในชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธน้อย โดยพบในกลุ่มชายทีม่กีารศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีและพบในชายทีม่กีารรบัรูก้ารมอียูแ่ละความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรค
เอดสส์งู และมวีถิชีวีติแบบพุทธน้อย โดยพบในกลุ่มชายทีม่รีายไดป้านกลาง  
 ประการที่สี่ ชายที่การรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรค
เอดสต์ ่า และมวีถิชีวีติแบบพุทธน้อย เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอยทีสุ่ด 
พบในกลุ่มชายทีอ่ายนุ้อย        
 ประการทีห่า้ ชายทีว่ถิชีวีติแบบพุทธและมภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งมาก เป็นผู้
ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์น้ีอยทีสุ่ด พบในกลุ่มชายทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ี            
 และประการสุดท้าย ชายที่มกีารรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์
ป้องกนัโรคเอดสส์งู มวีถิชีวีติแบบพุทธมาก และมภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งน้อย เป็นผูท้ี่
มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากกว่า ชายทีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกใน
การเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสต์ ่า มวีถิชีวีติแบบพุทธน้อย และมภีาระเกนิบทบาทจากคน
รอบขา้งมาก พบในกลุ่มชายทีม่รีายไดป้านกลาง  

 

 

 

 

 



148 
 
 3.4.2 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของ ความเช่ือในประสิทธิผล
แห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ ตามระดบั การรบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการ
เข้าถึงอปุกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์วิถีชีวิตแบบพทุธ และภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง 
ท่ีแตกต่างกนั 

 ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์หมายถงึ ความเชื่อของบุคคล
เกี่ยวกบัความสามารถของตนเอง ในการกระท าพฤตกิรรมป้องกนัตนเองจากโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ ์รวมถงึการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ ได้ตามทีค่าดหวงัจนประสบผลส าเรจ็
ไดผ้ลลพัธต์ามทีต่อ้งการ ซึง่ความเชื่อดงักล่าวจะมอีทิธพิลต่อการกระท าพฤตกิรรมดงักล่าวของ
บุคคล และความคาดหวงัในผลลพัธ์จากการกระท านัน้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด พสิยั
คะแนนที่ได้จากแบบวดัมคี่า 27 – 72 คะแนน (ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 57.97 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 9.42) โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ดค้ะแนนรวมจากแบบวดันี้มาก เป็น
ผูท้ีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสส์ูง และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย
ทีไ่ด้คะแนนรวมจากแบบวดันี้น้อย เป็นผู้ทีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรค
เอดสต์ ่า            
 จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของ ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส ์โดยมตีวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร  คอื การรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการ
เขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์วถิชีวีติแบบพุทธ  และภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง  ผ ล
ปรากฏในกลุ่มรวมว่าความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์แปรปรวนไปตาม
ระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัทัง้ 3 ตวัแปร (ตารางที่ 3.9) ได้แก่ การรบัรูก้ารมอียู่และความ
สะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ วถิชีวีติแบบพุทธ และภาระเกนิบทบาทจากคน
รอบขา้ง เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า 1) ชายทีม่กีาร
รบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มคีวามเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสม์ากกว่า ชายทีม่กีารรบัรูก้ารมอียูแ่ละความสะดวกใน
การเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสต์ ่า  2) ชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธมาก เป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์มากกว่าชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธน้อย และ 3) ชาย
ทีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งน้อยเป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนั
โรคเอดสม์ากกว่า ชายทีม่ทีีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งมาก   
 ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มย่อยอกี 28 กลุ่ม ปรากฏว่าความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดสแ์ปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัทัง้ 3 ตวัแปร (ตารางที ่3.9) 
เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า  1) ชายทีม่กีารรบัรูก้าร
มอียูแ่ละความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสส์ูง เป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิล
แห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ มากกว่าชายทีม่กีารรบัรูก้ารมอียูแ่ละความสะดวกในการเขา้ถงึ 
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ตารางท่ี 3.9  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความเช่ือในประสิทธิผล

แห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ ตามระดบั การรบัรู้การมีอยู่และความ
สะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ วิถีชีวิตแบบพุทธ และภาระ
เกินบทบาทจากคนรอบข้าง ท่ีแตกต่างกนัในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย (ตอน 
1) และค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรค
เอดส ์ตามระดบัของตวัแปรอิสระท่ีพบในอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

 

(ตอน 1) 
 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

ค่าเอฟ 

% 
ท านาย 

อปุกรณ์
ป้องกนั
เอดส ์

วิถีพทุธ 
ภาระเกิน
บทบาท ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

(ก) (ข) (ค) 
รวม 666 65.77*** 26.57*** 4.02* <1 <1 <1 <1 14.0% 
อายุน้อย 334 50.77*** 5.65* <1 2.4 <1 <1 2.43 17.1% 
อายุมาก 332 14.73*** 18.82*** 5.49* <1 <1 1.47 <1 13.1% 
ลกูคนเดยีว 300 31.44*** 14.71*** 1.11 <1 <1 <1 <1 15.2% 
มพีีน้่อง 366 34.30*** 12.00** 3.6 <1 2.14 <1 <1 13.9% 
การศกึษาป.ตร ี 460 44.49*** 14.99*** 3.03 <1 <1 3.48 <1 13.5% 
การศกึษาสงูกวา่ปตร ี 206 18.40*** 11.50** <1 1.35 1.89 <1 1.27 18.3% 
โสด 331 33.50*** 5.52* 1.91 <1 <1 <1 <1 12.5% 
ไม่โสด 335 34.68*** 22.89*** 1.63 <1 1.93 <1 <1 16.5% 
ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์ 200 16.82*** 10.18** 5.68* 1.32 <1 2.74 <1 17.8% 
ดื่มแอลกอฮอล ์ 466 47.25*** 15.38*** <1 <1 2.27 <1 1.6 14.0% 
อาศยัคนเดยีว 215 22.50*** 2.82 3.35 <1 <1 <1 4.09* 15.0% 
อาศยักบัครอบครวั 287 22.67*** 9.91** 1.9 <1 <1 1.44 <1 13.8% 
อาศยักบัเพื่อน, แฟน 164 22.97*** 20.23*** <1 1.24 1.84 1.26 1.5 23.4% 
แบบรุก 179 5.14* 3.43 5.99* <1 <1 <1 <1 9.8% 
แบบรบั 198 27.51*** 8.21** <1 <1 <1 1.54 <1 16.4% 
ไดท้ัง้รุกและรบั 221 20.99*** 10.48** <1 <1 <1 <1 <1 15.4% 
ไม่เทีย่วกลางคนื 244 21.23*** 19.09*** 1.18 <1 <1 <1 <1 16.6% 
เทีย่วกลางคนื 422 43.12*** 8.87** 2.87 <1 <1 <1 1.42 13.1% 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ 224 23.82*** 4.57* <1 <1 <1 <1 1.15 12.2% 
เทีย่วกลางคนื >1 ครัง้ 198 17.71*** 4.55* 3.26 <1 1.98 <1 <1 15.4% 
ท างานเอกชน 322 21.85*** 14.34*** 7.80** <1 1.52 <1 1.89 13.5% 
ธุรกจิส่วนตวั 141 15.42*** 10.40** 1.26 <1 <1 <1 <1 18.9% 
ราชการ, รฐัวสิาหกจิ 119 13.87*** 3.46 <1 <1 <1 <1 <1 16.9% 
รายไดต้ ่า 216 22.24*** 6.88** 1.96 1.36 1.37 4.55* <1 16.7% 
รายไดป้านกลาง 236 39.98*** 14.63*** 4.39* <1 1.83 <1 <1 22.6% 
รายไดส้งู 184 9.21** 3.83 8.16** 1.95 <1 <1 <1 13.3% 
เคยตรวจ HIV 466 32.81*** 18.00*** 4.97* <1 <1 <1 <1 12.2% 
ไม่เคยตรวจ HIV 200 26.99*** 6.24* <1 <1 <1 <1 <1 15.7% 

 

หมายเหตุ * p < 0.05  , ** p < 0.01  และ *** p < .001 
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ตารางท่ี 3.9  (ต่อ) 
(ตอน 2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือใน
ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
รวม การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 60.83 ต ่า = 55.28 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.82 น้อย = 56.29 

 
ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง น้อย = 58.74 มาก = 57.37 

อายุน้อย การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 60.37 ต ่า = 53.72 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 58.16 น้อย = 55.94 

อายุมาก การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 61.03 ต ่า = 57.21 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 61.28 น้อย = 56.96 

 
ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง น้อย = 60.29 มาก = 57.96 

ลกูคนเดยีว การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 60.49 ต ่า = 54.71 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.58 น้อย = 55.62 

มพีีน้่อง การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 61.11 ต ่า = 55.69 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 60.00 น้อย = 56.80 

การศกึษาป.ตร ี การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 60.49 ต ่า = 54.89 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.32 น้อย = 56.07 

การศกึษาสงูกว่าป.ตร ี การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 61.49 ต ่า = 56.41 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 60.95 น้อย = 56.94 

โสด การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 61.34 ต ่า = 55.72 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.67 น้อย = 57.39 

ไมโ่สด การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 60.47 ต ่า = 54.73 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.93 น้อย = 55.27 

ไมด่ืม่แอลกอฮอล ์ การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 61.52 ต ่า = 56.07 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 60.92 น้อย = 56.68 

 
ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง น้อย = 60.38 มาก = 57.21 

ดืม่แอลกอฮอล ์ การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 60.51 ต ่า = 55.01 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.33 น้อย = 56.19 

อาศยัคนเดยีว การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 61.37 ต ่า = 55.43 
อาศยักบัครอบครวั การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 60.74 ต ่า = 55.54 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.86 น้อย = 56.42 

อาศยักบัเพือ่นหรอืแฟน การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 60.40 ต ่า = 54.37 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 60.21 น้อย = 54.55 

รุก การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 60.14 ต ่า = 56.98 

 
ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง น้อย = 60.26 มาก = 56.86 

รบั การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 61.38 ต ่า = 54.28 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.77 น้อย = 55.89 
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ตารางท่ี 3.9  (ต่อ) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือใน
ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
โบท การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 60.62 ต ่า = 55.33 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.85 น้อย = 56.11 

ไมเ่ทีย่วกลางคนื การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 61.20 ต ่า = 55.95 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 61.06 น้อย = 56.09 

เทีย่วกลางคนื การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 60.52 ต ่า = 54.84 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 58.97 น้อย = 56.39 

เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 60.41 ต ่า = 54.80 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 58.84 น้อย = 56.38 

เทีย่วกลางคนื > 1 ครัง้ การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 60.60 ต ่า = 54.85 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.18 น้อย = 56.27 

ท างานเอกชน การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 60.07 ต ่า = 55.26 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 59.61 น้อย = 55.72 

 
ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง น้อย = 59.10 มาก = 56.23 

ธุรกจิส่วนตวั, อาชพีอสิระ การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 61.97 ต ่า = 56.15 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 61.45 น้อย = 56.67 

ราชการ การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 61.77 ต ่า = 55.62 
รายไดต้ ่า การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 59.34 ต ่า = 53.87 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 58.12 น้อย = 55.09 

รายไดป้านกลาง การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 62.22 ต ่า = 55.16 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 60.83 น้อย = 56.56 

 
ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง น้อย = 59.86 มาก = 57.52 

รายไดส้งู การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 60.95 ต ่า = 56.78 

 
ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง น้อย = 60.82 มาก = 56.90 

เคยตรวจ HIV การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 61.14 ต ่า = 56.60 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 60.55 น้อย = 57.19 

 
ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง น้อย = 59.75 มาก = 57.99 

ไมเ่คยตรวจ HIV การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 59.92 ต ่า = 52.85 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 58.08 น้อย = 54.68 

 

อุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ต ่า ผลเช่นนี้ปรากฏในทุกกลุ่มย่อย 2) ชายที่มวีถิีชวีติแบบพุทธมาก    
เป็นผู้ที่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์มากกว่าชายที่มวีถิชีวีติแบบ
พุทธน้อย ผลเช่นนี้ปรากฏใน 24 กลุ่มย่อย และ 3) ชายทีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง
น้อยเป็นผูท้ี่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสม์ากกว่า ชายทีม่ทีีม่ภีาระ
เกนิบทบาทจากคนรอบขา้งมาก ผลเช่นน้ีปรากฏใน 7 กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มทีส่ าคญัคอื กลุ่มชาย
ทีอ่ายุมาก กลุ่มชายทีไ่ม่ดื่มแอลกอฮอล ์กลุ่มชายทีม่รีสนิยมทางเพศแบบรุก กลุ่มชายทีท่ างาน
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บรษิทัเอกชน และกลุ่มชายทีเ่คยตรวจเอชไอว ี     
 นอกจากนี้ย ังพบอีกว่า ความเชื่อในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส ์
แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์แบบสองทางระหว่างวถิชีวีติแบบพุทธ และภาระเกนิบทบาทจาก
คนรอบขา้ง ผลเช่นนี้ปรากฏเพยีง 1 กลุ่มย่อย คอื กลุ่มชายที่มรีายได้ต ่า (ตารางที่ 3.9 และ
ตารางที ่83 ในภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่ม
ชายทีม่รีายไดต้ ่า (ตารางที ่83 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญั รวม 3 
คู่ และพบคู่ทีส่ าคญัเพยีง 2 คู่ คอื 1) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธมาก 
ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่มีภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างมาก เป็นผู้ที่มคีวามเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสส์ูงมากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่ภีาระเกนิ
บทบาทจากคนรอบขา้งน้อย และ 2) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ภีาระเกนิบทบาทจาก
คนรอบข้างมาก ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มีวถิีชวีติแบบพุทธมาก เป็นผู้ที่มคีวามเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์สูงมากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย ที่มวีถิชีวีติ
แบบพุทธน้อย  
 ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ยงัแปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์
แบบสามทางระหว่างการรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์
วถิชีวีติแบบพุทธ และภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง ผลเช่นนี้ปรากฏใน  1 กลุ่มย่อย คอื 
กลุ่มชายที่อาศยัคนเดยีว (ตารางที่ 3.9 และ ตารางที่ 84 ในภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่มชายทีอ่าศยัคนเดยีว (ตารางที ่84 ในภาคผนวก 
ข และภาพที ่3.7) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอยา่งมนีัยส าคญัรวม 12 คู่ แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง 5 คู่ 
คอื 1) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธมาก และมภีาระเกนิบทบาทจากคน
รอบข้างมาก ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มีการรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึง
อุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์
มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย  ทีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์
ป้องกนัโรคเอดสต์ ่า 2) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกใน
การเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสต์ ่า และมวีถิชีวีติแบบพุทธมาก ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่
มภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งน้อยเป็นผูท้ี่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนั
โรคเอดสม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งมาก 3) ในหมู่
ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มวีถิีชวีติแบบพุทธน้อย และมภีาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง
น้อย ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มีการรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์
ป้องกนัโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์มากกว่า
ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย ที่มกีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนั
โรคเอดสต์ ่า    4)  ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่กีารรบัรูก้ารมอียูแ่ละความสะดวกในการ 
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ภาพท่ี 3.7  ค่าเฉลีย่ของความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์พจิารณาตาม
การรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ วถิชีวีติ
แบบพุทธ และภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง ในกลุ่มชายทีอ่าศยัคนเดยีว 

 

เข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ต ่ า และมีภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างน้อย ชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่มวีถิชีวีติแบบพุทธมาก เป็นผู้ที่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดส์มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชาย ทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธน้อย และ 5) ในหมู่
ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย ที่มกีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนั
โรคเอดสส์งู ในขณะเดยีวกนัมวีถิชีวีติแบบพุทธมาก และมภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งน้อย 
ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มลีกัษณะเช่นนี้ เป็นผู้ที่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดส์มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชาย ที่มกีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกใน
การเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ต ่า ในขณะเดยีวกนัมวีถิชีวีติแบบพุทธน้อย และมภีาระเกนิ
บทบาทจากคนรอบขา้งมาก   
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 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนนี้สรุปได้ว่า ชายที่มีความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดสม์ากม ี5 ประการ คอื      
 ประการที่หนึ่ง ชายที่มกีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนั
โรคเอดสส์ูง ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม นอกจากนี้ยงัพบในกลุ่มชายทีอ่าศยัคนเดยีว 2 ประเภท 
คอื ชายที่มวีถิชีวีติแบบพุทธมาก และมภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบข้างมาก และชายที่มวีถิี
ชวีติแบบพุทธน้อย และมภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งน้อย     
 ประการทีส่อง ชายที่มวีถิชีวีติแบบพุทธมาก ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม กลุ่มชายทีอ่าศยั
กบัครอบครวั กลุ่มชายทีอ่าศยักบัเพื่อนหรอืแฟน กลุ่มชายทีม่รีสนิยมทางเพศแบบรบั กลุ่มชาย
ทีม่รีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั กลุ่มชายทีท่ างานบรษิทัเอกชน กลุ่มชายทีป่ระกอบอาชพี
อสิระหรอืธุรกจิส่วนตวั กลุ่มชายทีร่ายไดต้ ่า กลุ่มชายทีร่ายไดป้านกลาง นอกจากนี้ยงัพบในชาย
ทีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งมาก โดยพบในกลุ่มชายทีม่รีายไดต้ ่า และพบผลในชายทีม่ ี
การรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ต ่า และมีภาระเกิน
บทบาทจากคนรอบขา้งน้อย ซึง่พบเฉพาะในกลุ่มชายทีอ่าศยัคนเดยีว   
 ประการที่สาม ชายที่มภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งน้อย ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม 
กลุ่มชายทีอ่ายมุาก กลุ่มชายทีไ่มด่ื่มแอลกอฮอล ์กลุ่มชายทีม่รีสนิยมทางเพศแบบรุก กลุ่มชายที่
ท างานบรษิทัเอกชน กลุ่มชายที่เคยตรวจเอชไอว ีนอกจากนี้ยงัพบในชายที่มกีารรบัรูก้ารมอียู่
และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสต์ ่า และมวีถิชีวีติแบบพุทธมาก โดยพบ
ในกลุ่มชายทีอ่าศยัคนเดยีว        
 ประการทีส่ ี ่พบผลกลบัในชายทีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งมาก ผลเช่นนี้พบใน
ชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธมาก โดยพบในกลุ่มชายทีม่รีายไดต้ ่า     
 และประการสุดท้าย ชายที่มกีารรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์
ป้องกนัโรคเอดสส์งู มวีถิชีวีติแบบพุทธมาก และมภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งน้อย เป็นผูท้ี่
มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์มากกว่าชายที่มกีารรบัรูก้ารมอียู่และ
ความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ต ่า มวีถิชีวีติแบบพุทธน้อย และมภีาระเกนิ
บทบาทจากคนรอบขา้งมาก   
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 3.4.3  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของการหลีกเล่ียงพฤติกรรม
เส่ียงต่อโรคเอดส์ ตามระดบั การรบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์
ป้องกนัโรคเอดส ์วิถีชีวิตแบบพทุธ และภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง ท่ีแตกต่างกนั 
  
 การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ หมายถึง เจตนาเชิงพฤติกรรมหรอืความ
พรอ้มของบุคคล ต่อความพยายามทีจ่ะหลกีเลีย่งการกระท าหรอืกจิกรรมทีน่ าไปสู่ความเสีย่งต่อ
การตดิเชือ้โรคเอดส ์โดยการเลอืกกระท าหรอืไม่กระท าพฤตกิรรม อาท ิการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย 
การเสพยาหรอืของมนึเมา การดูสื่อลามก และเลอืกสถานที่ที่ควรหรอืไม่ควรไป เช่น สถาน
เรงิรมย ์ซาวน่าเกย ์พสิยัคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 19 – 70 คะแนน (ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 44.60 
และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 9.29) โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ได้คะแนนรวมจาก
แบบวดันี้มาก เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส์มาก และชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายที่ได้คะแนนรวมจากแบบวดันี้น้อย เป็นผูท้ี่มีการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์
น้อย            
 จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของ การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรค
เอดส ์โดยมตีวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร คอื การรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์
ป้องกนัโรคเอดส ์วถิชีวีติแบบพุทธ และภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง ผลปรากฏในกลุ่มรวม
ว่าการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวั
เพยีง 1 ตวัแปร (ตารางที ่3.10) คอื วถิชีวีติแบบพุทธ เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตาม
ระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า ชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธมาก เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสีย่งต่อโรคเอดส ์มากกว่าชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธน้อย  
 ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มย่อยอกี 28 กลุ่ม ปรากฏว่าการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรค
เอดส์แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทีละตวัเพยีง 1 ตวัแปร (ตารางที่ 3.10) เมื่อ
พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มที่แบ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า  ชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธ
มาก เป็นผู้ทีม่กีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่าชายที่มวีถิชีวีติแบบพุทธน้อย 
ผลเช่นนี้ปรากฏใน 18 กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มทีส่ าคญัคอื กลุ่มชายทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
กลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล ์กลุ่มชายทีไ่มเ่ทีย่วกลางคนื และกลุ่มชายทีเ่คยตรวจเอชไอว ี
 นอกจากนี้ยงัพบอีกว่า การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ แปรปรวนไปตาม
ปฏสิมัพนัธแ์บบสองทางระหว่าง การรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนั
โรคเอดส ์ และวถิชีวีติแบบพุทธ ผลเช่นนี้ปรากฏเพยีง 1 กลุ่มย่อย คอื กลุ่มชายทีไ่ม่เคยตรวจ
เอชไอว ี(ตารางที ่3.10 และตารางที ่85 ในภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ย
วธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่มชายทีไ่มเ่คยตรวจเอชไอว ี(ตารางที ่85 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่า 
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ตารางท่ี 3.10  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของการหลีกเ ล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส ์ตามระดบั การรบัรู้การมีอยู่และความสะดวก
ในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ วิถีชีวิตแบบพุทธ และภาระเกิน
บทบาทจากคนรอบข้าง ท่ีแตกต่างกนัในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย (ตอน 1) 
และค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส ์ตามระดบัของ
ตวัแปรอิสระท่ีพบในอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

 

(ตอน 1) 
 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

ค่าเอฟ 

% 
ท านาย 

อปุกรณ์
ป้องกนัเอดส ์

วิถีพทุธ 
ภาระเกิน
บทบาท ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

(ก) (ข) (ค) 
รวม 666 <1 11.62** <1 <1 <1 <1 <1 1.9% 
อายุน้อย 334 <1 5.70* 2.64 <1 <1 2.14 <1 3.1% 
อายุมาก 332 <1 7.16** 1.02 <1 <1 1.19 <1 2.9% 
ลกูคนเดยีว 300 <1 4.30* <1 <1 <1 <1 <1 2.0% 
มพีีน้่อง 366 <1 7.00** <1 <1 <1 <1 <1 2.6% 
การศกึษาป.ตร ี 460 <1 9.24** 1.63 <1 <1 <1 <1 2.6% 
การศกึษาสงูกวา่ป.ตร ี 206 <1 2.95 2.36 3.52 <1 1.55 1.03 5.4% 
โสด 331 <1 6.85** <1 <1 <1 <1 <1 2.2% 
ไม่โสด 335 <1 4.82* <1 <1 <1 <1 1.07 1.9% 
ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์ 200 <1 3.13 <1 <1 <1 1.26 <1 3.1% 
ดื่มแอลกอฮอล ์ 466 <1 7.10** <1 <1 <1 <1 <1 1.8% 
อาศยัคนเดยีว 215 <1 12.97*** <1 1.6 <1 <1 <1 8.3% 
อาศยักบัครอบครวั 287 1.34 4.09* <1 <1 <1 <1 <1 2.9% 
อาศยักบัเพื่อน, แฟน 164 1.46 <1 <1 <1 1.4 1.02 <1 2.9% 
แบบรุก 179 1.63 <1 <1 <1 2.93 <1 <1 3.0% 
แบบรบั 198 1.49 9.14** 1 <1 <1 <1 <1 6.6% 
ไดท้ัง้รุกและรบั 221 <1 6.66* <1 <1 <1 <1 <1 3.7% 
ไม่เทีย่วกลางคนื 244 <1 9.27** <1 <1 <1 <1 1.47 4.3% 
เทีย่วกลางคนื 422 <1 3.03 <1 <1 <1 <1 1.16 1.4% 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ 224 <1 2.04 <1 <1 <1 <1 3.54 2.9% 
เทีย่วกลางคนื >1 ครัง้ 198 <1 <1 3.24 <1 <1 <1 <1 2.4% 
ท างานเอกชน 322 <1 7.09** <1 <1 1 1.41 <1 3.2% 
ธุรกจิส่วนตวั 141 <1 3.78 <1 <1 9.19** <1 <1 9.4% 
ราชการ, รฐัวสิาหกจิ 119 <1 9.32** <1 1.11 2.93 <1 2.04 16.2% 
รายไดต้ ่า 216 1.71 4.86* <1 1.43 1.12 1.78 <1 4.7% 
รายไดป้านกลาง 236 <1 9.97** 1.26 1.15 <1 <1 <1 5.2% 
รายไดส้งู 184 1.70 1.29 1.98 <1 1.5 2.21 <1 4.8% 
เคยตรวจ HIV 466 <1 9.26** <1 <1 <1 <1 <1 2.3% 
ไม่เคยตรวจ HIV 200 <1 <1 <1 4.91* <1 <1 <1 4.1% 

 

หมายเหตุ * p < 0.05  , ** p < 0.01  และ *** p < .001 
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ตารางท่ี 3.10  (ต่อ) 
(ตอน 2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อ

โรคเอดส์ 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
รวม วถิชีวีติแบบพุทธ สงู = 45.89 ต ่า = 43.44 
อายุน้อย วถิชีวีติแบบพุทธ สงู = 47.07 ต ่า = 44.64 
อายุมาก วถิชีวีติแบบพุทธ สงู = 44.88 ต ่า = 42.12 
ลกูคนเดยีว วถิชีวีติแบบพุทธ สงู = 46.01 ต ่า = 43.66 
มพีีน้่อง วถิชีวีติแบบพุทธ สงู = 45.79 ต ่า = 43.30 
การศกึษาป.ตร ี วถิชีวีติแบบพุทธ สงู = 46.00 ต ่า = 43.22 
โสด วถิชีวีติแบบพุทธ สงู = 46.85 ต ่า = 44.15 
ไมโ่สด วถิชีวีติแบบพุทธ สงู = 44.96 ต ่า = 42.73 
ดืม่แอลกอฮอล ์ วถิชีวีติแบบพุทธ สงู = 45.32 ต ่า = 43.02 
อาศยัคนเดยีว วถิชีวีติแบบพุทธ สงู = 47.80 ต ่า = 43.30 
อาศยักบัครอบครวั วถิชีวีติแบบพุทธ สงู = 45.30 ต ่า = 43.07 
รบั วถิชีวีติแบบพุทธ สงู = 45.87 ต ่า = 42.01 
โบท วถิชีวีติแบบพุทธ สงู = 46.16 ต ่า = 42.86 
ไมเ่ทีย่วกลางคนื วถิชีวีติแบบพุทธ สงู = 48.62 ต ่า = 45.23 
ท างานเอกชน วถิชีวีติแบบพุทธ สงู = 46.47 ต ่า = 43.67 
ราชการ วถิชีวีติแบบพุทธ สงู = 47.77 ต ่า = 42.77 
รายไดต้ ่า วถิชีวีติแบบพุทธ สงู = 46.68 ต ่า = 43.74 
รายไดป้านกลาง วถิชีวีติแบบพุทธ สงู = 46.22 ต ่า = 42.44 
เคยตรวจ HIV วถิชีวีติแบบพุทธ สงู = 45.94 ต ่า = 43.26 

 

มคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัเพยีง 1 คู่ คอื ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ ีการรบัรูก้ารมี
อยูแ่ละความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสต์ ่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่วีถิี
ชีวิตแบบพุทธ มาก เป็นผู้ที่มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่าชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธน้อย 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้ยงัพบดว้ยว่า การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส ์
แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธ์แบบสองทาง ระหว่างการรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการ
เขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์ และภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง ผลเช่นนี้ปรากฏเพยีง 1 
กลุ่มย่อย คอื กลุ่มชายทีม่ธีุรกจิส่วนตวั (ตารางที ่3.10 และตารางที ่86 ในภาคผนวก ข) เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’  ในกลุ่มชายทีม่ธีุรกจิส่วนตวั (ตารางที ่86 
ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอยา่งมนียัส าคญัรวม 2 คู่ และเป็นคู่ทีส่ าคญัทุกคู่ คอื 1) 
ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งน้อย ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
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กบัชายทีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสต์ ่า เป็นผูท้ีม่ ี
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่กีารรบัรูก้ารมี
อยูแ่ละความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสส์ูง และ 2) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายที่มกีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสต์ ่า ชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งน้อย เป็นผูท้ี่มกีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสีย่งต่อโรคเอดสม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งมาก 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มลูในส่วนนี้สรุปไดว้่า ชายทีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรค
เอดสม์ากม ี3 ประการ คอื        
  ประการที่หนึ่ง ชายที่มวีถิีชวีติแบบพุทธมาก ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม กลุ่มชายที่มี
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกลุ่มชายที่ดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มชายที่ไม่เที่ยวกลางคนื กลุ่มชายที่
เคยตรวจเอชไอว ีนอกจากนี้ยงัพบในชายที่มีการรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึง
อุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสต์ ่า โดยพบในกลุ่มชายทีไ่มเ่คยตรวจเอชไอว ี   
 ประการทีส่อง ชายทีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งน้อย ผลเช่นนี้พบในชายทีม่กีาร
รบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ต ่า โดยพบในกลุ่มชายที่
ประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิส่วนตวั     
 และประการสุดท้าย พบผลกลบัในชายที่มกีารรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการ
เขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสต์ ่า ผลเช่นนี้พบในชายทีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งน้อย 
โดยพบในกลุ่มชายทีป่ระกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิส่วนตวั 
  
 3.4.4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของ พฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส์ขณะมีเพศสมัพนัธ์ ตามระดบั การรบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึง
อุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ วิถีชีวิตแบบพุทธ และภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง ท่ี
แตกต่างกนั 
 
 พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์หมายถงึ พฤตกิรรมทางเพศของบุคคล 
โดยพจิารณาจากวธิกีารในการมเีพศสมัพนัธข์องบุคคลนัน้ ผ่านการกระท าหรอืการปฏบิตัตินใน
การดแูลตนเองใหป้ลอดภยัจากการไดร้บัเชือ้เอดส ์โดยเลอืกกระท าการต่าง ๆ ทีไ่ม่เสีย่งต่อการ
ได้ร ับเชื้อเอดส์จากการมีเพศสัมพันธ์ เช่น ใช้ถุงยางอนามยัพร้อมสารหล่อลื่นทุกครัง้ที่มี
เพศสมัพนัธท์างทวารหนัก การไม่กลนืกนิน ้าอสุจขิองคู่นอน เป็นต้น พสิยัคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบ
วดัมคี่า 13 – 60 คะแนน (ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 39.61 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 9.10) โดย
ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้คะแนนรวมจากแบบวดันี้มาก เป็นผู้ที่มีพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์สูง และชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ได้คะแนนรวมจากแบบวดันี้น้อย 
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เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธต์ ่า     
 จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของ พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมี
เพศสมัพนัธ ์โดยมตีวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร  คอื การรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึ
อุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์วถิชีวีติแบบพุทธ  และภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง ผลปรากฏใน
กลุ่มรวมว่าพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์ แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปร
อสิระทลีะตวัเพยีง 2 ตวัแปร (ตารางที ่3.11) คอื การรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึ
อุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์ และวถิชีวีติแบบพุทธ เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบั
ของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า 1) ชายทีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์
ป้องกนัโรคเอดสส์งู เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์มากกว่าชายทีม่กีาร
รบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสต์ ่า และ 2) ชายทีม่วีถิชีวีติ
แบบพุทธมาก เป็นผูท้ี่มพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์มากกว่าชายทีม่วีถิชีวีติ
แบบพุทธน้อย          
 ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มย่อยอกี 28 กลุ่ม ปรากฏว่าพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์ แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทีละตวัทัง้ 3 ตวัแปร (ตารางที ่3.11) เมื่อ
พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า 1) ชายทีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่
และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสส์ูง เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์
ขณะมเีพศสมัพนัธ์  มากกว่าชายที่มกีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์
ป้องกนัโรคเอดสต์ ่า ผลเช่นนี้ปรากฏใน 15 กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มทีส่ าคญัคอื กลุ่มชายทีอ่ายุน้อย 
กลุ่มชายทีม่พีีน้่อง กลุ่มชายทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล ์กลุ่มชายที่
มรีสนิยมทางเพศแบบรบั กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื และกลุ่มชายทีม่รีายไดป้านกลาง 2) ชายทีม่ ี
วถิชีวีติแบบพุทธมาก เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่าชายที่มี
วถิีชวีติแบบพุทธน้อย ผลเช่นนี้ปรากฏใน 20 กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มที่ส าคญัคอื กลุ่มชายที่มี
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและกลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล ์และ 3) ชายทีม่ภีาระเกนิบทบาทจาก
คนรอบข้างน้อยเป็นผู้ที่มพีฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่า ชายที่มทีี่มี
ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบข้างมาก ผลเช่นนี้ปรากฏใน 2 กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มที่ส าคญัคอื 
กลุ่มชายทีอ่ายมุาก และกลุ่มชายทีม่รีายไดป้านกลาง 
 นอกจากนี้ยงัพบอกีว่า พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์แปรปรวนไปตาม
ปฏสิมัพนัธ์แบบสองทางระหว่าง วถิีชวีติแบบพุทธ และภาระเกินบทบาทจากคนรอบขา้ง ผล
เช่นนี้ปรากฏเพยีง 1 กลุ่มย่อย คอื กลุ่มชายทีม่รีายไดต้ ่า (ตารางที ่3.11 และตารางที่ 87 ใน
ภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่มชายทีม่รีายไดต้ ่า 
(ตารางที ่87 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอยา่งมนียัส าคญัรวม 3 คู่ แต่พบคู่ทีส่ าคญั
เพยีง 2 คู่ คอื 1) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธมาก ชายทีม่เีพศสมัพนัธ ์
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ตารางท่ี 3.11 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมป้องกนัโรค

เอดสข์ณะมีเพศสมัพนัธ์ ตามระดบั การรบัรู้การมีอยู่และความสะดวกใน
การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ วิถีชีวิตแบบพุทธ และภาระเกิน
บทบาทจากคนรอบข้าง ท่ีแตกต่างกนัในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย (ตอน 1) 
และค่าเฉล่ียของพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพนัธ์ตาม
ระดบัของตวัแปรอิสระท่ีพบในอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

 

(ตอน 1) 
 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

ค่าเอฟ 

% 
ท านาย 

อปุกรณ์
ป้องกนัเอดส ์

วิถีพทุธ 
ภาระเกิน
บทบาท ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

(ก) (ข) (ค) 
รวม 666 10.97** 15.96*** 1.66 <1 <1 <1 <1 4.6% 
อายุน้อย 334 5.44* 6.57* <1 1.41 <1 <1 <1 4.9% 
อายุมาก 332 3.26 7.83** 4.32* <1 <1 <1 1.94 5.8% 
ลกูคนเดยีว 300 3.85 9.61** <1 <1 1.44 <1 <1 5.6% 
มพีีน้่อง 366 7.06** 6.34* 1.69 <1 <1 <1 <1 4.8% 
การศกึษาป.ตร ี 460 7.78** 13.85*** <1 <1 <1 <1 1.85 5.4% 
การศกึษาสงูกวา่ป.ตร ี 206 2.25 2.67 <1 1.54 1.59 1.24 <1 6.0% 
โสด 331 4.22* 5.21* <1 <1 <1 <1 <1 3.8% 
ไม่โสด 335 9.30** 12.14** <1 <1 1.83 <1 <1 7.2% 
ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์ 200 3.82 3.79 1.09 <1 <1 <1 <1 5.5% 
ดื่มแอลกอฮอล ์ 466 6.62* 11.22** <1 1.43 <1 <1 1.01 4.8% 
อาศยัคนเดยีว 215 6.36* 7.02** 1.14 <1 <1 3.4 2.43 9.0% 
อาศยักบัครอบครวั 287 4.76* 3.38 <1 1.46 1.65 <1 <1 4.7% 
อาศยักบัเพื่อน,แฟน 164 2.72 5.90* <1 <1 3.2 <1 <1 8.5% 
แบบรุก 179 1.96 2.03 2.44 <1 1.3 1.16 2.77 5.9% 
แบบรบั 198 14.09*** 6.06* <1 <1 <1 <1 <1 10.4% 
ไดท้ัง้รุกและรบั 221 1.15 9.41** <1 <1 <1 <1 <1 5.9% 
ไม่เทีย่วกลางคนื 244 2.18 11.73** 1.05 <1 <1 2.93 <1 7.6% 
เทีย่วกลางคนื 422 8.93** 5.60* <1 <1 <1 1.36 1.13 4.5% 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ 224 4.51* 2.54 <1 <1 3.08 <1 <1 5.1% 
เทีย่วกลางคนื >1 ครัง้ 198 4.25* 3.55 2.04 <1 1.91 1.41 <1 7.8% 
ท างานเอกชน 322 1.52 4.42* 2.84 <1 <1 2.46 <1 3.6% 
ธุรกจิส่วนตวั 141 2.43 10.12** <1 <1 <1 1.74 1.35 11.2% 
ราชการ, รฐัวสิาหกจิ 119 3.64 2.13 <1 <1 <1 <1 <1 6.4% 
รายไดต้ ่า 216 2.64 5.62* 2.13 1.7 <1 5.87* 2.05 9.3% 
รายไดป้านกลาง 236 6.98** 6.63* 5.37* <1 2.27 <1 <1 9.6% 
รายไดส้งู 184 1.57 2.69 1.32 <1 <1 1.38 <1 4.6% 
เคยตรวจ HIV 466 4.27* 6.68* 3.22 1.29 <1 <1 1.03 3.6% 
ไม่เคยตรวจ HIV 200 6.26* 11.05** <1 1.59 <1 <1 <1 8.8% 

 

หมายเหตุ * p < 0.05  , ** p < 0.01  และ *** p < .001 
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ตารางท่ี 3.11  (ต่อ) 
(ตอน 2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมป้องกนัโรค

เอดสข์ณะมีเพศสมัพนัธ์ 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
รวม การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 40.84 ต ่า = 38.53 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 41.07 น้อย = 38.29 

อายุน้อย การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 39.92 ต ่า = 37.64 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 40.03 น้อย = 37.52 

อายุมาก วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 41.99 น้อย = 39.20 

 
ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง น้อย = 41.63 มาก = 39.56 

ลกูคนเดยีว วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 41.04 น้อย = 37.89 
มพีีน้่อง การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 41.22 ต ่า = 38.65 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 41.15 น้อย = 38.72 

การศกึษาป.ตร ี การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 40.24 ต ่า = 37.94 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 40.63 น้อย = 37.55 

โสด การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 42.25 ต ่า = 40.17 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 42.37 น้อย = 40.06 

ไมโ่สด การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 39.65 ต ่า = 36.78 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 39.85 น้อย = 36.57 

ดืม่แอลกอฮอล ์ การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 40.28 ต ่า = 38.21 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 40.59 น้อย = 37.90 

อาศยัคนเดยีว การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 41.77 ต ่า = 38.89 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 41.84 น้อย = 38.81 

อาศยักบัครอบครวั การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 41.24 ต ่า = 38.75 
อาศยักบัเพือ่นหรอืแฟน วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 40.32 น้อย = 36.90 
รบั การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 41.45 ต ่า = 36.82 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 40.65 น้อย = 37.62 

โบท วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 40.47 น้อย = 36.54 
ไมเ่ทีย่วกลางคนื วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 42.01 น้อย = 37.91 
เทีย่วกลางคนื การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 40.72 ต ่า = 38.15 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 40.45 น้อย = 38.42 

เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 40.66 ต ่า = 38.16 
เทีย่วกลางคนื > 1 ครัง้ การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 40.68 ต ่า = 38.01 
ท างานเอกชน วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 40.39 น้อย = 38.28 
ธุรกจิส่วนตวั, อาชพีอสิระ วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 42.56 น้อย = 37.48 
รายไดต้ ่า วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 40.09 น้อย = 37.30 
รายไดป้านกลาง การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 41.16 ต ่า = 38.07 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 41.12 น้อย = 38.11 

 
ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง น้อย = 40.97 มาก = 38.26 
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ตารางท่ี 3.11  (ต่อ) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์

ขณะมีเพศสมัพนัธ์ 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
เคยตรวจ HIV การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 41.28 ต ่า = 39.52 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 41.50 น้อย = 39.30 

ไมเ่คยตรวจ HIV การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องเอดส ์ สงู = 39.70 ต ่า = 36.69 

 
วถิชีวีติแบบพุทธ มาก = 40.20 น้อย = 36.19 

 

กบัชายที่มภีาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างมากเป็นผู้ที่มพีฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งน้อย และ 
2) ในหมู่ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างมาก ชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายที่มีวิถีชีวิตแบบพุทธมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธน้อย 
 จากการวเิคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้สรุปได้ว่า ชายที่มพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธม์ากม ี4 ประการ คอื        
 ประการที่หนึ่ง ชายทีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนั
โรคเอดส์สูง ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม กลุ่มชายที่อายุน้อย กลุ่มชายที่มพีี่น้อง กลุ่มชายที่มี
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล ์กลุ่มชายทีม่รีสนิยมทางเพศแบบรบั กลุ่ม
ชายทีเ่ทีย่วกลางคนื กลุ่มชายทีม่รีายไดป้านกลาง      
  ประการที่สอง ชายที่มวีิถีชีวิตแบบพุทธมาก ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม กลุ่มชายที่มี
การศึกษาระดบัปรญิญาตร ีกลุ่มชายที่ดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยงัพบในชายที่มีภาระเกิน
บทบาทจากคนรอบขา้งมาก โดยพบในกลุ่มชายทีม่รีายไดต้ ่า   
 ประการทีส่าม ชายทีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งน้อย ผลเช่นนี้พบในกลุ่มชายที่
อายมุาก กลุ่มชายทีม่รีายไดป้านกลาง       
 และประการสุดท้าย พบผลกลบัในชายที่มภีาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างมาก ผล
เช่นน้ีพบในชายทีม่วีถิชีวีติแบบพุทธมาก โดยพบในกลุ่มชายทีม่รีายไดต้ ่า 
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3.5  ผลการท านายจิตลกัษณะตามสถานการณ์ โดยใช้จิตลกัษณะเดิม และ
สถานการณ์เป็นตวัท านาย 
 
 ในส่วนนี้จะได้ท าการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อแสวงหาเปอร์เซ็นต์การท านาย ตวัท านายที่
ส าคญั  และล าดบัการท านายในตวัแปรตาม  2  ตวัแปร  ได้แก่ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดส ์และความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์  
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื การวเิคราะหแ์บบถดถอยพหุคูณแบบรวม และแบบ
เป็นขัน้ (Enter และ Stepwise) โดยมชีุดตวัท านายทัง้สิน้ 3 ชุด ไดแ้ก่ ตวัท านายชุดที ่1 คอื ชุด
จติลกัษณะเดมิ ประกอบดว้ยตวัท านาย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตน ความเชื่ออ านาจในตน และวิถีชีวิตแบบพุทธ ตัวท านายชุดที่ 2 คือ ชุดสถานการณ์ 
ประกอบด้วยตวัท านาย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การ
รบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ การได้รบัขอ้มูลข่าวสาร
เรื่องโรคเอดส์ และภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง และตวัท านายชุดที่ 3 คอื ชุดจติลกัษณะ
เดมิร่วมกบัตวัท านายชุดสถานการณ์ ประกอบด้วยตวัท านาย 8 ตวัแปร ได้แก่ สุขภาพจติ 
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน วถิชีวีติแบบพุทธ การได้รบัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการเข้าถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรค
เอดส์ การได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณการท านาย ว่าสามารถท านายตวัแปรตามดงักล่าวขา้งต้น
ไดม้ากกว่าเพยีงล าพงัชุดใดชุดหนึ่ง อยา่งน้อย 5 % ขึน้ไป     
 การวเิคราะหข์อ้มลูจะไดก้ระท าทัง้ในกลุ่มรวม และในกลุ่มย่อยอกี 28 กลุ่ม  ซึง่แบ่งตาม
ชวีสงัคมภูมหิลงั คอื 1) แบ่งตามอายุของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ ี
อายนุ้อย และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่อีายุมาก  2) แบ่งตามการมพีีน้่องในครอบครวั 
คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่ป็นลกูคนเดยีวของครอบครวัและกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธ ์
กบัชายทีม่พีีน้่องในครอบครวั 3) แบ่งตามระดบัการศกึษา คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่
จบการศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีและกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่จบการศึกษาสูงกว่า
ระดบัปรญิญาตร ี4) แบ่งตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่
โสด และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ม่โสด  5) แบ่งตามการดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล์
ของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกลุ่ม
ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  6) แบ่งตามการพกัอาศยัของกลุ่ม
ตวัอย่าง  คอื กลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่พกัอาศยัอยู่คนเดยีว กลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์
กบัชายที่พกัอาศยักบัครอบครวั และกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่พกัอาศยัร่วมกบัเพื่อน
หรอืแฟน 7) แบ่งตามรสนิยมในการมเีพศสมัพนัธข์องกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
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กบัชายที่มรีสนิยมทางเพศเป็นแบบรุก กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีสนิยมทางเพศเป็น
แบบรบั และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั  8) แบ่งตาม
การเทีย่วกลางคนืของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ม่เทีย่วกลางคนื และ
กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่ทีย่วกลางคนืทุกเดอืน  9) แบ่งตามปรมิาณการเทีย่วกลางคนื
ของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ปีรมิาณการเที่ยวกลางคนื 1 ครัง้ต่อ
เดอืน และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ปีรมิาณการเทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน  
10) แบ่งตามอาชพีของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ประกอบอาชพี
พนักงานบรษิทัหรอืองค์กรเอกชน กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีป่ระกอบธุรกจิส่วนตวัหรอื
อาชพีอิสระ และกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ท างานราชการ พนักงานรฐัวสิาหกจิหรอื
หน่วยงานของรฐั  11) แบ่งตามระดบัรายไดข้องกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายที่มรีายได้ต ่า กลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่มรีายได้ปานกลาง และกลุ่มชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายที่มรีายได้สูง และ 12) แบ่งตามการตรวจเลอืดเพื่อหาเชื้อเอชไอว ีคอื กลุ่ม
ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ีและกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายทีไ่มเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ี       
 ในส่วนของผลการท านายพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์คอื การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อโรคเอดส ์และพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ชุดตวัท านายดงักล่าว แสดงอยู่
ในตารางที ่88 และ 89 ในภาคผนวก ข       
            
 3.5.1 ผลการท านายทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ โดยใช้จิตลกัษณะ
เดิม และสถานการณ์ เป็นตวัท านาย 
 
 เมื่อน าคะแนนทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์มาท าการวเิคราะห์ถดถอยแบบ
พหุคูณแบบรวม และแบบเป็นขัน้ โดยมตีวัท านายชุดที ่1 คอื จติลกัษณะเดมิ ประกอบดว้ยตวั
ท านาย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน และ
วถิชีวีติแบบพุทธ ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มรวม (ตารางที ่3.12) พบว่าจติลกัษณะเดมิทัง้ 4 ตวั
แปร สามารถท านายทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสไ์ด ้ 15.9% โดยมลี าดบัตวัท านายที่
ส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คือ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน วิถีชีวิตแบบพุทธ ความเชื่อ
อ านาจในตน และสุขภาพจติ ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .16, .16, .16 และ .08 ซึง่หมายความ
ว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีย่ ิง่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง ยิง่มวีถิชีวีติแบบพุทธมาก 
ยิง่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง และยิง่มสีุขภาพจติดมีาก ชายผู้นัน้ยิง่มทีศันคติต่อพฤติกรรม
ป้องกนัโรคเอดสด์มีากดว้ย 
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 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูใน 28 กลุ่มย่อย (ตารางที ่3.12) พบว่า จติลกัษณะเดมิทัง้ 4 ตวั
แปร สามารถท านายไดม้ากทีสุ่ดคอื กลุ่มชายทีม่รีายไดป้านกลาง โดยท านายได ้21.9% โดยมี
ล าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื วถิชีวีติแบบพุทธ ความเชื่ออ านาจในตน และ
สุขภาพจติ ซึ่งมคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .22, .21 และ .21 กลุ่มที่มเีปอร์เซน็ต์การท านายสูง
รองลงมา  คอื กลุ่มชายทีม่รีสนิยมทางเพศแบบรบั โดยท านายได ้21.5% โดยมลี าดบัตวัท านาย
ที่ส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และสุขภาพจติ ซึ่งมคี่าเบต้า
ตามล าดบั คอื .33 และ .20 และกลุ่มที่มเีปอรเ์ซน็ต์การท านายได้น้อยที่สุด คอื กลุ่มชายที่
ประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั โดยท านายได ้8.5% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไป
น้อย คอื วถิชีวีติแบบพุทธ และความเชื่ออ านาจในตน ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .22 และ .19 
ซึง่การแปลผลตวัท านายของกลุ่มนี้เป็นในท านองเดยีวกบักลุ่มรวม    
 พสิยัเปอรเ์ซน็ต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลอืมคี่าระหว่าง 12.1% ถงึ 21.4%  ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มย่อยด้วยกนั  พบว่าคู่ที่มคีวามแตกต่างกนัเกนิ 5% ม ี6 คู่ 
คอื 1) กลุ่มชายทีเ่ป็นโสด กบั กลุ่มชายทีไ่มโ่สด (13.4% และ 19.2% ตามล าดบั)  2) กลุ่มชายที่
เป็นรุก กบั กลุ่มชายทีเ่ป็นรบั (12.1% และ 21.5% ตามล าดบั) 3) กลุ่มชายที่ท าธุรกจิส่วนตวั 
กบั กลุ่มชายทีท่ างานบรษิทัเอกชน และ กลุ่มชายทีท่ างานราชการ (8.5%, 21.4%, และ 20.5% 
ตามล าดบั) และ 4) กลุ่มชายทีร่ายไดต้ ่า กบั กลุ่มชายทีร่ายไดป้านกลาง และ กลุ่มชายทีร่ายได้
สงู (12.6%, 21.9% และ 18.3%  ตามล าดบั)       
 เมื่อน าคะแนนทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์มาท าการวเิคราะห์ถดถอยแบบ
พหุคูณแบบรวม และแบบเป็นขัน้ โดยมตีวัท านายชุดที่ 2 คอื สถานการณ์ ประกอบด้วยตวั
ท านาย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การรบัรูก้ารมอียู่และ
ความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์ การไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส ์และ
ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางที่ 3.12) พบว่า
สถานการณ์ทัง้ 4 ตวัแปร สามารถท านายทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสไ์ด ้15.1% โดย
มลี าดับตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ การได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสม และการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส ์ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .30 และ .19 
ซึ่งหมายความว่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ยิง่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม
มาก และยิง่ได้รบัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก ชายผู้นัน้ยิง่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดสด์มีากดว้ย  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูใน 28 กลุ่มยอ่ย (ตารางที ่3.12) พบว่า สถานการณ์ทัง้ 4 ตวัแปร 
สามารถท านายไดม้ากทีสุ่ดคอื กลุ่มชายทีม่รีายไดป้านกลาง โดยท านายได ้22.7% โดยมลี าดบั
ตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การ
ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และการรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์
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ป้องกนัโรคเอดส ์ซึง่มคี่าเบตา้ตามล าดบั คอื .30, .23 และ .12 ซึง่แปลความหมายเพิม่เตมิไดว้่า 
กลุ่มชายทีย่ ิง่มกีารรบัรูก้ารมอียูแ่ละความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสม์าก กย็ิง่
มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากด้วย กลุ่มที่มเีปอรเ์ซน็ต์การท านายสูงรองลงมา  
คอื กลุ่มชายทีพ่กัอาศยักบัครอบครวั โดยท านายได ้22.3% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีง
จากมากไปน้อย คือ การได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และการได้รบัข้อมูล
ข่าวสารเรื่องโรคเอดส ์ซึ่งมคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .30 และ .29 และกลุ่มที่มเีปอรเ์ซน็ต์การ
ท านายได้น้อยที่สุด คอื กลุ่มชายที่มรีายได้ต ่า โดยท านายได้ 9.7% โดยมลี าดบัตวัท านายที่
ส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และการไดร้บั
ขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .24 และ .13 ซึง่การแปลผลตวัท านาย
ของกลุ่มนี้เป็นในท านองเดยีวกบักลุ่มรวม     
 พสิยัเปอรเ์ซ็นต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลอืมคี่าระหว่าง 10.3% ถงึ 19.5% ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มยอ่ยดว้ยกนั พบว่าคู่ทีม่คีวามแตกต่างกนัเกนิ 5% ม ี5 คู่ คอื 
1) กลุ่มชายทีไ่ม่ดื่มแอลกอฮอล ์กบั กลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล ์(11.0% และ 17.0% ตามล าดบั) 
2) กลุ่มชายที่อาศยักบัครอบครวั กบั กลุ่มชายทีอ่าศยัคนเดยีว และ กลุ่มชายที่อาศยักบัเพื่อน
หรอืแฟน (22.3%, 10.3% และ 12.0% ตามล าดบั) และ 3) กลุ่มชายทีร่ายไดต้ ่า กบั กลุ่มชายที่
รายไดป้านกลาง และ กลุ่มชายทีร่ายไดส้งู (9.7%, 22.7% และ 18.5% ตามล าดบั)  
 เมื่อน าคะแนนทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์มาท าการวเิคราะห์ถดถอยแบบ
พหุคูณแบบรวม และแบบเป็นขัน้ โดยมตีวัท านายชุดที ่3 คอื จติลกัษณะเดมิ และสถานการณ์ 
ประกอบดว้ยตวัท านาย 8 ตวัแปร ได้แก่ สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่อ
อ านาจในตน วถิชีวีติแบบพุทธ การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม การรบัรูก้ารมอียู่
และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ การได้รบัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส ์
และภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มรวม (ตารางที่ 3.12) พบว่า จติ
ลกัษณะเดมิ  และสถานการณ์ทัง้ 8 ตวัแปร สามารถท านายทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดสไ์ด ้20.6% โดยมลี าดบัตวัท านายที่ส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การได้รบัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน วถิชีวีติแบบพุทธ ความเชื่ออ านาจใน
ตน  และการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส์  ซึง่มคี่าเบตา้ตามล าดบั   คอื  .22, .13, .13, .12 
และ .08 ซึ่งหมายความว่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ยิง่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมมาก ยิง่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง ยิง่มวีถิชีวีติแบบพุทธมาก ยิง่มคีวามเชื่อ
อ านาจในตนสูง และยิ่งได้ร ับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก ชายผู้นัน้ยิ่งมีทัศนคติต่อ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากดว้ย  
 

 



ตารางท่ี 3.12  ผลการท านายทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์โดยใช้จิตลกัษณะเดิม และสถานการณ์เป็นตวัท านาย 
 

            
กลุ่ม 

จ านวน
คน 

ชุด 1 จิตลกัษณะเดิม (1-4) ชุด 2 สถานการณ์ (5-8) ชุด 3 จิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์ (1-8)  % 
แตก
ต่าง  

% ท านาย 
ตวั

ท านาย 
ค่าเบต้า % ท านาย ตวัท านาย ค่าเบต้า % ท านาย ตวัท านาย ค่าเบต้า 

รวม 666 15.9 2, 4, 3, 1 .16, .16, .16, .08 15.1 5, 7 .30, .19 20.6 5, 2, 4, 3, 7 .22, .13, .13,.12, .08 4.7 
อายุน้อย 334 19.4 3, 2, 1 .22, .21, .13 18.4 5, 6 .37, .14 25.4 5, 3, 2 .28, .18, .18  6.0* 
อายุมาก 332 15.2 4, 2, 3 .25, .15, .13 15.7 7, 5 .27, .24 20.8 5, 7, 4, 2 .19, .18, .16, .13  5.1* 
ลกูคนเดยีว 300 16.8 1, 3, 4, 2  .17, .17, .13, .12 14.7 5, 7 .27, .22 21.2 5, 1, 7, 3 .19, .16, .16, .15 4.4 
มพีีน้่อง 366 16.5 2, 4, 3 .19, .19, .17 15.8 5, 7 .33, .16 21.7 5, 4, 2, 3 .24, .16, .15, .11  5.2* 
การศกึษาป.ตร ี 460 15.5 2, 3, 4 .19, .17, .16 16.2 5, 7 .30, .20 21.0 5, 2, 7, 4 .25, .18, .11, .09 4.8 
การศกึษาสงูกวา่ป.ตร ี 206 17.0 3, 4 .28, .23 13.0 5, 7 .30, .17 21.4 5, 3, 4 .23, .23, .20 4.4 
โสด 331 13.4 3, 2 .20, .20 14.3 5, 7 .31, .15 19.0 5, 2, 3 .26, .14, .14 4.7 
ไมโ่สด 335 19.2 4, 2, 3 .23, .21, .16 16.3 5, 7 .28, .23 23.7 4, 5, 2, 3 .21, .21, .17, .12 4.5 
ไมด่ืม่แอลกอฮอล์ 200 12.9 3, 1 .25, .16 11.0 5 .32 17.0 5, 3 .26, .22 4.1 
ดืม่แอลกอฮอล ์ 466 16.8 2, 4, 3 .19, .19, .16 17.0 5, 7 .29, .23 22.2 5, 2, 7, 4 .24, .18, .13, .12  5.2* 
อาศยัคนเดยีว 215 16.1 3, 2, 4 .21, .18, .15 10.3 5 .30 18.9 2, 5, 3 .21, .19, .16 2.8 
อาศยักบัครอบครวั 287 18.1 1, 2, 4, 3 .18, .16, .16, .14 22.3 5, 7 .30, .29 25.7 7, 5, 2, 1 .24, .23, .13, .13 3.4 
อาศยักบัเพือ่น,แฟน 164 14.9 2, 4 .24, .22 12.0 5 .32 20.6 5, 4, 2 .26, .21, .18  5.7* 
แบบรกุ 179 12.1 3, 4 .25, .22 17.2 7, 5 .31, .20 19.4 7, 5 .31, .20 2.2 
แบบรบั 198 21.5 2, 1 .33, .20 19.5 5, 6 .31, .21 29.8 2, 5, 6, 1 .23, .18, .18, .14  8.3* 
ไดท้ัง้รกุและรบั 221 16.7 2, 4, 3 .22, .18, .16 15.2 5, 7 .31, .18 22.8 5, 2, 4 .28, .24, .16  6.1* 
ไมเ่ทีย่วกลางคนื 244 18.1 2, 4, 3 .25, .20, .13 16.0 5, 7 .29, .20 23.8 2, 5, 4 .23, .22, .18  5.7* 
เทีย่วกลางคนื 422 14.3 3, 4, 2, 1 .17, .14, .12, .11 14.6 5, 7 .28, .19 18.8 5, 2, 7, 3 .22, .14, .12, .12 4.2 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ 224 17.7 3, 1 .31, .17 17.4 5, 7 .31, .19 23.1 3, 5, 2 .22, .22, .14  5.4* 
เทีย่วกลางคนื >1 ครัง้ 198 13.6 4, 2 .25, .19 14.5 5, 7, 8 .23, .18, .16 18.9 4, 5, 2 .22, .21, .16 4.4 
ท างานเอกชน 322 21.4 2, 4, 3 .21, .21, .19 18.9 5, 7, 8 .31, .18, .13 27.1 5, 2, 4, 8 .25, .23, .18, .12  5.7* 
ธุรกจิสว่นตวั 141 8.5 4, 3 .22, .19 14.7 5, 7 .26, .20 16.4 5, 7 .26, .20 1.7 
ราชการ, รฐัวสิาหกจิ 119 20.5 3, 4 .29, .26 14.6 5 .34 24.5 4, 3, 5 .23, .23, .22 4.0 
รายไดต้ ่า 216 12.6 2 .29 9.7 5, 7 .24, .13 15.1 2, 5 .22, .19 2.5 
รายไดป้านกลาง 236 21.9 4, 3, 1 .22, .21, .21 22.7 5, 7, 6 .30, .23, .12 28.9 5, 7, 4, 3, 1 .22, .17, .15,.15, .13  6.2* 
รายไดส้งู 184 18.3 2, 1 .30, .17 18.5 5, 7 .36, .15 25.5 5, 2, 4 .32, .22, .15  7.0* 
เคยตรวจ HIV 466 15.9 2, 4, 3 .23, .17, .11 14.6 5, 7 .28, .21 20.3 5, 2, 7, 4 .21, .20, .11, .11 4.4 
ไมเ่คยตรวจ HIV 200 18.5 3, 4 .37, .17 15.6 5 .37 25.3 3, 5, 4 .31, .27, .14 6.8* 
 
หมายเหตุ : ค่าเบตา้ทุกตวัมนียัส าคญัที่ .05 และ * มเีปอรเ์ซน็ตแ์ตกต่างตัง้แต่ 5.0% ขึน้ไป 

                   ตวัท านายท่ี 1 คือ สุขภาพจิต 
 

ตวัท านายท่ี 4 คือ วิถีชีวิตแบบพุทธ 
  

          ตวัท านายท่ี 7 คือ การได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส ์
 ตวัท านายท่ี 2 คือ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคมุตน ตวัท านายท่ี 5 คือ การได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ตวัท านายท่ี 8 คือ ภาระเกินบทบาทคนรอบข้าง 

  
ตวัท านายท่ี 3 คือ ความเช่ืออ านาจในตน 

 
ตวัท านายท่ี 6 คือ การรบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ 
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 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลใน 28 กลุ่มย่อย (ตารางที่ 3.12) พบว่า จติลกัษณะเดมิ และ 
สถานการณ์ทัง้ 8 ตวัแปร สามารถท านายไดม้ากทีสุ่ดคอื กลุ่มชายทีเ่ป็นแบบรบั โดยท านายได ้
29.8% โดยมลี าดบัตวัท านายที่ส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน    
การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึ
อุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์และสุขภาพจติ ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .23, .18, .18 และ .14 ซึง่
แปลความหมายเพิม่เติมได้ว่า กลุ่มชายที่ยิง่มกีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึง
อุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสม์าก และยิง่มสีุขภาพจติดมีาก กย็ิง่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดส์ดมีากด้วย กลุ่มที่มเีปอรเ์ซน็ต์การท านายสูงรองลงมา  คอื กลุ่มชายที่มรีายได้ปานกลาง 
โดยท านายได ้28.9% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การไดร้บัอทิธพิล
จากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส์ วถิชีวีติแบบพุทธ ความเชื่อ
อ านาจในตน และสุขภาพจติ ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .22, .17, .15, .15 และ .13 และกลุ่มที่
มเีปอร์เซ็นต์การท านายได้น้อยที่สุด คอื กลุ่มชายที่มรีายได้ต ่า โดยท านายได้ 15.1% โดยมี
ล าดบัตวัท านายที่ส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการได้รบั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .22 และ .19 ซึง่การแปลผล
ตวัท านายของกลุ่มนี้เป็นในท านองเดยีวกบักลุ่มรวม     
 พสิยัเปอรเ์ซน็ต์การท านายในกลุ่มย่อยทีเ่หลอืมคี่าระหว่าง 16.4% ถงึ 27.1%  ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มย่อยดว้ยกนั  พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างกนัเกนิ 5% ม ี10 คู่ 
คอื 1) กลุ่มชายที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ กบั กลุ่มชายที่ดื่มแอลกอฮอล์ (17.0% และ 22.2% 
ตามล าดบั)  2) กลุ่มชายทีอ่าศยักบัครอบครวั กบั กลุ่มชายทีอ่าศยัคนเดยีว และ กลุ่มชายที่
อาศยักบัเพื่อนหรอืแฟน (25.7%, 18.9% และ 20.6% ตามล าดบั)  3) กลุ่มชายทีเ่ป็นรบั กบั 
กลุ่มชายทีเ่ป็นรุก และ กลุ่มชายทีเ่ป็นโบท (29.8%, 19.4% และ 22.8% ตามล าดบั) 4) กลุ่ม
ชายทีเ่ทีย่วกลางคนื กบั กลุ่มชายทีไ่ม่เทีย่วกลางคนื (18.8% และ 23.8% ตามล าดบั) 5) กลุ่ม
ชายที่ท าธุรกิจส่วนตวั กบั กลุ่มชายที่ท างานบรษิัทเอกชน และ กลุ่มชายที่ท างานราชการ 
(16.4%, 27.1% และ 24.5% ตามล าดบั) และ 6) กลุ่มชายทีร่ายไดต้ ่า กบั กลุ่มชายทีร่ายไดป้าน
กลาง และ กลุ่มชายทีร่ายไดส้งู (15.1%, 28.9% และ 25.5% ตามล าดบั)   
 จากผลการวเิคราะหใ์นส่วนน้ีสรปุได ้4 ประการ คอื  1) ตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะเดมิที่
ส าคญัโดยสรุปของทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย คือ 
ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน วถิชีวีติแบบพุทธ ความเชื่ออ านาจในตน และสุขภาพจติ สามารถ
ท านายได ้15.9%  2) ตวัท านายกลุ่มสถานการณ์ทีส่ าคญั เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย คอื การ
ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ สามารถ
ท านายได ้15.1%  3) ตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ทีส่ าคญั  เรยีงล าดบัจาก
มากไปน้อย คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
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วถิชีวีติแบบพุทธ ความเชื่ออ านาจในตน และการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ สามารถ
ท านายได้ 20.6% และ 4) ตวัท านายชุดที่ 3 ได้แก่ กลุ่มจติลกัษณะเดมิ และสถานการณ์  
สามารถท านายทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสไ์ดด้กีว่าตวัท านายชุดที ่1  คอื กลุ่มจติ
ลกัษณะเดมิ หรอื ตวัท านายชุดที ่2  คอื กลุ่มสถานการณ์ อย่างน้อย 5% ผลเช่นนี้พบเฉพาะใน
กลุ่มชายทีม่อีายุน้อย กลุ่มชายที่มอีายุมาก กลุ่มชายที่มพีี่น้อง กลุ่มชายที่ดื่มแอลกอฮอล ์กลุ่ม
ชายที่อาศัยกับเพื่อนหรือแฟน กลุ่มชายที่เป็นรบั กลุ่มชายที่เป็นโบท กลุ่มชายที่ไม่เที่ยว
กลางคนื กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน กลุ่มชายทีท่ างานบรษิทัเอกชน กลุ่มชายทีม่ ี
รายไดป้านกลาง กลุ่มชายทีม่รีายไดส้งู และกลุ่มชายทีไ่มเ่คยตรวจเอชไอว ี 
 
 3.5.2 ผลการท านายความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์โดย
ใช้จิตลกัษณะเดิม และสถานการณ์ เป็นตวัท านาย 
 
 เมื่อน าคะแนนความเชื่อในประสทิธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ มาท าการ
วเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคูณแบบรวม และแบบเป็นขัน้ โดยมตีวัท านายชุดที ่1 คอื จติลกัษณะ
เดมิ ประกอบดว้ยตวัท านาย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความ
เชื่ออ านาจในตน และวถิชีวีติแบบพุทธ ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มรวม (ตารางที ่3.13) พบว่าจติ
ลกัษณะเดมิทัง้ 4 ตวัแปร สามารถท านายความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรค
เอดสไ์ด ้ 19.2% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื ความเชื่ออ านาจในตน 
ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน วถิชีวีติแบบพุทธ และสุขภาพจติ ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .19, 
.18, .14 และ .10 ซึง่หมายความว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีย่ ิง่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง 
ยิง่มลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนสงู ยิง่มวีถิชีวีติแบบพุทธมาก และยิง่มสีุขภาพจติดมีาก ชายผู้
นัน้ยิง่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสม์ากดว้ย 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูใน 28 กลุ่มย่อย (ตารางที ่3.13) พบว่า จติลกัษณะเดมิทัง้ 4 ตวั
แปร สามารถท านายไดม้ากทีสุ่ดคอื กลุ่มชายทีม่รีสนิยมทางเพศแบบรบั โดยท านายได ้24.4% 
โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คือ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่อ
อ านาจในตน และสุขภาพจติ ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .27, .22 และ .15 กลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์
การท านายสูงรองลงมา  คอื กลุ่มชายที่อาศยัคนเดยีว โดยท านายได้ 24.1% โดยมลี าดบัตวั
ท านายที่ส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื ความเชื่ออ านาจในตน สุขภาพจติ และลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .27, .20 และ .15 และกลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การ
ท านายไดน้้อยทีสุ่ด คอื กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน โดยท านายได ้15.5% 
โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื ความเชื่ออ านาจในตน และวถิชีวีติแบบ
พุทธ ซึง่มคี่าเบตา้ตามล าดบั คอื .25 และ .23 ซึง่การแปลผลตวัท านายของกลุ่มนี้เป็นในท านอง
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เดยีวกบักลุ่มรวม        
 พสิยัเปอรเ์ซน็ต์การท านายในกลุ่มย่อยทีเ่หลอืมคี่าระหว่าง 17.4% ถงึ 23.1% ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มยอ่ยดว้ยกนั พบว่าคู่ทีม่คีวามแตกต่างกนัเกนิ 5% ม ี4 คู่ คอื 
1) กลุ่มชายที่เป็นรบั กบั กลุ่มชายที่เป็นรุก และ กลุ่มชายที่เป็นโบท (24.4%, 17.7% และ 
17.5% ตามล าดบั) 2) กลุ่มชายที่เทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน กบั กลุ่มชายที่เทีย่ว
กลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน (15.5% และ 22.2% ตามล าดบั) และ 3) กลุ่มชายทีท่ างานราชการ กบั 
กลุ่มชายทีท่ าธุรกจิส่วนตวั (17.8% และ 23.1% ตามล าดบั)      
 เมื่อน าคะแนนความเชื่อในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ มาท าการ
วเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคณูแบบรวม และแบบเป็นขัน้ โดยมตีัวท านายชุดที ่2 คอื สถานการณ์ 
ประกอบดว้ยตวัท านาย 4 ตวัแปร ได้แก่ การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การ
รบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ การได้รบัขอ้มูลข่าวสาร
เรื่องโรคเอดส์ และภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง ผลการวเิคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางที ่
3.13) พบว่าสถานการณ์ทัง้ 4 ตวัแปร สามารถท านายความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดสไ์ด ้23.6% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การรบัรูก้าร
มอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ การได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสม และการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส ์ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .26, .21 
และ .20 ซึง่หมายความว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีย่ ิง่มกีารรบัรูก้ารมอียู่ และความสะดวก
ในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์มาก ยิง่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก 
และยิง่ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก ชายผู้นัน้ยิง่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดสด์มีากดว้ย        
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูใน 28 กลุ่มยอ่ย (ตารางที ่3.13) พบว่า สถานการณ์ทัง้ 4 ตวัแปร 
สามารถท านายไดม้ากที่สุดคอื กลุ่มชายที่ประกอบอาชพีอสิระหรอืธุรกจิส่วนตวั โดยท านายได ้
35.3% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสม การไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และการรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกใน
การเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์ ซึ่งมคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .32, .26 และ .22 กลุ่มที่มี
เปอรเ์ซน็ตก์ารท านายสูงรองลงมา  คอื กลุ่มชายที่เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน โดยท านายได ้
30.8% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสม การไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และการรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกใน
การเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .28, .26 และ .22 และกลุ่มทีม่ ี
เปอรเ์ซน็ต์การท านายไดน้้อยที่สุด คอื กลุ่มชายที่ท างานราชการ โดยท านายได้ 16.1% โดยมี
ล าดบัตวัท านายที่ส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คือ การรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการ
เขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ และการได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ซึ่งมคี่า
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เบตา้ตามล าดบั คอื .29 และ .23 ซึง่การแปลผลตวัท านายของกลุ่มนี้เป็นในท านองเดยีวกบักลุ่ม
รวม           
 พสิยัเปอรเ์ซน็ต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลอืมคี่าระหว่าง 20.0% ถงึ 28.8% ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มย่อยด้วยกนั  พบว่าคู่ที่มคีวามแตกต่างกนัเกนิ 5% ม ี8 คู่ 
คอื 1) กลุ่มชายที่มพีีน้่อง กบั กลุ่มชายทีเ่ป็นลูกคนเดยีว (21.3% และ 27.4% ตามล าดบั)  2) 
กลุ่มชายทีเ่ป็นรุก กบั กลุ่มชายทีเ่ป็นรบั (20.0% และ 28.0% ตามล าดบั)  3) กลุ่มชายทีเ่ทีย่ว
กลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน กบั กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน (22.1% และ 
30.8% ตามล าดบั)  4) กลุ่มชายทีท่ างานบรษิทัเอกชน กบั กลุ่มชายทีท่ าอาชพีอสิระหรอืธุรกจิ
ส่วนตวั และ กลุ่มชายทีท่ างานราชการ (21.6%, 35.3% และ 16.1% ตามล าดบั) 5) กลุ่มชายที่
รายไดสู้ง กบั กลุ่มชายทีร่ายไดป้านกลาง (21.2% และ 28.8% ตามล าดบั) และ  6) กลุ่มชายที่
เคยตรวจเอชไอว ีกลบักลุ่มชายทีไ่มเ่คยตรวจเอชไอว ี(20.5% และ 26.3% ตามล าดบั) 
 เมื่อน าคะแนนความเชื่อในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ มาท าการ
วเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคูณแบบรวม และแบบเป็นขัน้ โดยมตีวัท านายชุดที ่3 คอื จติลกัษณะ
เดมิ และสถานการณ์ ประกอบด้วยตวัท านาย 8 ตวัแปร ได้แก่ สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน วิถชีวีติแบบพุทธ การได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสม การรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ การได้รบั
ขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส ์และภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มรวม 
(ตารางที ่3.13) พบว่า จติลกัษณะเดมิ  และสถานการณ์ทัง้ 8 ตวัแปร สามารถท านายความเชื่อ
ในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสไ์ด ้28.2% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจาก
มากไปน้อย คือ การรบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส ์
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ความเชื่ออ านาจ
ในตน การไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส ์และวถิชีวีติแบบพุทธ ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื 
.23, .15, .13, .12, .11 และ .10 ซึง่หมายความว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีย่ ิง่มกีารรบัรูก้าร
มอียูแ่ละความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสม์าก  ยิง่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตนสูง  ยิง่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก ยิง่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง ยิง่
ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดสม์าก และยิง่มวีถิชีวีติแบบพุทธมาก ชายผูน้ัน้ยิง่มคีวามเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสม์ากดว้ย  
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลใน 28 กลุ่มย่อย (ตารางที่ 3.13) พบว่า จติลกัษณะเดมิ และ 
สถานการณ์ทัง้ 8 ตวัแปร สามารถท านายได้มากทีสุ่ดคอื กลุ่มชายที่ท าอาชพีอสิระหรอืธุรกจิ
ส่วนตวั โดยท านายได ้39.5% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การไดร้บั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์
ป้องกนัโรคเอดส ์การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์และวถิชีวีติแบบพุทธ  ซึง่มคี่าเบตา้ตาม 



ตารางท่ี 3.13  ผลการท านายค.เช่ือในประสิทธิผลฯ ต่อการป้องกนัเอดส ์โดยใช้จิตลกัษณะเดิม และสถานการณ์เป็นตวัท านาย 
 

            
กลุ่ม จ านวนคน 

ชุด 1 จิตลกัษณะเดิม (1-4) ชุด 2 สถานการณ์ (5-8) ชุด 3 จิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์ (1-8)  % 
แตกต่าง  % ท านาย ตวัท านาย ค่าเบต้า % ท านาย ตวัท านาย ค่าเบต้า % ท านาย ตวัท านาย ค่าเบต้า 

รวม 666 19.2 3, 2, 4, 1 .19, .18, .14, .10 23.6 6, 5, 7 .26, .21, .20 28.2 6, 2, 5, 3, 7, 4 .23, .15, .13, .12, .11, .10 4.6 
อายนุ้อย 334 18.3 2, 3, 1 .21, .17, .16 25.8 6, 5, 7 .37, .17, .14 30.6 6, 2, 3, 5, 8 .35, .17, .14, .12, -.10 4.8 
อายมุาก 332 20.4 4, 3, 2 .25, .22, .16 23.2 5, 7, 8, 6 .25, .23, .15, .12 29.5 5, 2, 4, 8, 7, 6 .19, .17, .15, .14, .13, .12  6.3* 
ลกูคนเดยีว 300 21.3 1, 3, 2 .23, .19, .17 27.4 6, 5, 7 .30, .22, .20 32.5 6, 5, 3, 7, 1 .24, .17, .16, .16, .12  5.1* 
มพีีน้่อง 366 19.3 2, 3, 4 .21, .21, .17 21.3 6, 5 ,7 .24, .20, .19 27.3 6, 2, 4, 5, 3 .23, .18, .14, .12, .11  6.0* 
การศกึษาป.ตร ี 460 18.2 3, 2, 4, 1 .19, .18, .13, .10 22.5 6, 7, 5 .23, .21, .20 27.0 6, 2, 5, 7, 3 .21, .16, .14, .14, .10 4.5 
การศกึษาสงูกวา่ป.ตร ี 206 21.2 3, 2, 4 .24, .20, .16 26.7 6, 5, 7 .31, .24, .20 31.4 6, 3, 5, 4 .28, .21, .20, .16 4.7 
โสด 331 21.7 2, 3, 1 .23, .22, .13 24.8 5, 6, 7 .24, .23, .20 31.0 6, 2, 5, 3, 7 .20, .17, .17, .15, .11  6.2* 
ไม่โสด 335 19.4 4, 3, 2 .27, .17, .17 23 6, 7 ,5 .29, .19, .19 29.5 6, 4, 5, 2 .30, .25, .14, .13  6.5* 
ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์ 200 20.8 2, 3, 1 .23, .23, .14 25.1 6, 5, 7 .26, .24, .19 29.7 6, 5, 2, 7 .22, .19, .19, .16 4.6 
ดื่มแอลกอฮอล์ 466 18.5 3, 4, 2, 1 .18, .17, .16, .10 22.7 6, 7, 5 .26, .20, .19 27.5 6, 2, 5, 4, 3, 7 .24, .13, .13, .11, .11, .10 4.8 
อาศยัคนเดยีว 215 24.1 3, 1, 2 .27, .20, .15 24.2 6, 8, 5, 7 .31, .15, .14, .13 32.1 6, 3, 2 .32, .25, .19  7.9* 
อาศยักบัครอบครวั 287 19.1 2, 4, 3 .27, .16, .14 27.3 5, 7, 6 .27, .22, .22 30.3 5, 6, 2, 7 .23, .19, .19, .18 3 
อาศยักบัเพื่อน,แฟน 164 21.1 4, 3 .30, .29 22.4 7, 6 .29, .28 31.9 6, 4, 3, 7 .26, .26, .18, .16  9.5* 
แบบรุก 179 17.7 4, 3, 1 .25, .21, .15 20 7, 8 ,5 .25, .22, .16 23.6 8, 2, 7 .23, .20, .20 3.6 
แบบรบั 198 24.4 2, 3, 1 .27, .22, .15 28 6, 5, 7 .32, .20, .17 37.5 6, 2, 3 .36, .25, .20   9.5* 
ไดท้ ัง้รุกและรบั 221 17.5 3, 2 .24, .23 23.3 6, 5, 7 .32, .20, .13 28 6, 2, 5 .30, .22, .19 4.7 
ไม่เทีย่วกลางคนื 244 22.3 2, 3, 4, 1 .19, .18, .17, .16 22.4 6, 5, 7, 8 .25, .19, .16, .12 29.9 6, 2, 4, 8 .26, .26, .17, .14  7.5* 
เทีย่วกลางคนื 422 17.4 3, 2, 4 .23, .20, .12 24.6 6, 7, 5 .26, .21, .21 28.2 6, 5, 7, 2, 3 .23, .16, .15, .13, .11 3.6 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ 224 22.2 2 ,3 .31, .23 30.8 5, 7, 6 .28, .26, .22 34 5, 6, 2, 7 .24, .20, .19, .18 3.2 
เทีย่วกลางคนื >1 ครัง้ 198 15.5 3, 4 .25, .23 22.1 6, 7 .35, .19 26.5 6, 4, 3 .33, .18, .17 4.4 
ท างานเอกชน 322 20.8 2, 4, 3, 1 .23, .16, .14, .12 21.6 6, 7, 5, 8 .23, .18, .17, .12 29.1 2, 6, 4, 5, 8 .25, .25, .14, .11, .11  7.5* 
ธุรกจิส่วนตวั 141 23.1 4, 3 .39, .29 35.3 5, 7 ,6 .32, .26, .22 39.5 5, 6, 7, 4 .30, .21, .19, .18 4.2  
ราชการ, รฐัวสิาหกจิ 119 17.8 3 .38 16.1 6, 5 .29, .23 26.6 3, 6 .32, .24  8.8* 
รายไดต้ ่า 216 21.9 2, 3 .38, .15 23.8 5, 6, 7 .25, .24, .18 30.4 2, 6, 5 .31, .25, .17  6.6* 
รายไดป้านกลาง 236 21.3 3, 4, 1 .28, .19, .16 28.8 6, 5, 7 .30, .23, .21 32.9 6, 3, 5, 7, 4 .25, .19, .18, .14, .12 4.1 
รายไดส้งู 184 19.2 2, 4 .33, .17 21.2 6, 7, 5, 8 .19, .18, .17, .17 30.2 2, 6, 8, 4 .26, .25, .18, .18  9.0* 
เคยตรวจ HIV 466 19 2, 3, 4 .22, .20, .17 20.5 5, 7, 6 .22, .21, .20 26.0 6, 2, 5, 7, 3, 4 .17, .15, .14, .12, .12, .11 5.5* 
ไม่เคยตรวจ HIV 200 17.8 3, 1 .27, .21 26.3 6, 5, 7 .35, .20, .14 30.4 6, 3, 5 .34, .21, .18 4.1 

 
หมายเหตุ : ค่าเบตา้ทุกตวัมนียัส าคญัที่ .05 และ * มเีปอรเ์ซน็ตแ์ตกต่างตัง้แต่ 5.0% ขึน้ไป 

                   ตวัท านายท่ี 1 คือ สุขภาพจิต 
 

ตวัท านายท่ี 4 คือ วิถีชีวิตแบบพุทธ 
  

ตวัท านายท่ี 7 คือ การได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส ์
 ตวัท านายท่ี 2 คือ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคมุตน ตวัท านายท่ี 5 คือ อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ตวัท านายท่ี 8 คือ ภาระเกินบทบาทคนรอบข้าง 

  ตวัท านายท่ี 3 คือ ความเช่ืออ านาจในตน 
 

ตวัท านายท่ี 6 คือ รบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถงึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส์ 
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ล าดบั คอื.30, .21, .19 และ .18 กลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การท านายสูงรองลงมา คอื กลุ่มชายที่มี
รสนิยมทางเพศแบบรบั  โดยท านายได ้37.5% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไป
น้อย คอื การรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ ลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน และความเชื่ออ านาจในตน ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .36, .25 และ .20 
และกลุ่มที่มเีปอร์เซ็นต์การท านายได้น้อยที่สุด คอื กลุ่มชายที่มรีสนิยมทางเพศแบบรุก โดย
ท านายได ้23.6% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื ภาระเกนิบทบาทจาก
คนรอบข้าง ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ ซึ่งมคี่า
เบตา้ตามล าดบั คอื .23, .20 และ .20 ซึง่แปลความหมายเพิม่เตมิไดว้่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายทีย่ ิง่มภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งน้อย ชายผูน้ัน้ยิง่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตน
ต่อการป้องกนัโรคเอดสม์ากดว้ย       
 พสิยัเปอรเ์ซน็ต์การท านายในกลุ่มย่อยทีเ่หลอืมคี่าระหว่าง 26.0% ถงึ 34.0%  ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มย่อยด้วยกนั  พบว่าคู่ที่มคีวามแตกต่างกนัเกนิ 5% ม ี6 คู่ 
คอื 1) กลุ่มชายทีม่พีีน้่อง กบั กลุ่มชายทีเ่ป็นลูกคนเดยีว (27.3% และ 32.5% ตามล าดบั)  2) 
กลุ่มชายทีเ่ป็นรบั กบั กลุ่มชายทีเ่ป็นรุก และ กลุ่มชายทีเ่ป็นโบท (37.5%, 23.6% และ 28.0% 
ตามล าดบั 3) กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน กบั กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื 1 
ครัง้ต่อเดอืน (26.5% และ 34.0% ตามล าดบั) และ 4) กลุ่มชายที่ท าอาชพีอสิระหรอืธุรกิจ
ส่วนตวั กบั กลุ่มชายทีท่ างานบรษิทัเอกชน และ กลุ่มชายที่ท างานราชการ (39.5%, 29.1% 
และ 26.6% ตามล าดบั)         
 จากผลการวเิคราะหใ์นส่วนน้ีสรปุได ้4 ประการ คอื  1) ตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะเดมิที่
ส าคญัโดยสรุปของความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์เรยีงล าดบัจากมาก
ไปน้อย คือ ความเชื่ออ านาจในตน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน วิถีชีวิตแบบพุทธ และ
สุขภาพจติ สามารถท านายได ้19.2%  2) ตวัท านายกลุ่มสถานการณ์ที่ส าคญั  เรยีงล าดบัจาก
มากไปน้อย คอื การรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์การ
ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ สามารถ
ท านายได ้23.6%  3) ตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ทีส่ าคญั เรยีงล าดบัจาก
มากไปน้อย คือ การรบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส ์
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ความเชื่ออ านาจ
ในตน การไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส ์และวถิชีวีติแบบพุทธ สามารถท านายได ้28.2% 
และ 4) ตวัท านายชุดที ่3 ไดแ้ก่ กลุ่มจติลกัษณะเดมิ และสถานการณ์  สามารถท านายความเชื่อ
ในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสไ์ดด้กีว่าตวัท านายชุดที ่1 คอื กลุ่มจติลกัษณะเดมิ 
หรอื ตวัท านายชุดที ่2  คอื กลุ่มสถานการณ์ อย่างน้อย 5% ผลเช่นนี้พบเฉพาะใน กลุ่มชายทีม่ ี
อายุมาก กลุ่มชายที่เป็นลูกคนเดยีว กลุ่มชายที่มพีี่น้อง กลุ่มชายที่เป็นโสด กลุ่มชายที่ไม่โสด 
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กลุ่มชายที่อาศยัคนเดยีว กลุ่มชายที่อาศยักบัเพื่อนหรอืแฟน กลุ่มชายที่เป็นรบั กลุ่มชายที่ไม่
เทีย่วกลางคนื กลุ่มชายทีท่ างานบรษิทัเอกชน กลุ่มชายทีท่ างานราชการ กลุ่มชายทีม่รีายไดต้ ่า 
กลุ่มชายทีม่รีายไดส้งู และกลุ่มชายทีเ่คยตรวจเอชไอว ี
 
3.6  ผลการท านายพฤติกรรมป้องกนัเอดส ์โดยใช้จิตลกัษณะเดิม สถานการณ์
และจิตลกัษณะตามสถานการณ์ เป็นตวัท านาย 
 
 ในส่วนนี้จะได้ท าการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อแสวงหาเปอร์เซ็นต์การท านาย ตวัท านายที่
ส าคญั  และล าดบัการท านายในตวัแปรตาม  2  ตวัแปร  ไดแ้ก่ การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
โรคเอดส ์และพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์    
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื การวิเคราะหแ์บบถดถอยพหุคูณแบบรวม และแบบ
เป็นขัน้ (Enter และ Stepwise) โดยมชีุดตวัท านายทัง้สิน้ 3 ชุด ไดแ้ก่ ตวัท านายชุดที ่3 คอื ชุด
จติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ ประกอบดว้ยตวัท านาย 8 ตวัแปร ไดแ้ก่ สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน วถิชีวีติแบบพุทธ การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสม การรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ การ
ได้รบัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง ตวัท านายชุดที่ 4 คอื 
ชุดจติลกัษณะตามสถานการณ์ ประกอบดว้ยตวัท านาย 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม
ป้องกนัโรคเอดส ์และความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์และตวัท านายชุด
ที ่5 คอื ชุดจติลกัษณะเดมิ ร่วมกบัตวัท านายชุดสถานการณ์ และจติลกัษณะตามสถานการณ์ 
ประกอบดว้ยตวัท านาย 10 ตวัแปร ไดแ้ก่ สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่อ
อ านาจในตน วถิชีวีติแบบพุทธ การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม การรบัรูก้ารมอียู่
และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ การได้รบัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส ์
ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง ทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ และความเชื่อใน
ประสิทธผิลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อเปรยีบเทียบปรมิาณการ
ท านาย ว่าสามารถท านายตวัแปรตามดงักล่าวขา้งต้นได้มากกว่าเพยีงล าพงัชุดใดชุดหนึ่ง อย่าง
น้อย 5 % ขึน้ไป          
 การวเิคราะหข์อ้มลูจะไดก้ระท าทัง้ในกลุ่มรวม และในกลุ่มย่อยอกี 28 กลุ่ม  ซึง่แบ่งตาม
ชวีสงัคมภูมหิลงั คอื 1) แบ่งตามอายุของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ ี
อายนุ้อย และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่อีายุมาก  2) แบ่งตามการมพีีน้่องในครอบครวั 
คือ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว และกลุ่มชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กับชายที่มพีี่น้องในครอบครวั 3) แบ่งตามระดบัการศึกษา คือ กลุ่มชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีจ่บการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีและกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีจ่บ
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การศกึษาสูงกว่าระดบัปรญิญาตรี  4) แบ่งตามสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายที่โสด และกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไม่โสด  5) แบ่งตามการดื่ม
เครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอลข์องกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ม่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 6) แบ่งตามการพกั
อาศยัของกลุ่มตวัอยา่ง  คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีพ่กัอาศยัอยู่คนเดยีว กลุ่มชายทีม่ ี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่พกัอาศยักบัครอบครวั และกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่พกัอาศัย
รว่มกบัเพื่อนหรอืแฟน  7) แบ่งตามรสนิยมในการมเีพศสมัพนัธข์องกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายที่
มเีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีสนิยมทางเพศเป็นแบบรุก กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีสนิยม
ทางเพศเป็นแบบรบั และกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายทีม่รีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั  
8) แบ่งตามการเทีย่วกลางคนืของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายทีไ่ม่เทีย่ว
กลางคนื และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่ทีย่วกลางคนืทุกเดอืน  9) แบ่งตามปรมิาณการ
เที่ยวกลางคืนของกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีปรมิาณการเที่ยว
กลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน และกลุ่มชายที่มีเพศสมัพนัธ์กบัชายที่มปีรมิาณการเที่ยวกลางคนื
มากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน  10) แบ่งตามอาชพีของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายที่ประกอบอาชีพพนักงานบรษิัทหรอืองค์กรเอกชน กลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่
ประกอบธุรกจิส่วนตวัหรอือาชพีอสิระ และกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ท างานราชการ 
พนกังานรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานของรฐั  11) แบ่งตามระดบัรายไดข้องกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่ม
ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายทีม่รีายได้ต ่า กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มรีายไดป้านกลาง 
และกลุ่มชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่มรีายไดสู้ง  และ 12) แบ่งตามการตรวจเลอืดเพื่อหาเชื้อ
เอชไอว ีคอื กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ีและกลุ่มชายที่
มเีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่มเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ี 
 
 3.6.1 ผลการท านายการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส ์โดยใช้จิตลกัษณะ
เดิม สถานการณ์ และจิตลกัษณะตามสถานการณ์ เป็นตวัท านาย 
 
 เมื่อน าคะแนนการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ มาท าการวเิคราะห์ถดถอย
แบบพหุคูณแบบรวม และแบบเป็นขัน้ โดยมีตัวท านายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะเดิมและ
สถานการณ์ ประกอบดว้ยตวัท านาย 8 ตวัแปร ไดแ้ก่ สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
ความเชื่ออ านาจในตน วถิชีวีติแบบพุทธ การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การ
รบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ การได้รบัข้อมูลข่าวสาร
เรื่องโรคเอดส์ และภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง ผลการวเิคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางที ่
3.14) พบว่าจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ทัง้ 8 ตัวแปร สามารถท านายการหลีกเลี่ยง
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พฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสไ์ด้ 12.0% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื 
การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม สุขภาพจติ การรบัรูก้ารมีอยู่และความสะดวกใน
การเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์วถิชีวีติแบบพุทธ และความเชื่ออ านาจในตน ซึง่มคี่าเบต้า
ตามล าดบั คอื .20, .13, -.13, .11 และ .09 ซึง่หมายความว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีย่ ิง่
ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก ยิง่มสีุขภาพจติดมีาก ยิง่มกีารรบัรูก้ารมอียู่และ
ความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์น้อย ยิง่มวีถิีชวีติแบบพุทธมาก และยิง่มี
ความเชื่ออ านาจในตนสงู ชายผูน้ัน้ยิง่มกีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสม์ากดว้ย 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูในกลุ่มย่อย 28 กลุ่ม (ตารางที ่3.14) พบว่า จติลกัษณะเดมิ และ
สถานการณ์ทัง้ 8 ตวัแปร สามารถท านายไดม้ากทีสุ่ดคอื กลุ่มชายทีม่รีสนิยมทางเพศทัง้รุกและ
รบั โดยท านายได ้22.5% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ การไดร้บั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการรบัรูก้ารมอียู่และ
ความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์ซึ่งมคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .33, .27 และ    
-.20 ซึ่งแปลความหมายเพิ่มเติมได้ว่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ยิง่มลีกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนสูง ชายผู้นัน้ยิ่งมีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากด้วย กลุ่มที่มี
เปอรเ์ซน็ต์การท านายสูงรองลงมา  คอื กลุ่มชายที่ท างานราชการ โดยท านายได ้20.6% โดยมี
ล าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเพยีงตวัเดยีว คอื วถิชีวีติแบบพุทธ ซึง่มคี่าเบต้า คอื .33 และกลุ่มทีม่ ี
เปอรเ์ซน็ตก์ารท านายไดน้้อยทีสุ่ด คอื กลุ่มชายที่มรีสนิยมทางเพศแบบรุก โดยท านายได ้7.5% 
โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเพยีงตวัเดยีว คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม 
ซึง่มคี่าเบตา้ คอื .18 ซึง่การแปลผลตวัท านายของกลุ่มนี้เป็นในท านองเดยีวกบักลุ่มรวม 
 พสิยัเปอรเ์ซน็ต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลอืมคี่าระหว่าง 8.3% ถงึ 19.6%  ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มย่อยดว้ยกนั  พบว่าคู่ทีม่คีวามแตกต่างกนัเกนิ 5% ม ี11 คู่ 
คอื 1) กลุ่มชายทีอ่ายมุาก กบั กลุ่มชายทีอ่ายนุ้อย (10.1% และ 19.1% ตามล าดบั) 2) กลุ่มชาย
ทีจ่บการศกึษาสงูกว่าระดบัปรญิญาตร ีกบั กลุ่มชายทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(8.3% และ 
14.7% ตามล าดบั) 3) กลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล ์กบั กลุ่มชายทีไ่ม่ดื่มแอลกอฮอล ์(11.0% และ 
17.1% ตามล าดบั) 4) กลุ่มชายทีอ่าศยักบัเพื่อนหรอืแฟน กบั กลุ่มชายทีอ่าศยัคนเดยีว (12.3% 
และ 17.4% ตามล าดบั) 5) กลุ่มชายที่เป็นรุก กบั กลุ่มชายทีเ่ป็นรบั และ กลุ่มชายที่เป็นโบท 
(7.5%, 14.0% และ 22.5% ตามล าดบั) 6) กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน กบั 
กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน (9.1% และ 15.8% ตามล าดบั) 7) กลุ่มชายที่ท างาน
ราชการ กบั กลุ่มชายที่ท างานบรษิทัเอกชน และ กลุ่มชายที่ท างานอสิระหรอืธุรกิจส่วนตวั 
(20.6%, 13.1% และ 10.3% ตามล าดบั) และ 8) กลุ่มชายทีร่ายไดต้ ่า กบั กลุ่มชายทีร่ายไดป้าน
กลาง (13.6% และ 19.6% ตามล าดบั)  
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 เมื่อน าคะแนนการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ มาท าการวเิคราะห์ถดถอย
แบบพหุคูณแบบรวม และแบบเป็นขัน้ โดยมตีวัท านายชุดที่ 4 คอื จติลกัษณะตามสถานการณ์ 
2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์และความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส์ ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางที่ 3.14) พบว่าจติลกัษณะตาม
สถานการณ์ทัง้ 2 ตวัแปร สามารถท านายการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ได ้40.2% 
โดยมลี าดบัตวัท านายที่ส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื ทศันคติต่อพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์
และความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .78 และ 
-.33 ซึง่หมายความว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีย่ ิง่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์ี
มาก และยิง่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์น้อย ชายผู้นัน้ยิง่มกีาร
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสม์ากดว้ย      
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูใน 28 กลุ่มย่อย (ตารางที ่3.14) แสดงใหเ้หน็ว่า จติลกัษณะตาม
สถานการณ์ทัง้ 2 ตวัแปร สามารถท านายไดม้ากที่สุดคอื กลุ่มชายทีม่รีสนิยมทางเพศแบบรุก 
โดยท านายได้ 47.8% โดยมลี าดบัตวัท านายที่ส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื ทศันคติต่อ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์และความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ซึง่มคี่า
เบต้าตามล าดบั คอื .84 และ -.51 กลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การท านายสูงรองลงมา  คอื กลุ่มชายที่มี
รายไดส้งู โดยท านายได ้46.8% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื ทศันคติ
ต่อพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์และความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ซึง่มี
ค่าเบต้าตามล าดบั คอื .85 และ -.43 และกลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การท านายไดน้้อยทีสุ่ด คอื กลุ่ม
ชายทีม่กีารศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีโดยท านายได ้26.8% โดยมลี าดบัตวัท านายที่ส าคญัเรยีง
จากมากไปน้อย คอื ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์และความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตน
ต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .63 และ -.24 ซึง่การแปลผลตวัท านายของ
กลุ่มนี้เป็นในท านองเดยีวกบักลุ่มรวม      
 พสิยัเปอรเ์ซน็ต์การท านายในกลุ่มย่อยทีเ่หลอืมคี่าระหว่าง 31.7% ถงึ 45.5%  ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มย่อยดว้ยกนั  พบว่าคู่ที่มคีวามแตกต่างกนัเกนิ 5% ม ี13 คู่ 
คอื 1) กลุ่มชายทีอ่ายมุาก กบั กลุ่มชายทีอ่ายนุ้อย (36.1% และ 44.0% ตามล าดบั) 2) กลุ่มชาย
ที่จบการศึกษาสูงกว่าระดบัปรญิญาตร ีกบั กลุ่มชายที่จบการศึกษาระดบัปรญิญาตร ี (26.8% 
และ 45.3% ตามล าดับ) 3) กลุ่มชายที่โสด กับ กลุ่มชายที่ไม่โสด (35.5% และ 44.6% 
ตามล าดบั) 4) กลุ่มชายทีไ่ม่ดื่มแอลกอฮอล ์กบั กลุ่มชายที่ดื่มแอลกอฮอล ์(33.1% และ 43.2% 
ตามล าดบั) 5) กลุ่มชายที่อาศยัคนเดยีว กบั กลุ่มชายที่อาศัยกับครอบครวั และ กลุ่มชายที่
อาศยักบัเพื่อนหรอืแฟน (33.9%, 42.3% และ 45.5% ตามล าดบั) 6) กลุ่มชายที่เป็นรุก กบั 
กลุ่มชายที่เป็นรบั และ กลุ่มชายทีเ่ป็นโบท (47.8%, 31.7% และ 40.7% ตามล าดบั) 7) กลุ่ม
ชายทีท่ างานราชการ กบั กลุ่มชายทีท่ างานบรษิทัเอกชน และ กลุ่มชายทีท่ างานอสิระหรอืธุรกจิ
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ส่วนตวั (45.4%, 40.0% และ 40.3% ตามล าดบั) และ 8) กลุ่มชายทีร่ายไดสู้ง กบั กลุ่มชายที่
รายไดป้านกลาง และ กลุ่มชายทีร่ายไดต้ ่า (46.8%, 38.2% และ 40.0% ตามล าดบั)  
 เมื่อน าคะแนนการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ มาท าการวเิคราะห์ถดถอย
แบบพหุคูณแบบรวม และแบบเป็นขัน้ โดยมตีวัท านายชุดที ่5 คอื จติลกัษณะเดมิ สถานการณ์ 
และจติลกัษณะตามสถานการณ์ ประกอบดว้ยตวัท านาย 10 ตวัแปร ไดแ้ก่ สุขภาพจติ ลกัษณะ
มุง่อนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน วถิชีวีติแบบพุทธ การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสม การรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ การ
ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง ทศันคติต่อพฤติกรรม
ป้องกนัโรคเอดส ์ และความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ผลการวเิคราะห์
ในกลุ่มรวม (ตารางที ่3.14) พบว่าจติลกัษณะเดมิ สถานการณ์ และจติลกัษณะตามสถานการณ์ 
ทัง้ 10 ตวัแปร สามารถท านายการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสไ์ด ้43.6% โดยมลี าดบั
ตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื ทศันคติต่อพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ความเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์  การไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ สุขภาพจติ 
การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และวถิีชวีติแบบพุทธ ซึ่งมคี่าเบต้าตามล าดบั 
คอื .75, -.35, -.11, .09, .09 และ .07 ซึง่หมายความว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีย่ ิง่มี
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก ยิง่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนั
โรคเอดสน้์อย ยิง่ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดสน้์อย ยิง่มสีุขภาพจติดมีาก ยิง่ไดร้บัอทิธพิล
จากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก และยิง่มีวถิชีวีติแบบพุทธมาก ชายผู้นัน้ยิง่มกีารหลกีเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสม์ากดว้ย       
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูใน 28 กลุ่มย่อย (ตารางที ่3.14) แสดงใหเ้หน็ว่า จติลกัษณะเดมิ 
สถานการณ์ และจติลกัษณะตามสถานการณ์ ทัง้ 10 ตวัแปร สามารถท านายได้มากที่สุดคอื 
กลุ่มชายทีร่ายไดสู้ง โดยท านายได ้53.4% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย 
คอื ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรค
เอดส ์การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง ซึง่
มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .79, -.43, .20 และ -.12 ซึ่งแปลความหมายเพิม่เตมิไดว้่า ชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่ยิง่มภีาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างมาก ชายผู้นัน้ยิง่มกีารหลกีเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสม์ากดว้ย กลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การท านายสูงรองลงมา  คอื กลุ่มชายที่
ท างานราชการ โดยท านายได้ 52.4% โดยมลี าดบัตวัท านายที่ส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์
และวถิชีวีติแบบพุทธ ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .75, -.36 และ .15 และกลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การ
       

  



 

 

ตารางท่ี 3.14  ผลการท านายการหลีกเล่ียงพฤ.เส่ียงเอดส ์โดยใช้จิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ และจิตตามสถานการณ์ เป็นตวัท านาย 
 

               
กลุ่ม 

จ านวน
คน 

ชุด 3 จิตลกัษณะเดิม และสถานการณ์ (1-8) ชุด 4 จิตลกัษณะตามสถานการณ์ (9-10) ชุด 5 จิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลกัษณะตามสถานการณ์ (1-10)  % 
แตก
ต่าง  

% 
ท านาย 

ตวัท านาย ค่าเบต้า % ท านาย 
ตวั

ท านาย 
ค่าเบต้า 

% ท านายตวั
แรก 

ตวั
ท านาย 

ค่า
เบต้า 

% 
ท านาย 

ตวัท านาย ค่าเบต้า 

รวม 666 12 5, 1, 6, 4, 3 .20, .13, -.13, .11, .09 40.2 9, 10 .78, -.33 33.3 9 .58 43.6 9, 10, 7, 1, 5, 4 .75, -.35, -.11, .09, .09, .07 3.4 
อายนุ้อย 334 19.1 5, 4, 7, 3 .30, .21, -.17, .14 44 9 ,10 .84, -.34 37.5 9 .61 48 9, 10, 1 .82, -.37, .12 4.0 
อายมุาก 332 10.1 1, 5, 8 .22, .17, -.13 36.1 9 ,10 .72, -.29 30.40 9 .55 39.9 9, 10, 1 .71, -.31, .13 3.8 
ลกูคนเดยีว 300 13.6 5, 1, 8, 6 .26, .25, -.14, -.13 41.5 9 ,10 .78, -.30 35.7 9 .60 46.3 9, 10, 5, 1, 8, 7 .76, -.34, .15, .14, -.12, -.11 4.8 
มพีีน้่อง 366 11.9 5, 4 .21, .15 39.3 9 ,10 .78, -.36 31.4 9 .56 42.4 9, 10, 1 .77, -.38, .12 3.1 
ศกึษาป.ตร ี 460 14.7 5, 6, 4, 1, 3 .23, -.15, .13, .13, .10 45.3 9 ,10 .83, -.36 37.2 9 .61 50.0 9, 10, 7, 5, 4, 1 .79, -.37, -.14, .11, .11, .10 4.7 
ศกึษาสงูกวา่ป.ตร ี 206 8.3 1, 8 .25, -.15 26.8 9 ,10 .63, -.24 23.4 9 .48 29.7 9, 10 .63, -.24 2.9 
โสด 331 12.8 5, 3 .21, .14 35.5 9, 10 .72, -.28 30.6 9 .55 39.7 9, 10, 1 .71, -.31, .13 4.2 
ไม่โสด 335 11.6 5, 4 .21, .16 44.6 9, 10 .83, -.39 35.3 9 .60 48.3 9, 10, 7, 4, 5 .81, -.39, -.16, .13, .09 3.7 
ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์ 200 17.1 5, 7, 1 .27, -.19, .16 33.1 9 ,10 .69, -.28 28.0 9 .53 41.3 9, 10, 7, 5, 1 .64, -.29, -.18, .17, .13 8.2* 
ดื่มแอลกอฮอล์ 466 11 5, 2, 4 .17, .14, .11 43.2 9 ,10 .82, -.37 35.2 9 .59 45.6 9, 10, 1 .81, -.38, .09 2.4 
อาศยัคนเดยีว 215 17.4 4, 5, 7 .26, .23, -.16 33.9 9 ,10 .70, -.25 29.8 9 .55 40.4 9, 10, 1 .70, -.32, .18 6.5* 
อาศยักบัครอบครวั 287 13.6 5, 3 .25, .15 42.3 9 ,10 .82, -.36 34.9 9 .59 46.5 9, 10, 5 .79, -.40, .15 4.2 
อาศยักบัเพื่อน,แฟน 164 12.3 7, 5, 4 -.24, .21, .16 45.5 9 ,10 .82, -.39 35 9 .59 49.3 9, 10, 7, 1 .80, -.34, -.17, .12 3.8 
แบบรุก 179 7.5 5 .18 47.8 9 ,10 .84, -.51 30.4 9 .55 52.1 9, 10, 7, 1 .87, -.50, -.16, .12 4.3 
แบบรบั 198 14 4, 1 .24, .16 31.7 9 ,10 .74, -.34 25.8 9 .51 36.6 9, 10, 4 .71, -.36, .18 4.9 
ไดท้ ัง้รุกและรบั 221 22.5 5, 2, 6 .33, .27, -.20 40.7 9 ,10 .73, -.18 38.6 9 .62 49.4 9, 10, 1, 7, 8, 5 .72, -.21, .18, -.17, -.13, .12 8.7* 
ไม่เทีย่วกลางคนื 244 12 5, 4, 6 .26, .15, -.15 37.8 9 ,10 .75, -.40 27.3 9 .52 42.3 9, 10, 5 .72, -.42, .15 4.5 
เทีย่วกลางคนื 422 11.6 1, 5, 2 .14, .14, .12 39.3 9, 10 .77, -.29 34.1 9 .58 43.1 9, 10, 7, 2, 1 .75, -.30, -.12, .10, .10 3.8 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ 224 15.8 3, 1, 8 .26, .22, -.14 38.9 9, 10 .73, -.22 35.8 9 .60 42.8 9, 10, 1 .71, -.24, .13 3.9 
เทีย่วกลางคนื >1 ครัง้ 198 9.1 1 .18 39.2 9, 10 .81, -.37 31.6 9 .56 44.4 9, 10, 7, 1 .81, -.34, -.20, .11 5.2* 
ท างานเอกชน 322 13.1 5, 2, 4 .21, .14, .11 40 9, 10 .79, -.34 33.2 9 .58 42.9 9, 10, 1 .77, -.36, .11 2.9 
ธุรกจิส่วนตวั 141 10.3 5 .25 40.3 9, 10 .77, -.28 35.4 9 .60 46.6 9, 10, 5, 7 .77, -.30, .19, -.15 6.3* 
ราชการ, รฐัวสิาหกจิ 119 20.6 4 .33 45.4 9, 10 .80, -.36 36.2 9 .60 52.4 9, 10, 4 .75, -.36, .15 7.0* 
รายไดต้ ่า 216 13.6 5, 6, 4 .30, -.20, .15 40 9, 10 .75, -.22 37.3 9 .61 45.1 9 ,10, 5 .74, -.27, .18 5.1* 
รายไดป้านกลาง 236 19.6 1, 3, 6, 4, 8 .33, .19, -.15, .15, -.13 38.2 9, 10 .76, -.34 30.90 9 .56 47.4 9, 10, 7, 1, 3, 4 .71, -.37, -.20, .16, .15, .11 9.2* 
รายไดส้งู 184 18.0 5, 2 .30, .14 46.8 9, 10 .85, -.43 34.8 9 .59 53.4 9, 10, 5, 8 .79, -.43, .20, -.12 6.6* 
เคยตรวจ HIV 466 13.4 2, 5, 4, 6, 1, 7 .17, .16, .15, -.12, .11, -.10 40.5 9, 10 .77, -.32 33.80 9 .58 45.0 9, 10, 7, 2, 4 .75, -.34, -.15, .12, .12 4.5 
ไม่เคยตรวจ HIV 200 17.6 5, 3, 2 .30, .26, -.18 39.9 9, 10 .78, -.33 33.4 9 .58 45.4 9, 10, 1, 5, 2 .74, -.36, .15, .15, -.13 5.5* 
 
หมายเหตุ : ค่าเบตา้ทุกตวัมนียัส าคญัที ่.05 และ * มเีปอรเ์ซน็ตแ์ตกต่างตัง้แต่ 5.0% ขึน้ไป 
 

                         ตวัท านายท่ี 1 คือ สขุภาพจิต 
 

ตวัท านายท่ี 4 คือ วิถีชีวิตแบบพทุธ 
  

ตวัท านายท่ี 7 คือ ข้อมลูข่าวสารโรคเอดส ์ ตวัท านายท่ี 9 คือ ทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์
 

ตวัท านายท่ี 2 คือ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน ตวัท านายท่ี 5 คือ อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม ตวัท านายท่ี 8 คือ ภาระเกินบทบาทคนรอบข้าง ตวัท านายท่ี 10 คือ ค.เช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ 
ตวัท านายท่ี 3 คือ ความเช่ืออ านาจในตน ตวัท านายท่ี 6 คือ การรบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอปุกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์
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ตารางท่ี 3.14  ผลการท านายการหลีกเล่ียงพฤ.เส่ียงเอดส ์โดยใช้จิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ และจิตตามสถานการณ์ เป็นตวัท านาย 
 

               
กลุ่ม 

จ านวน
คน 

ชุด 3 จิตลกัษณะเดิม และสถานการณ์ (1-8) ชุด 4 จิตลกัษณะตามสถานการณ์ (9-10) ชุด 5 จิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลกัษณะตามสถานการณ์ (1-10)  % 
แตก
ต่าง  

% 
ท านาย 

ตวัท านาย ค่าเบต้า % ท านาย 
ตวั

ท านาย 
ค่าเบต้า 

% ท านายตวั
แรก 

ตวั
ท านาย 

ค่า
เบต้า 

% 
ท านาย 

ตวัท านาย ค่าเบต้า 

รวม 666 12 5, 1, 6, 4, 3 .20, .13, -.13, .11, .09 40.2 9, 10 .78, -.33 33.3 9 .58 43.6 9, 10, 7, 1, 5, 4 .75, -.35, -.11, .09, .09, .07 3.4 
อายนุ้อย 334 19.1 5, 4, 7, 3 .30, .21, -.17, .14 44 9 ,10 .84, -.34 37.5 9 .61 48 9, 10, 1 .82, -.37, .12 4.0 
อายมุาก 332 10.1 1, 5, 8 .22, .17, -.13 36.1 9 ,10 .72, -.29 30.40 9 .55 39.9 9, 10, 1 .71, -.31, .13 3.8 
ลกูคนเดยีว 300 13.6 5, 1, 8, 6 .26, .25, -.14, -.13 41.5 9 ,10 .78, -.30 35.7 9 .60 46.3 9, 10, 5, 1, 8, 7 .76, -.34, .15, .14, -.12, -.11 4.8 
มพีีน้่อง 366 11.9 5, 4 .21, .15 39.3 9 ,10 .78, -.36 31.4 9 .56 42.4 9, 10, 1 .77, -.38, .12 3.1 
ศกึษาป.ตร ี 460 14.7 5, 6, 4, 1, 3 .23, -.15, .13, .13, .10 45.3 9 ,10 .83, -.36 37.2 9 .61 50.0 9, 10, 7, 5, 4, 1 .79, -.37, -.14, .11, .11, .10 4.7 
ศกึษาสงูกวา่ป.ตร ี 206 8.3 1, 8 .25, -.15 26.8 9 ,10 .63, -.24 23.4 9 .48 29.7 9, 10 .63, -.24 2.9 
โสด 331 12.8 5, 3 .21, .14 35.5 9, 10 .72, -.28 30.6 9 .55 39.7 9, 10, 1 .71, -.31, .13 4.2 
ไม่โสด 335 11.6 5, 4 .21, .16 44.6 9, 10 .83, -.39 35.3 9 .60 48.3 9, 10, 7, 4, 5 .81, -.39, -.16, .13, .09 3.7 
ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์ 200 17.1 5, 7, 1 .27, -.19, .16 33.1 9 ,10 .69, -.28 28.0 9 .53 41.3 9, 10, 7, 5, 1 .64, -.29, -.18, .17, .13 8.2* 
ดื่มแอลกอฮอล์ 466 11 5, 2, 4 .17, .14, .11 43.2 9 ,10 .82, -.37 35.2 9 .59 45.6 9, 10, 1 .81, -.38, .09 2.4 
อาศยัคนเดยีว 215 17.4 4, 5, 7 .26, .23, -.16 33.9 9 ,10 .70, -.25 29.8 9 .55 40.4 9, 10, 1 .70, -.32, .18 6.5* 
อาศยักบัครอบครวั 287 13.6 5, 3 .25, .15 42.3 9 ,10 .82, -.36 34.9 9 .59 46.5 9, 10, 5 .79, -.40, .15 4.2 
อาศยักบัเพื่อน,แฟน 164 12.3 7, 5, 4 -.24, .21, .16 45.5 9 ,10 .82, -.39 35 9 .59 49.3 9, 10, 7, 1 .80, -.34, -.17, .12 3.8 
แบบรุก 179 7.5 5 .18 47.8 9 ,10 .84, -.51 30.4 9 .55 52.1 9, 10, 7, 1 .87, -.50, -.16, .12 4.3 
แบบรบั 198 14 4, 1 .24, .16 31.7 9 ,10 .74, -.34 25.8 9 .51 36.6 9, 10, 4 .71, -.36, .18 4.9 
ไดท้ ัง้รุกและรบั 221 22.5 5, 2, 6 .33, .27, -.20 40.7 9 ,10 .73, -.18 38.6 9 .62 49.4 9, 10, 1, 7, 8, 5 .72, -.21, .18, -.17, -.13, .12 8.7* 
ไม่เทีย่วกลางคนื 244 12 5, 4, 6 .26, .15, -.15 37.8 9 ,10 .75, -.40 27.3 9 .52 42.3 9, 10, 5 .72, -.42, .15 4.5 
เทีย่วกลางคนื 422 11.6 1, 5, 2 .14, .14, .12 39.3 9, 10 .77, -.29 34.1 9 .58 43.1 9, 10, 7, 2, 1 .75, -.30, -.12, .10, .10 3.8 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ 224 15.8 3, 1, 8 .26, .22, -.14 38.9 9, 10 .73, -.22 35.8 9 .60 42.8 9, 10, 1 .71, -.24, .13 3.9 
เทีย่วกลางคนื >1 ครัง้ 198 9.1 1 .18 39.2 9, 10 .81, -.37 31.6 9 .56 44.4 9, 10, 7, 1 .81, -.34, -.20, .11 5.2* 
ท างานเอกชน 322 13.1 5, 2, 4 .21, .14, .11 40 9, 10 .79, -.34 33.2 9 .58 42.9 9, 10, 1 .77, -.36, .11 2.9 
ธุรกจิส่วนตวั 141 10.3 5 .25 40.3 9, 10 .77, -.28 35.4 9 .60 46.6 9, 10, 5, 7 .77, -.30, .19, -.15 6.3* 
ราชการ, รฐัวสิาหกจิ 119 20.6 4 .33 45.4 9, 10 .80, -.36 36.2 9 .60 52.4 9, 10, 4 .75, -.36, .15 7.0* 
รายไดต้ ่า 216 13.6 5, 6, 4 .30, -.20, .15 40 9, 10 .75, -.22 37.3 9 .61 45.1 9 ,10, 5 .74, -.27, .18 5.1* 
รายไดป้านกลาง 236 19.6 1, 3, 6, 4, 8 .33, .19, -.15, .15, -.13 38.2 9, 10 .76, -.34 30.90 9 .56 47.4 9, 10, 7, 1, 3, 4 .71, -.37, -.20, .16, .15, .11 9.2* 
รายไดส้งู 184 18.0 5, 2 .30, .14 46.8 9, 10 .85, -.43 34.8 9 .59 53.4 9, 10, 5, 8 .79, -.43, .20, -.12 6.6* 
เคยตรวจ HIV 466 13.4 2, 5, 4, 6, 1, 7 .17, .16, .15, -.12, .11, -.10 40.5 9, 10 .77, -.32 33.80 9 .58 45.0 9, 10, 7, 2, 4 .75, -.34, -.15, .12, .12 4.5 
ไม่เคยตรวจ HIV 200 17.6 5, 3, 2 .30, .26, -.18 39.9 9, 10 .78, -.33 33.4 9 .58 45.4 9, 10, 1, 5, 2 .74, -.36, .15, .15, -.13 5.5* 
 
หมายเหตุ : ค่าเบตา้ทุกตวัมนียัส าคญัที ่.05 และ * มเีปอรเ์ซน็ตแ์ตกต่างตัง้แต่ 5.0% ขึน้ไป 
 

         
 

               ตวัท านายท่ี 1 คือ สขุภาพจิต 
 

ตวัท านายท่ี 4 คือ วิถีชีวิตแบบพทุธ 
  

ตวัท านายท่ี 7 คือ ข้อมลูข่าวสารโรคเอดส ์ ตวัท านายท่ี 9 คือ ทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์
 

ตวัท านายท่ี 2 คือ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน ตวัท านายท่ี 5 คือ อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม ตวัท านายท่ี 8 คือ ภาระเกินบทบาทคนรอบข้าง ตวัท านายท่ี 10 คือ ค.เช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ 
ตวัท านายท่ี 3 คือ ความเช่ืออ านาจในตน ตวัท านายท่ี 6 คือ การรบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอปุกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์
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180 
 
ท านายได้น้อยที่สุด คอื กลุ่มชายทีม่กีารศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีโดยท านายได้ 29.7% โดยมี
ล าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื   ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์และ
ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .63 และ -
.24 ซึง่การแปลผลตวัท านายของกลุ่มนี้เป็นในท านองเดยีวกบักลุ่มรวม   
 พสิยัเปอรเ์ซน็ต์การท านายในกลุ่มย่อยทีเ่หลอืมคี่าระหว่าง 36.6% ถงึ 52.1%  ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มย่อยดว้ยกนั  พบว่าคู่ทีม่คีวามแตกต่างกนัเกนิ 5% ม ี11 คู่ 
คอื 1) กลุ่มชายทีอ่ายมุาก กบั กลุ่มชายทีอ่ายนุ้อย (39.9% และ 48.0% ตามล าดบั) 2) กลุ่มชาย
ที่จบการศกึษาสูงกว่าระดบัปรญิญาตร ีกบั กลุ่มชายที่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี (29.7% 
และ 50.0% ตามล าดับ) 3) กลุ่มชายที่โสด กับ กลุ่มชายที่ไม่โสด (39.7% และ 48.3% 
ตามล าดบั) 4) กลุ่มชายทีอ่าศยัคนเดยีว กบั กลุ่มชายทีอ่าศยักบัเพื่อนหรอืแฟน และ กลุ่มชายที่
อาศยักบัครอบครวั (40.4%, 49.3% และ 46.5% ตามล าดบั) 5) กลุ่มชายทีเ่ป็นรบั กบั กลุ่มชาย
ทีเ่ป็นรุก และ กลุ่มชายทีเ่ป็นโบท (36.6%, 52.1% และ 49.4% ตามล าดบั) 6) กลุ่มชายที่
ท างานราชการ กับ กลุ่มชายที่ท างานอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว และ กลุ่มชายที่ท างาน
บรษิทัเอกชน (52.4%, 46.6% และ 42.9% ตามล าดบั) และ 7) กลุ่มชายทีร่ายไดสู้ง กบั กลุ่ม
ชายทีร่ายไดป้านกลาง และ กลุ่มชายทีร่ายไดต้ ่า (53.4%, 47.4% และ 45.1% ตามล าดบั)  
 จากผลการวเิคราะหใ์นส่วนนี้สรุปได ้4 ประการ คอื  1) ตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะเดมิ
และสถานการณ์ที่ส าคญัโดยสรุปของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ เรยีงล าดบัจาก
มากไปน้อย คอื การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม สุขภาพจติ การรบัรู้การมอียู่
และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์วถิชีวีติแบบพุทธ และความเชื่ออ านาจ
ในตน สามารถท านายไดเ้ท่า 12% 2) ส าหรบัตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะตามสถานการณ์ทีส่ าคญั  
เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย คือ ทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ และความเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ซึง่สามารถท านายได ้40.2% 3) ตวัท านายกลุ่มจติ
ลกัษณะเดมิ สถานการณ์ และจติลกัษณะตามสถานการณ์ทีส่ าคญั  เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย 
คอื ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรค
เอดส ์ การได้รบัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส ์สุขภาพจติ การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสม และวถิชีวีติแบบพุทธ สามารถท านายได้ 43.6% และ 4) ตวัท านายชุดที่ 5 ไดแ้ก่ 
กลุ่มจติลกัษณะเดมิ สถานการณ์ และจติลกัษณะตามสถานการณ์ สามารถท านายการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส์ไดด้กีว่าตวัท านายชุดที ่3 คอื กลุ่มจติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ 
หรอื ตวัท านายชุดที ่4 คอื กลุ่มจติลกัษณะตามสถานการณ์ อย่างน้อย 5% ผลเช่นนี้พบเฉพาะ
ใน กลุ่มชายทีไ่มด่ื่มแอลกอฮอล ์กลุ่มชายทีอ่าศยัคนเดยีว กลุ่มชายทีเ่ป็นทัง้รุกและรบั กลุ่มชาย
ที่เที่ยวกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน กลุ่มชายที่ท าอาชพีอสิระหรอืธุรกจิส่วนตวั กลุ่มชายที่ท างาน
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ราชการ กลุ่มชายที่มรีายได้ต ่า กลุ่มชายที่มรีายได้ปานกลาง กลุ่มชายที่มรีายได้สูง และกลุ่ม
ชายทีไ่มเ่คยตรวจเอชไอว ี
  
 3.6.2 ผลการท านายพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมีเพศสมัพนัธ์ โดยใช้จิต
ลกัษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลกัษณะตามสถานการณ์ เป็นตวัท านาย 
  
 เมือ่น าคะแนนพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์มาท าการวเิคราะหถ์ดถอย
แบบพหุคูณแบบรวม และแบบเป็นขัน้ โดยมีตัวท านายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะเดิมและ
สถานการณ์ ประกอบดว้ยตวัท านาย 8 ตวัแปร ไดแ้ก่ สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
ความเชื่ออ านาจในตน วถิชีวีติแบบพุทธ การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การ
รบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ การได้รบัข้อมูลข่าวสาร
เรื่องโรคเอดส์ และภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง ผลการวเิคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางที ่
3.15) พบว่าจติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ทัง้ 8 ตวัแปร สามารถท านายพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ์ได ้10.7% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การ
ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน สุขภาพจติ และวถิชีวีติแบบ
พุทธ ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .14, .13, .11 และ .08 ซึง่หมายความว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายที่ยิง่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก ยิง่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง ยิง่มี
สุขภาพจติดมีาก และยิง่มวีถิชีวีติแบบพุทธมาก ชายผูน้ัน้ยิง่มพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมี
เพศสมัพนัธม์ากดว้ย          
 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลใน 28 กลุ่มย่อย (ตารางที่ 3.15) พบว่า จติลกัษณะเดมิ และ
สถานการณ์ทัง้ 8 ตวัแปร สามารถท านายไดม้ากที่สุดคอื กลุ่มชายที่ท าอาชพีอสิระหรอืธุรกจิ
ส่วนตวั โดยท านายได ้23.0% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การไดร้บั
ขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และการได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ซึ่งมคี่าเบต้า
ตามล าดบั คอื .36 และ .18 ซึง่แปลความหมายเพิม่เตมิได้ว่า ชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่ยิง่
ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก ชายผูน้ัน้ยิง่มพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมี
เพศสมัพนัธ์มากด้วย กลุ่มที่มีเปอร์เซน็ต์การท านายสูงรองลงมา คอื กลุ่มชายที่มรีสนิยมทาง
เพศแบบรบั โดยท านายได ้20.8% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การ
รบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ และลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .27 และ .26 ซึง่แปลความหมายเพิม่เตมิไดว้่า ชายทีม่ ี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่ยิง่มีการรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกนัโรค
เอดส์มาก ชายผู้นัน้ยิง่มพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์มากด้วย  และกลุ่มที่มี
เปอรเ์ซน็ต์การท านายได้น้อยที่สุด คอื กลุ่มชายที่มีรายไดต้ ่า โดยท านายได ้9.0% โดยมลี าดบั
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ตวัท านายทีส่ าคญัเพยีงตวัเดยีว คอื ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ซึง่มคี่าเบต้า คอื .24 ซึง่การ
แปลผลตวัท านายของกลุ่มนี้เป็นในท านองเดยีวกบักลุ่มรวม 
 พสิยัเปอรเ์ซน็ต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลอืมคี่าระหว่าง 9.3% ถงึ 17.5%  ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มย่อยด้วยกนั  พบว่าคู่ที่มคีวามแตกต่างกนัเกนิ 5% ม ี8 คู่ 
คอื 1) กลุ่มชายทีเ่ป็นรบั กบั กลุ่มชายทีเ่ป็นโบท และ กลุ่มชายทีเ่ป็นรุก (20.8%, 11.5% และ 
11.3% ตามล าดบั) 2) กลุ่มชายทีท่ างานบรษิทัเอกชน กบั กลุ่มชายที่ท าอาชพีอสิระหรอืธุรกจิ
ส่วนตวั และ กลุ่มชายทีท่ างานราชการ (11.0%, 23.0% และ 16.5% ตามล าดบั) 3) กลุ่มชายที่
รายไดส้งู กบั กลุ่มชายทีร่ายไดป้านกลาง และ กลุ่มชายทีร่ายไดต้ ่า (17.5%, 10.4% และ 9.0% 
ตามล าดบั) และ 4) กลุ่มชายทีเ่คยตรวจเอชไอว ีกบั กลุ่มชายทีไ่ม่เคยตรวจเอชไอว ี(9.3% และ 
15.9% ตามล าดบั)         
 เมือ่น าคะแนนพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์มาท าการวเิคราะหถ์ดถอย
แบบพหุคูณแบบรวม และแบบเป็นขัน้ โดยมตีวัท านายชุดที ่4 คอื จติลกัษณะตามสถานการณ์ 
2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์และความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อ
การป้องกันโรคเอดส์ ผลการวิเคราะห์ในกลุ่มรวม (ตารางที่ 3.15) พบว่าจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ทัง้ 2 ตัวแปร สามารถท านายพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์ได ้
44.1% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตน
ต่อการป้องกนัโรคเอดส ์และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื 
.48 และ .25 ซึง่หมายความว่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีย่ ิง่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตน
ต่อการป้องกนัโรคเอดสม์าก และยิง่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก ชายผูน้ัน้ยิง่มี
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธม์ากดว้ย     
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูใน 28 กลุ่มย่อย (ตารางที่ 3.15) ได้แสดงว่า จติลกัษณะตาม
สถานการณ์ทัง้ 2 ตวัแปร สามารถท านายได้มากทีสุ่ดคอื กลุ่มชายที่ท าอาชพีอสิระหรอืธุรกจิ
ส่วนตวั โดยท านายได ้54.7% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื ความเชื่อ
ในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ซึง่มี
ค่าเบต้าตามล าดบั คอื .62 และ .18 กลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การท านายสูงรองลงมา  คอื กลุ่มชายที่
เที่ยวกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน โดยท านายได้ 52.3% โดยมลี าดบัตวัท านายที่ส าคญั
เพยีงตวัเดยีว คอื ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ ซึง่มคี่าเบต้าเท่ากบั 
.72 และกลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การท านายไดน้้อยทีสุ่ด คอื กลุ่มชายที่ไม่เทีย่วกลางคนื โดยท านาย
ได ้37.9% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื ความเชื่อในประสทิธผิลแห่ง
ตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั 
คอื .39 และ .30 ซึง่การแปลผลตวัท านายของกลุ่มนี้เป็นในท านองเดยีวกบักลุ่มรวม 
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  พสิยัเปอรเ์ซน็ตก์ารท านายในกลุ่มยอ่ยทีเ่หลอืมคี่าระหว่าง 38.1% ถงึ 51.3%  ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มย่อยดว้ยกนั  พบว่าคู่ทีม่คีวามแตกต่างกนัเกนิ 5% ม ี12 คู่ 
คอื 1) กลุ่มชายทีอ่ายมุาก กบั กลุ่มชายทีอ่ายนุ้อย (39.2% และ 48.5% ตามล าดบั) 2) กลุ่มชาย
ทีไ่มด่ื่มแอลกอฮอล ์กบั กลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล ์(38.9% และ 46.8% ตามล าดบั) 3) กลุ่มชาย
ที่อาศยัคนเดียว กับ กลุ่มชายที่อาศัยกบัเพื่อนหรอืแฟน และ กลุ่มชายที่อาศัยกบัครอบครวั 
(50.7%, 43.9% และ 40.4% ตามล าดบั) 4) กลุ่มชายทีเ่ป็นโบท กบั กลุ่มชายทีเ่ป็นรบั และ 
กลุ่มชายทีเ่ป็นรุก (41.2%, 49.8% และ 51.3% ตามล าดบั) 5) กลุ่มชายที่ไม่เทีย่วกลางคนื กบั 
กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื (37.9% และ 48.6% ตามล าดบั) 6) กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อ
เดอืน กบั กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน (46.3% และ 52.3% ตามล าดบั) 7) 
กลุ่มชายทีท่ างานราชการ กบั กลุ่มชายทีท่ างานบรษิทัเอกชน และ กลุ่มชายทีท่ างานอสิระหรอื
ธุรกจิส่วนตวั (38.1%, 43.3% และ 54.7% ตามล าดบั) และ 8) กลุ่มชายทีร่ายไดสู้ง กบั กลุ่ม
ชายทีร่ายไดป้านกลาง (40.1% และ 46.8% ตามล าดบั)     
 เมือ่น าคะแนนพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์มาท าการวเิคราะหถ์ดถอย
แบบพหุคูณแบบรวม และแบบเป็นขัน้ โดยมตีวัท านายชุดที ่5 คอื จติลกัษณะเดมิ สถานการณ์ 
และจติลกัษณะตามสถานการณ์ ประกอบดว้ยตวัท านาย 10 ตวัแปร ไดแ้ก่ สุขภาพจติ ลกัษณะ
มุง่อนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน วถิชีวีติแบบพุทธ การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสม การรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ การ
ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง ทศันคติต่อพฤติกรรม
ป้องกนัโรคเอดส ์ และความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ผลการวเิคราะห์
ในกลุ่มรวม (ตารางที ่3.15) พบว่าจติลกัษณะเดมิ สถานการณ์ และจติลกัษณะตามสถานการณ์ 
ทัง้ 10 ตวัแปร สามารถท านายพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ์ได้ 46.5% โดยมี
ล าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนั
โรคเอดส์  ทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ การได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสม การรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์  และ
สุขภาพจติ ซึง่มคี่าเบตา้ตามล าดบั   คอื .53, .26, -.11, -.09 และ .07 ซึง่หมายความว่า ชายทีม่ ี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่ยิง่มคีวามเชื่อในประสทิธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์มาก ยิง่มี
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีาก ยิง่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย 
ยิง่มกีารรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์น้อย และยิง่มี
สุขภาพจติดมีาก ชายผูน้ัน้ยิง่มพีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธม์ากดว้ย 
  

 



 

 

ตารางท่ี 3.15  ผลการท านายพฤ.ป้องกนัเอดสข์ณะมีเพศสมัพนัธ์โดยใช้จิตเดิม สถานการณ์ จิตตามสถานการณ์เป็นตวัท านาย 
 

               
กลุ่ม จ านวนคน 

ชุด 3 จิตลกัษณะเดิม และสถานการณ์ (1-8) ชุด 4 จิตลกัษณะตามสถานการณ์ (9-10) ชุด 5 จิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลกัษณะตามสถานการณ์ (1-10) 
 % 

แตกต่าง  % 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่าเบต้า 
% 

ท านาย 
ตวั

ท านาย 
ค่าเบต้า 

% ท านาย
ตวัแรก 

ตวัท านาย 
ค่า
เบต้า 

% 
ท านาย 

ตวัท านาย ค่าเบต้า 

รวม 666 10.7 7, 2, 1, 4 .14, .13, .11, .08 44.1 10, 9 .48, .25 40.3 10 .64 46.5 10, 9, 5, 6, 1 .53, .26, -.11, -.09, .07 2.4 
อายนุ้อย 334 10.2 2, 7 .19, .12 48.5 10, 9 .43, .33 42.3 10 .65 52.4 10, 9, 5, 6 .50, .36, -.13, -.12 3.9 
อายมุาก 332 12.5 2, 7, 4, 8 .15, .14, .13, .11 39.2 10, 9 .50, .19 36.80 10 .61 41.7 10, 9, 5 .53, .20, -.11 2.5 
ลกูคนเดยีว 300 11.5 7, 1 .20, .17 45.5 10, 9 .46, .29 40.2 10 .63 48.6 10, 9, 5 .50, .31, -.16 3.1 
มพีีน้่อง 366 11 2, 7, 1 .16, .16, .12 43.1 10, 9 .50, .21 40.3 10 .64 46 10, 9 .50, .21 2.9 
การศกึษาป.ตร ี 460 10.2 2, 7, 4 .16, .14, .10 45 10, 9 .48, .27 40.5 10 .64 47.7 10, 9, 5 .50, .30, -.14 2.7 
การศกึษาสงูกวา่ป.ตร ี 206 13.3 1, 7 .25, .22 41.5 10, 9 .50, .20 39.1 10 .63 46 10, 9 .50, .20 4.5 
โสด 331 10.7 2, 7 .20, .17 42.3 10, 9 .51, .20 39.8 10 .63 46.4 10, 9, 3 .56, .21, -.15 4.1 
ไม่โสด 335 12.8 4, 3, 6 .23, .15, .12 46 10, 9 .47, .28 41.2 10 .64 48.7 10, 9, 5 .49, .31, -.13 2.7 
ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์ 200 14.2 7, 1, 3 .20, .17, .15 38.9 10, 9 .53, .14 37.5 10 .61 44.0 10, 9, 5 .57, .17, -.14   5.1* 
ดื่มแอลกอฮอล์ 466 9.9 4, 2, 7, 1 .12, .11, .10, .10 46.8 10, 9 .46, .30 41.4 10 .64 49.5 10, 9, 3, 6 .52, .31, -.10, -.09 2.7 
อาศยัคนเดยีว 215 14.9 2, 7 .25, .18 50.7 10, 9 .54, .24 46.8 10 .68 53.6 10, 9, 7, 6 .57, .23, .12, -.11 2.9 
อาศยักบัครอบครวั 287 10 7, 1, 2 .15, .14, .13 40.4 10, 9 .48, .21 37.9 10 .62 43.1 10, 9, 5 .51, .23, -.11 2.7 
อาศยักบัเพื่อน,แฟน 164 14.7 4, 7, 3 .21, .17, .15 43.9 10, 9 .43, .31 37.4 10 .61 49.1 10, 9 ,5 .45, .36, -.19   5.2* 
แบบรุก 179 11.3 1 .26 51.3 10, 9 .57, .22 48.1 10 .69 53 10, 9 .57, .22 1.7 
แบบรบั 198 20.8 6, 2 .27, .26 49.8 10, 9 .51, .25 46.7 10 .68 51.3 10, 9 .51, .25 1.5 
ไดท้ ัง้รุกและรบั 221 11.5 7, 2 .19, .18 41.2 10, 9 .47, .23 37.8 10 .61 49.3 10, 9, 5, 6, 7 .57, .23, -.18, -.14, .12   8.1* 
ไม่เทีย่วกลางคนื 244 14.3 7, 2, 1 .18, .16, .14 37.9 10, 9 .39, .30 31.9 10 .57 44 10, 9, 5 .43, .35, -.22   6.1* 
เทีย่วกลางคนื 422 11.1 2, 7, 5 .15, .14, .13 48.6 10, 9 .54, .22 45.8 10 .68 50.7 10, 9, 3, 6 .60, .22, -.08, -.08 2.1 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ 224 13.4 2 .30 46.3 10, 9 .46, .30 40.7 10 .64 50.3 10, 9, 7, 4 .52, .29, -18, .11 4 
เทีย่วกลางคนื >1 ครัง้ 198 14.8 7, 5 .27, .17 52.3 10 .72 51.6 10 .72 56.7 10, 3, 7 .73, -.15, .11 4.4 
ท างานเอกชน 322 11 2, 1 .22, .14 43.3 10, 9 .45, .27 38.9 10 .62 46.9 10, 9, 6, 3 .51, .29, -.10, -.10 3.6 
ธุรกจิส่วนตวั 141 23 7, 5 .36, .18 54.7 10, 9 .62, .18 52.8 10 .73 58.1 10, 9 .62, .18 3.4 
ราชการ, รฐัวสิาหกจิ 119 16.5 1 .28 38.1 10, 9 .45, .25 33.8 10 .58 49.7 10, 5, 9 .49, -.31, .33   11.6* 
รายไดต้ ่า 216 9 2 .24 44.6 10, 9 .37, .37 36.7 10 .61 47.7 10, 9, 5 .41, .38, -.13 3.1 
รายไดป้านกลาง 236 10.4 1, 7 .20, .19 46.8 10, 9 .58, .16 45.20 10 .67 50.1 10, 9, 6, 5 .65, .19, -.13, -.10 3.3 
รายไดส้งู 184 17.5 2, 7 .27, .22 40.1 10, 9 .47, .23 36.7 10 .61 44.6 10, 9 .47, .23 4.5 
เคยตรวจ HIV 466 9.3 2, 7 .20, .15 43.5 10, 9 .45, .28 38.60 10 .62 45.8 10, 9, 3, 6 .51, .28, -.09, -.08 2.3 
ไม่เคยตรวจ HIV 200 15.9 1, 3, 7 .20, .16, .15 43.5 10, 9 .53, .19 41.3 10 .64 48.4 10, 9, 5, 1 .53, .23, -.18, .12 4.9 
 
 
หมายเหตุ : ค่าเบตา้ทุกตวัมนียัส าคญัที ่.05 และ * มเีปอรเ์ซน็ตแ์ตกต่างตัง้แต่ 5.0% ขึน้ไป 

                         ตวัท านายท่ี 1 คือ สขุภาพจิต 
     

ตวัท านายท่ี 7 คือ ข้อมลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส ์
    

ตวัท านายท่ี 2 คือ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน 
    

ตวัท านายท่ี 8 คือ ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง 
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ตารางท่ี 3.15  ผลการท านายพฤ.ป้องกนัเอดสข์ณะมีเพศสมัพนัธ์โดยใช้จิตเดิม สถานการณ์ จิตตามสถานการณ์เป็นตวัท านาย 
 

               
กลุ่ม จ านวนคน 

ชุด 3 จิตลกัษณะเดิม และสถานการณ์ (1-8) ชุด 4 จิตลกัษณะตามสถานการณ์ (9-10) ชุด 5 จิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลกัษณะตามสถานการณ์ (1-10) 
 % 

แตกต่าง  % 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่าเบต้า 
% 

ท านาย 
ตวั

ท านาย 
ค่าเบต้า 

% ท านาย
ตวัแรก 

ตวัท านาย 
ค่า
เบต้า 

% 
ท านาย 

ตวัท านาย ค่าเบต้า 

รวม 666 10.7 7, 2, 1, 4 .14, .13, .11, .08 44.1 10, 9 .48, .25 40.3 10 .64 46.5 10, 9, 5, 6, 1 .53, .26, -.11, -.09, .07 2.4 
อายนุ้อย 334 10.2 2, 7 .19, .12 48.5 10, 9 .43, .33 42.3 10 .65 52.4 10, 9, 5, 6 .50, .36, -.13, -.12 3.9 
อายมุาก 332 12.5 2, 7, 4, 8 .15, .14, .13, .11 39.2 10, 9 .50, .19 36.80 10 .61 41.7 10, 9, 5 .53, .20, -.11 2.5 
ลกูคนเดยีว 300 11.5 7, 1 .20, .17 45.5 10, 9 .46, .29 40.2 10 .63 48.6 10, 9, 5 .50, .31, -.16 3.1 
มพีีน้่อง 366 11 2, 7, 1 .16, .16, .12 43.1 10, 9 .50, .21 40.3 10 .64 46 10, 9 .50, .21 2.9 
การศกึษาป.ตร ี 460 10.2 2, 7, 4 .16, .14, .10 45 10, 9 .48, .27 40.5 10 .64 47.7 10, 9, 5 .50, .30, -.14 2.7 
การศกึษาสงูกวา่ป.ตร ี 206 13.3 1, 7 .25, .22 41.5 10, 9 .50, .20 39.1 10 .63 46 10, 9 .50, .20 4.5 
โสด 331 10.7 2, 7 .20, .17 42.3 10, 9 .51, .20 39.8 10 .63 46.4 10, 9, 3 .56, .21, -.15 4.1 
ไม่โสด 335 12.8 4, 3, 6 .23, .15, .12 46 10, 9 .47, .28 41.2 10 .64 48.7 10, 9, 5 .49, .31, -.13 2.7 
ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์ 200 14.2 7, 1, 3 .20, .17, .15 38.9 10, 9 .53, .14 37.5 10 .61 44.0 10, 9, 5 .57, .17, -.14   5.1* 
ดื่มแอลกอฮอล์ 466 9.9 4, 2, 7, 1 .12, .11, .10, .10 46.8 10, 9 .46, .30 41.4 10 .64 49.5 10, 9, 3, 6 .52, .31, -.10, -.09 2.7 
อาศยัคนเดยีว 215 14.9 2, 7 .25, .18 50.7 10, 9 .54, .24 46.8 10 .68 53.6 10, 9, 7, 6 .57, .23, .12, -.11 2.9 
อาศยักบัครอบครวั 287 10 7, 1, 2 .15, .14, .13 40.4 10, 9 .48, .21 37.9 10 .62 43.1 10, 9, 5 .51, .23, -.11 2.7 
อาศยักบัเพื่อน,แฟน 164 14.7 4, 7, 3 .21, .17, .15 43.9 10, 9 .43, .31 37.4 10 .61 49.1 10, 9 ,5 .45, .36, -.19   5.2* 
แบบรุก 179 11.3 1 .26 51.3 10, 9 .57, .22 48.1 10 .69 53 10, 9 .57, .22 1.7 
แบบรบั 198 20.8 6, 2 .27, .26 49.8 10, 9 .51, .25 46.7 10 .68 51.3 10, 9 .51, .25 1.5 
ไดท้ ัง้รุกและรบั 221 11.5 7, 2 .19, .18 41.2 10, 9 .47, .23 37.8 10 .61 49.3 10, 9, 5, 6, 7 .57, .23, -.18, -.14, .12   8.1* 
ไม่เทีย่วกลางคนื 244 14.3 7, 2, 1 .18, .16, .14 37.9 10, 9 .39, .30 31.9 10 .57 44 10, 9, 5 .43, .35, -.22   6.1* 
เทีย่วกลางคนื 422 11.1 2, 7, 5 .15, .14, .13 48.6 10, 9 .54, .22 45.8 10 .68 50.7 10, 9, 3, 6 .60, .22, -.08, -.08 2.1 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ 224 13.4 2 .30 46.3 10, 9 .46, .30 40.7 10 .64 50.3 10, 9, 7, 4 .52, .29, -18, .11 4 
เทีย่วกลางคนื >1 ครัง้ 198 14.8 7, 5 .27, .17 52.3 10 .72 51.6 10 .72 56.7 10, 3, 7 .73, -.15, .11 4.4 
ท างานเอกชน 322 11 2, 1 .22, .14 43.3 10, 9 .45, .27 38.9 10 .62 46.9 10, 9, 6, 3 .51, .29, -.10, -.10 3.6 
ธุรกจิส่วนตวั 141 23 7, 5 .36, .18 54.7 10, 9 .62, .18 52.8 10 .73 58.1 10, 9 .62, .18 3.4 
ราชการ, รฐัวสิาหกจิ 119 16.5 1 .28 38.1 10, 9 .45, .25 33.8 10 .58 49.7 10, 5, 9 .49, -.31, .33   11.6* 
รายไดต้ ่า 216 9 2 .24 44.6 10, 9 .37, .37 36.7 10 .61 47.7 10, 9, 5 .41, .38, -.13 3.1 
รายไดป้านกลาง 236 10.4 1, 7 .20, .19 46.8 10, 9 .58, .16 45.20 10 .67 50.1 10, 9, 6, 5 .65, .19, -.13, -.10 3.3 
รายไดส้งู 184 17.5 2, 7 .27, .22 40.1 10, 9 .47, .23 36.7 10 .61 44.6 10, 9 .47, .23 4.5 
เคยตรวจ HIV 466 9.3 2, 7 .20, .15 43.5 10, 9 .45, .28 38.60 10 .62 45.8 10, 9, 3, 6 .51, .28, -.09, -.08 2.3 
ไม่เคยตรวจ HIV 200 15.9 1, 3, 7 .20, .16, .15 43.5 10, 9 .53, .19 41.3 10 .64 48.4 10, 9, 5, 1 .53, .23, -.18, .12 4.9 
 
 
หมายเหตุ : ค่าเบตา้ทุกตวัมนียัส าคญัที ่.05 และ * มเีปอรเ์ซน็ตแ์ตกต่างตัง้แต่ 5.0% ขึน้ไป 

                         ตวัท านายท่ี 1 คือ สขุภาพจิต 
     

ตวัท านายท่ี 7 คือ ข้อมลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส ์
    

ตวัท านายท่ี 2 คือ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน 
    

ตวัท านายท่ี 8 คือ ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง 
    

ตวัท านายท่ี 3 คือ ความเช่ืออ านาจในตน 
    

ตวัท านายท่ี 9 คือ ทศันคติต่อพฤ.ป้องกนัโรคเอดส ์
    

ตวัท านายท่ี 4 คือ วิถีชีวิตแบบพทุธ 
     

ตวัท านายท่ี 10 คือ ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ 
  ตวัท านายท่ี 5 คือ การได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม 

           ตวัท านายท่ี 6 คือ การรบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอปุกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์
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 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลใน 28 กลุ่มย่อย (ตารางที่ 3.15) ได้แสดงว่า จติลกัษณะเดมิ 
สถานการณ์ และจติลกัษณะตามสถานการณ์ ทัง้ 10 ตวัแปร สามารถท านายได้มากที่สุดคอื 
กลุ่มชายทีท่ าอาชพีอสิระหรอืธุรกจิส่วนตวั โดยท านายได ้58.1% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญั
เรยีงจากมากไปน้อย คอื ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ และทศันคติ
ต่อพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .62 และ .18 กลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การ
ท านายสงูรองลงมา  คอื กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน โดยท านายได ้56.7% 
โดยมลี าดบัตวัท านายที่ส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดส ์ความเชื่ออ านาจในตน และการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ ซึง่มคี่าเบต้า
ตามล าดบั คอื .73, -.15 และ .11 ซึง่แปลความหมายเพิม่เตมิไดว้่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย
ที่ยิง่มคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า และยิง่ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก ชายผู้นัน้ยิง่มี
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์มากด้วย และกลุ่มที่มเีปอร์เซน็ต์การท านายได้
น้อยทีสุ่ด คอื กลุ่มชายทีอ่ายมุาก โดยท านายได้ 41.7% โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจาก
มากไปน้อย คอื ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม
ป้องกนัโรคเอดส ์และการไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม ซึง่มคี่าเบตา้ตามล าดบั คอื 
.53, .20 และ -.11 ซึง่การแปลผลตวัท านายของกลุ่มนี้เป็นในท านองเดยีวกบักลุ่มรวม 
 พสิยัเปอรเ์ซน็ต์การท านายในกลุ่มย่อยที่เหลอืมคี่าระหว่าง 43.1% ถงึ 53.6% ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มย่อยด้วยกนั  พบว่าคู่ที่มคีวามแตกต่างกนัเกนิ 5% ม ี9 คู่ 
คอื 1) กลุ่มชายทีอ่ายมุาก กบั กลุ่มชายทีอ่ายนุ้อย (41.7% และ 52.4% ตามล าดบั) 2) กลุ่มชาย
ทีไ่มด่ื่มแอลกอฮอล ์กบั กลุ่มชายทีด่ื่มแอลกอฮอล์ (44.0% และ 49.5% ตามล าดบั) 3) กลุ่มชาย
ที่อาศยักบัครอบครวั กบั กลุ่มชายที่อาศยักบัเพื่อนหรอืแฟน และ กลุ่มชายที่อาศยัคนเดยีว 
(43.1%, 49.1% และ 53.6% ตามล าดบั) 4) กลุ่มชายทีไ่ม่เที่ยวกลางคนื กบั กลุ่มชายที่เที่ยว
กลางคนื (44.0% และ 50.7%  ตามล าดบั)   5)  กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื  1  ครัง้ต่อเดอืน  กบั   
กลุ่มชายทีเ่ทีย่วกลางคนื มากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน (50.3% และ 56.7% ตามล าดบั)  6) กลุ่มชาย
ที่ท างานอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว กับ กลุ่มชายที่ท างานราชการ และ กลุ่มชายที่ท างาน
บรษิทัเอกชน (58.1%, 49.7% และ 46.9% ตามล าดบั) และ 7) กลุ่มชายทีร่ายไดสู้ง กบั กลุ่ม
ชายทีร่ายไดป้านกลาง (44.6% และ 50.1% ตามล าดบั)     
 จากผลการวเิคราะหใ์นส่วนนี้สรุปได ้4 ประการ คอื 1) ตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะเดมิ
และสถานการณ์ทีส่ าคญัโดยสรุปของพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์เรยีงล าดบั
จากมากไปน้อย คือ การได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
สุขภาพจติ และวถิชีวีติแบบพุทธ สามารถท านายได ้10.7% 2) ตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะตาม
สถานการณ์ที่ส าคญั  เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย คอื ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดส ์และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์สามารถท านายได ้44.1%  3) ตวั
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ท านายกลุ่มจติลกัษณะเดมิ สถานการณ์ และจติลกัษณะตามสถานการณ์ที่ส าคญั เรยีงล าดบั
จากมากไปน้อย คือ ความเชื่อในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์  ทัศนคติต่อ
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การรบัรูก้ารมอียู่
และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์  และสุขภาพจติ สามารถท านายได ้
46.5% และ 4) ตวัท านายชุดที ่5 ไดแ้ก่ กลุ่มจติลกัษณะเดมิ สถานการณ์ และจติลกัษณะตาม
สถานการณ์ สามารถท านายพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์ได้ดกีว่าตวัท านาย
ชุดที ่3  คอื กลุ่มจติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ หรอื ตวัท านายชุดที ่4  คอื กลุ่มจติลกัษณะ
ตามสถานการณ์ อย่างน้อย 5% ผลเช่นนี้พบเฉพาะใน กลุ่มชายทีไ่ม่ดื่มแอลกอฮอล ์กลุ่มชายที่
อาศยักบัเพื่อนหรอืแฟน กลุ่มชายทีม่รีสนิยมทางเพศทัง้รุกและรบั กลุ่มชายที่ไม่เทีย่วกลางคนื 
และกลุ่มชายทีท่ างานราชการ 
 



ตวัท านายท่ี 3 คือ ความเช่ืออ านาจในตน 
    

ตวัท านายท่ี 9 คือ ทศันคติต่อพฤ.ป้องกนัโรคเอดส ์
    

ตวัท านายท่ี 4 คือ วิถีชีวิตแบบพทุธ 
     

ตวัท านายท่ี 10 คือ ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ 
  ตวัท านายท่ี 5 คือ การได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม 

           ตวัท านายท่ี 6 คือ การรบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอปุกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์
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3.7 การวิเคราะห์อิทธิพลของจิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตาม 

สถานการณ์ ท่ีมีต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ของชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย
  

 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี จะได้ท าการใช้วิธีการทดสอบโมเดลแบบใช้ค่าสังเกต 

(Observe Variables) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลดิบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เมื่อน ามา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องแล้ว มีจ านวนข้อมูลที่ใช้ได้จริงและเป็นข้อมูลเริ่มต้นในการ

ทดสอบโมเดลครั้งน้ี คือ จ านวน 666 คน ผลการทดสอบพบว่าโมเดลตั้งต้นสมมติฐาน (ภาพที่ 
1.8 ในบทที่ 1) ไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงได้ท าการปรับโมเดล และได้โมเดล

ที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีดัชนีความกลมกลืน ดังตารางที่ 3.16 และมีค่า

อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ดังตารางที่ 3.17 และภาพที่ 3.8 

 

ตารางท่ี 3.16  ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลที่ปรับแล้ว (กลุ่มรวม N = 666 คน) 
 

ค่าสถิติ เกณฑ์พิจารณา ค่าสถิติในโมเดล (กลุ่มรวม) 

NFI มากกว่า .90 1.00 

GFI มากกว่า .90 1.00 

AGFI มากกว่า .90 0.98 

χ² ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ χ² = 9.85, p-value = 0.28, df = 8 

SRMR น้อยกว่า .05 0.01 

CFI มากกว่า .90 1.00 

RMSEA น้อยกว่า .06 0.019 
 
  

 จากโมเดลที่ปรับแล้วปรากฏว่า ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ ได้รับอิทธิพล
ทางตรงจากตัวแปรเชิงเหตุ เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี 1) ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตน

ต่อการป้องกันโรคเอดส์ (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .55)  2) การได้รับอิทธิพลจากกลุ่ม

เพื่อนอย่างเหมาะสม (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .14)  3) การรับรู้การมีอยู่และความสะดวก
ในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ -.13) และ 4) วิถีชีวิตแบบ

พุทธ (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .07)  โดยอาจกล่าวได้ว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ยิ่ง
มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูง ยิ่งได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน

อย่างเหมาะสมมาก  ยิ่งรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์น้อย   

 



 ตารางท่ี 3.17  ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวม ในกลุ่มรวม (666 คน) 

ตวัแปร 
ทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัเอดส ์ การหลีกเล่ียงพฤ.เส่ียงเอดส ์ พฤ.ป้องกนัเอดสข์ณะมีเพศสมัพนัธ ์ 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนฯ  0.14* 0.00 0.14* 0.09* 0.11* 0.20* -0.11* 0.04* -0.08* 

การรบัรูฯ้ อุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ -0.13* 0.00 -0.13* -0.01 -0.10* -0.11* -0.09* -0.03* -0.12* 

ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 0.02 0.00 0.02 -0.11* 0.02 -0.09* 0.00 0.01 0.01 

ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง                    

สุขภาพจติ       0.10* 0.00 0.10* 0.07* 0.00 0.07* 

ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน  0.06 0.00 0.06 0.00 0.04 0.04 0.00 0.01 0.01 

ความเชื่ออ านาจในตน  0.05 0.00 0.05 0.00 0.04 0.04 0.00 0.01 0.01 

วถิชีวีติแบบพุทธ 0.07* 0.00 0.07* 0.07* 0.05* 0.12* 0.00 0.02* 0.02* 

ทศันคตต่ิอพฤ.ป้องกนัโรคเอดส ์       0.75* 0.00 0.75* 0.25* 0.00 0.25* 

ประสทิธผิลฯต่อการป้องกนัเอดส ์ 0.55* 0.00 0.55* -0.34* 0.41* 0.07 0.53* 0.14* 0.67* 

ก.หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส ์                   

พฤ.ป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์                   

R²  0.42 0.43 0.46 
 
หมายเหตุ      * p < .05, DE = อทิธพิลทางตรง, IE = อทิธพิลทางออ้ม, TE = อทิธพิลโดยรวม 
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.75 -.34 

.01 

.07 

-.11 

.25 

.09 

.07 

ภาพท่ี 3.8  ผลการทดสอบความกลมกลนืของโมเดลความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของจติลกัษณะเดมิ สถานการณ์ และจติลกัษณะตามสถานการณ์ทีม่ ี                   

ต่อพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์องชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายในกลุ่มรวม (N = 666 คน)  
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การหลกีเลีย่งพฤตกิรรม

เสีย่งเอดส ์              

R² = .43 

 

พฤตกิรรมป้องกนัเอดส์

ขณะมเีพศสมัพนัธ ์         

R² = .46 

 

ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม

ป้องกนัเอดส ์           

R² = .42 

 

อทิธพิลกลุ่มเพื่อน 

 
อุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์

 
ขอ้มลูขา่วสารเอดส ์

 

สุขภาพจติ 

 
วถิชีวีติพุทธ 

 
ประสทิธผิลแห่งตนต่อ

การป้องกนัเอดส ์

 
หมายเหตุ: ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลทุกตวั มนียัส าคญัที ่.05  
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และยิง่มวีถิีชวีติแบบพุทธมาก ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายเหล่านี้ก็ยิง่มทีศันคติต่อพฤตกิรรม
ป้องกนัโรคเอดสด์มีากดว้ย โดยตวัแปรเชงิเหตุในโมเดลสามารถร่วมกนัอธบิายความแปรปรวน
ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสไ์ด ้42%     
 การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสไ์ดร้บัอทิธพิลทางตรงจากตวัแปรเชงิเหตุ เรยีง 
ล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี้  1) ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ (ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล 
เท่ากบั .75) 2) ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์(ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล 
เท่ากบั -.34) 3) การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรื่องโรคเอดส ์(ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล เท่ากบั -.11)  4) 
สุขภาพจติ (ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล เท่ากบั .10) 5) การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสม (ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล เท่ากบั .09) และ 6) วถิชีวีติแบบพุทธ (มคี่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิลเท่ากบั .07) โดยอาจกล่าวไดว้่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีย่ ิง่มทีศันคติต่อพฤตกิรรม
ป้องกนัโรคเอดสด์มีาก ยิง่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสต์ ่า ยิง่ไดร้บั
ขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย ยิง่มสีุขภาพจติดมีาก ยิง่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมมาก และยิง่มีวิถีชีวิตแบบพุทธมาก ชายที่มเีพศสัมพนัธ์กับชายเหล่านี้ก็ยิง่มีการ
หลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส์ที่มากด้วย โดยตวัแปรเชงิเหตุในโมเดล สามารถร่วมกนั
อธบิายความแปรปรวนของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสไ์ด ้43%  
 พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ไดร้บัอทิธพิลทางตรงจากตวัแปรเชงิเหตุ 
เรยีง ล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี้ 1) ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์(ค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิล เท่ากบั .53) 2) ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ (ค่าสมัประสทิธิ ์
อทิธพิล เท่ากบั .25) 3) การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม (ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล 
เท่ากบั -.11) 4) การรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์ (ค่า
สมัประสทิธิอ์ทิธพิล เท่ากบั -.09) และ 5) สุขภาพจติ (ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิล เท่ากบั .07) โดย
อาจกล่าวไดว้่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีย่ ิง่มคีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนั
โรคเอดส์สูง ยิง่มทีศันคติต่อพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ดมีาก ยิง่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อยา่งเหมาะสมน้อย ยิง่รบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสน้์อย 
และยิง่มสีุขภาพจติดมีาก ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายเหล่านี้ กย็ิง่มีพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์
ขณะมีเพศสัมพันธ์ที่มากด้วย โดยตัวแปรเชิงเหตุในโมเดล สามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธไ์ด ้46%       
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3.8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางจิตลกัษณะเดิม สถานการณ์   
จิตลักษณะตามสถานการณ์  และพฤติกรรมป้องกันเอดส์  ของชายท่ีมี
เพศสมัพนัธก์บัชายท่ีมีลกัษณะชีวสงัคม ท่ีแตกต่างกนั  
    
 ในส่วนนี้จะได้ท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง จ านวน 12 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
1) จติลกัษณะเดมิ 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจ
ในตน และวถิชีวีติแบบพุทธ 2) สถานการณ์ 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสม การรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ การ
ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส ์ และภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง 3)  จติลกัษณะตาม
สถานการณ์ 2 ตัวแปร ได้แก่ ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ และความเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์และ 4) พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ ได้แก่ การ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส ์และพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์โดยมี
ตวัแปรชวีสงัคมภมูหิลงั เป็นตวัแปรอสิระ ดงันี้      
            
 3.8.1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง จิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ 
จิตลกัษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ของชายท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบั
ชายท่ีมีอาย ุรสนิยมในการมีเพศสมัพนัธ ์และอาชีพท่ีแตกต่างกนั 
   
 อายุของกลุ่มตวัอย่าง โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายมอีายุระหว่าง 25 – 58.33 ปี มี
ค่ามธัยฐานเท่ากบั 29.83 ปี ค่าเฉลีย่เท่ากบั 31.17 ปี และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.73 
ปี โดยใชค้่ามธัยฐานเป็นเกณฑ์ในการแบ่งอายุของชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายออกเป็น 2 กลุ่ม 
คอื ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่อีายุน้อยกว่า 29 ปี 10 เดอืน คอื ชายทีม่อีายุน้อย มจี านวน 
334 คน (รอ้ยละ 50.2) และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่อีายุมากกว่า 29 ปี 10 เดอืน คอื ชาย
ทีม่อีายมุาก มจี านวน 332 คน (รอ้ยละ 49.8)       
 รสนิยมในการมีเพศสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มี
รสนิยมทางเพศเป็นแบบรุก มจี านวน 179 คน (รอ้ยละ 26.9) ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มี
รสนิยมทางเพศเป็นแบบรบั มจี านวน 198 คน (รอ้ยละ 29.7) และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่
มรีสนิยมทางเพศทัง้แบบรกุและรบั มจี านวน 221 คน (รอ้ยละ 33.2)     
 อาชพีของกลุ่มตวัอยา่ง โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีป่ระกอบอาชพีพนักงานบรษิทั
หรอืองค์กรเอกชน มจี านวน 322 คน (รอ้ยละ 48.3) ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ประกอบ
อาชพีธุรกจิส่วนตวัหรอือาชพีอสิระ มจี านวน 141 คน (รอ้ยละ 21.2) และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายทีท่ างานราชการ รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานของรฐั มจี านวน 119 คน (รอ้ยละ 17.9) 
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 ความแปรปรวนของสขุภาพจิต ตามอายุ รสนิยมในการมีเพศสมัพนัธ์ และอาชีพ 
ท่ีแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าสุขภาพจิต
แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัเพยีง 1 ตวั คอื อาย ุเท่านัน้ (ตารางที ่3.18) เมื่อ
พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัตวัแปรอสิระนี้ พบว่า ชายทีม่อีายุมาก มสีุขภาพจติที่
ดมีากกว่าชายทีม่อีายนุ้อย        
 นอกจากนี้ สุขภาพจติยงัแปรปรวนไปตามปฎสิมัพนัธแ์บบสามทางระหว่างอายุ รสนิยม
ในการมเีพศสมัพนัธ ์และอาชพี (ตารางที่ 3.18) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ 
Scheffe’ (ตารางที ่90 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 22 คู่ แต่
พบว่ามคีู่ที่ส าคญัเพยีง 8 คู่ ไดแ้ก่ 1) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่มอีายุน้อย และมี
รสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวัหรอื
อาชพีอิสระ เป็นผู้ที่มสีุขภาพจติดมีากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายท างานราชการหรอื
รฐัวิสาหกิจ 2) ในหมู่ชายที่มเีพศสัมพนัธ์กับชายที่มรีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั และ
ท างานราชการหรอืรฐัวสิาหกิจ ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่อายุมาก เป็นผู้ที่มสีุขภาพจติดี
มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุน้อย 3) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มอีายุน้อย 
และประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวัหรอือาชพีอสิระ ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มรีสนิยมทางเพศ
ทัง้แบบรุกและรบั เป็นผูท้ีม่สีุขภาพจติดมีากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีสนิยมทางเพศ
เป็นแบบรบั 4) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มอีายุน้อย และประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั
หรอือาชพีอิสระ ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มรีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั เป็นผู้ที่มี
สุขภาพจติดมีากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีสนิยมทางเพศเป็นแบบรุก 5) ในหมู่ชายที่
มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่มรีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั และประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวัหรอื
อาชีพอิสระ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่อายุน้อย เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีมากกว่าชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายทีอ่ายุมาก 6) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มอีายุมาก และมรีสนิยม
ทางเพศทัง้แบบรกุและรบั ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีท่ างานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ เป็นผูท้ีม่ ี
สุขภาพจติดมีากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวัหรอือาชพีอสิระ 
7) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่มอีายุมาก และประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวัหรอือาชพี
อสิระ ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มรีสนิยมทางเพศแบบรุก เป็นผูท้ีม่สีุขภาพจติดมีากกว่าชาย
ทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั และ 8) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายที่มอีายุน้อย และมรีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่
ประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวัหรอือาชพีอสิระ เป็นผูท้ี่มสีุขภาพจติดมีากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายทีป่ระกอบอาชพีพนกังานบรษิทัหรอืองคก์รเอกชน     
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ตารางท่ี 3.18  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของ จิตลักษณะเดิม 

สถานการณ์ จิตลกัษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส์ของชายท่ีมี เพศสัมพันธ์กับชายท่ีมี อายุ  รสนิยมในการมี
เพศสมัพนัธ์ และอาชีพท่ีแตกต่างกนั (ตอน 1) และค่าเฉล่ียของตวัแปร
ตาม ตามระดบัของตวัแปรอิสระท่ีพบในอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

 

(ตอน 1) 
 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

ค่าเอฟ 

% 
ท านาย อาย ุ

รสนิยมทาง
เพศ 

อาชีพ 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

(ก) (ข) (ค) 
สุขภาพจติ 519 5.67* <1 1.04 1.16 1.85 1 2.83* 6.4% 
ลกัษณะมุ่งอนาคตฯ 519 2.95 2.46 <1 <1 <1 1.37 1.46 3.4% 
ความเชือ่อ านาจในตน 519 3.67 1.22 <1 <1 <1 2.17 <1 3.3% 
วถิชีวีติแบบพุทธ 519 1.37 <1 <1 <1 <1 1.63 <1 3.5% 
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนฯ 519 3.45 1.71 <1 <1 2.21 <1 <1 3.6% 
การรบัรูอุ้ปกรณ์ป้องกนัเอดสฯ์ 519 2.83 <1 4.88** <1 <1 1.14 1.15 6.5% 
ขอ้มลูขา่วสารเรื่องโรคเอดส์ 519 3.8 1.13 <1 <1 <1 <1 <1 2.1% 
ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง 519 <1 <1 7.09** 3.97* 1.47 <1 1.74 6.2% 
ทศันคตต่ิอการป้องกนัเอดส ์ 519 <1 <1 1.27 <1 <1 <1 <1 2.7% 
ประสทิธผิลแห่งตนฯ 519 8.11** <1 1.86 <1 <1 <1 <1 4.6% 
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งฯ 519 7.79** <1 1.61 <1 <1 <1 2.7* 5.5% 
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสฯ์ 519 2.63 <1 2.01 <1 1.15 <1 <1 3.6% 

 
หมายเหตุ * p < 0.05  , ** p < 0.01  และ *** p < .001 
 

(ตอน 2) 
 

กลุ่ม 
ตวัแปร
อิสระ 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรตาม 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู 
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียปาน

กลาง 
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย

ต า่ 
สุขภาพจติ อายุ อายุมาก = 38.79 n/a อายุน้อย = 36.25 
การรบัรูอุ้ปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ อาชพี ราชการ = 46.12 ธุรกจิส่วนตวั = 46.10 เอกชน = 43.75 
ภาระเกนิบทบาทฯ อาชพี ธุรกจิส่วนตวั = 47.40 ราชการ = 43.69 เอกชน = 43.50 
ประสทิธผิลแห่งตนฯ อายุ อายุมาก = 59.74 n/a อายุน้อย = 57.06 
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง อายุ อายุน้อย = 45.77 n/a อายุมาก = 43.23 
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 ความแปรปรวนของการรบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์
ป้องกนัโรคเอดส ์ตามอาย ุรสนิยมในการมีเพศสมัพนัธ ์และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั จากการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าการรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการ
เขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสแ์ปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัเพยีง 1 ตวั คอื 
อาชพี เท่านัน้ (ตารางที่ 3.18) เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดบัตวัแปรอสิระนี้ 
พบว่า ชายทีป่ระกอบอาชพีราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ   มกีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการ
เข้าถึงอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์มากที่สุด รองลงมาคอืชายที่ประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวัหรอื
อาชพีอสิระ และชายทีป่ระกอบอาชพีพนักงานบรษิทัหรอืองคก์รเอกชนมกีารรบัรูด้งักล่าวน้อย
ทีสุ่ด           
 ความแปรปรวนของภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง ตามอายุ รสนิยมในการมี
เพศสมัพนัธ์ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ผล
ปรากฏว่าภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทลีะตัว
เพยีง 1 ตวั คอื อาชพี เท่านัน้ (ตารางที ่3.18) เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัตวั
แปรอสิระน้ี พบว่า ชายทีป่ระกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวัหรอือาชพีอสิระ มีภาระเกนิบทบาทจากคน
รอบขา้งน้อยทีสุ่ด รองลงมาคอืชายทีป่ระกอบอาชพีราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ และชายทีป่ระกอบ
อาชพีพนกังานบรษิทัหรอืองคก์รเอกชนมภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งมากทีสุ่ด 
 นอกจากนี้ ยงัพบว่าภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งแปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธแ์บบ
สองทางระหว่าง อายุและรสนิยมในการมเีพศสมัพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่าง (ตารางที่ 3.18) เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ (ตารางที ่91 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่
ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 6 คู่ แต่พบว่ามคีู่ที่ส าคญัเพยีง 5 คู่ ได้แก่ 1) ในหมู่ชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่อายุน้อย 
เป็นผู้ที่มภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งน้อยกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มอีายุมาก 2) 
ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายทีม่ ีอายุมาก ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มรีสนิยมทางเพศ
แบบรบั เป็นผู้ที่มีภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างน้อยกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่มี
รสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั 3) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มอีายุน้อย ชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั เป็นผูท้ีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบ
ข้างน้อยกว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีรสนิยมทางเพศแบบรุก 4) ในหมู่ชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีม่อีายุน้อย ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มรีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและ
รบั เป็นผู้ที่มภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งน้อยกว่า ชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่มรีสนิยม
ทางเพศแบบรบั และ 5) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีสนิยมทางเพศแบบรบั ชายที่มี
เพศสมัพันธ์กับชายที่อายุมาก เป็นผู้ที่มีภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างน้อยกว่าชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีม่อีายนุ้อย        
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 ความแปรปรวนของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์
ตามอายุ รสนิยมในการมีเพศสมัพนัธ์ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั จากการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์
แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัเพยีง 1 ตวั คอื อาย ุเท่านัน้ (ตารางที ่3.18) เมื่อ
พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัตวัแปรอสิระนี้ พบว่า ชายทีม่อีายุมาก มีความเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสส์งูกว่าชายทีม่อีายนุ้อย   
 ความแปรปรวนของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส ์ตามอายุ รสนิยม
ในการมีเพศสมัพนัธ์ และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสาม
ทาง ผลปรากฏว่าการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส์ แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปร
อสิระทลีะตวัเพยีง 1 ตวั คอื อายุ เท่านัน้ (ตารางที ่3.18) เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่ง
ตามระดบัตวัแปรอสิระนี้ พบว่า ชายที่มอีายุน้อย มีการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์
มากกว่าชายทีม่อีายมุาก         
 นอกจากนี้ การหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ยงัแปรปรวนไปตามปฎิสมัพนัธ์
แบบสามทางระหว่างอายุ รสนิยมในการมีเพศสัมพันธ์ และอาชีพ (ตารางที่ 3.18) เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ (ตารางที ่92 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่
ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 26 คู่ แต่พบว่ามคีู่ทีส่ าคญัเพยีง 8 คู่ ไดแ้ก่ 1) ในหมู่ชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่มอีายุน้อย และประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวัหรอือาชพีอสิระ ชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่มรีสนิยมทางเพศแบบรุก เป็นผูท้ี่มกีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรค
เอดสม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั 2) ในหมู่ชายทีม่ ี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่มรีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั และท างานราชการหรอืรฐัวสิาหกิจ 
ชายที่มเีพศสัมพนัธ์กับชายที่อายุน้อย เป็นผู้ที่มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์
มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายุมาก 3) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มอีายุน้อย 
และมรีสนิยมทางเพศแบบรุก ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัหรอื
อาชพีอสิระ เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส์มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายที่ท างานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ 4) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มอีายุน้อย และมี
รสนิยมทางเพศแบบรุก ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัหรอืองคก์ร
เอกชน เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่
ท างานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ 5) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มอีายุน้อย และท างาน
ราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มรีสนิยมทางเพศทัง้แบบรุกและรบั เป็นผู้
ทีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส์มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีสนิยมทาง
เพศแบบรุก 6) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มอีายุน้อย และประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั
หรอือาชพีอสิระ ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มรีสนิยมทางเพศแบบรุก เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่ง
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พฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายทีม่รีสนิยมทางเพศแบบรบั 7) 
ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มรีสนิยมทางเพศแบบรุก และประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั
หรอือาชพีอสิระ ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่อายุน้อย เป็นผูท้ี่มกีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อโรคเอดสม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีอ่ายมุาก และ 8) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายทีม่อีายมุาก และมรีสนิยมทางเพศแบบรุก ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ท างานราชการหรอื
รฐัวสิาหกจิ เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายทีป่ระกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวัหรอือาชพีอสิระ      
            
 3.8.2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง จิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ 
จิตลกัษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดสข์องชายท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบั
ชายท่ีมสีถานภาพ การพกัอาศยั และระดบัรายได้ท่ีแตกต่างกนั 
 
 สถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง โดยชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่โสด มจี านวน 331 คน 
(รอ้ยละ 49.7) และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่ม่โสด คอืมคีนรกัหรอืคนทีก่ าลงัคบหาดูใจกนั
อยู ่มจี านวน 335 คน (รอ้ยละ 50.3)         
  การพกัอาศยัของกลุ่มตวัอย่าง  โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายทีพ่กัอาศยัอยู่คนเดยีว 
มจี านวน 215 คน (รอ้ยละ 32.3) ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีพ่กัอาศยักบัครอบครวั มจี านวน 
287 คน (รอ้ยละ 43.1) และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่พกัอาศยัร่วมกบัเพื่อนหรอืแฟน มี
จ านวน 164 คน (รอ้ยละ 24.6)        
  ระดบัรายไดข้องกลุ่มตวัอย่าง โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายมรีายไดต้ัง้แต่ 3,000 – 
150,000 บาทต่อเดอืน มคี่ามธัยฐานเท่ากบั 22,000 บาท ค่าเฉลีย่เท่ากบั 30,827.88 บาท และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 24,101.38 บาท โดยใชร้ายไดต่้อเดอืนจ านวน 18,000 บาท และ 
30,000 บาท เป็นเกณฑเ์พื่อแบ่งรายได้ของกลุ่มตวัอย่าง ออกเป็น 3 กลุ่มคอื กลุ่มชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีายไดต่้อเดอืนน้อยกว่า 18,000 บาท จดัเป็นกลุ่มทีม่รีายไดต้ ่า มจี านวน 
216 คน (รอ้ยละ 32.4) กลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มรีายไดต่้อเดอืนมากกว่า 18,000 
บาท แต่ไม่เกนิ 30,000 บาท จดัเป็นกลุ่มทีม่รีายไดป้านกลาง มจี านวน 236 คน (รอ้ยละ 35.4) 
และกลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มรีายได้ต่อเดอืนมากกว่า 30,000 บาท จดัเป็นกลุ่มที่มี
รายไดส้งู มจี านวน 184 คน (รอ้ยละ 27.6) 
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 ความแปรปรวนของสุขภาพจิต ตามสถานภาพ การพกัอาศยั และระดบัรายได้ท่ี
แตกต่างกนั จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าสุขภาพจติ แปรปรวน
ไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัเพยีง 2 ตวัแปร (ตารางที่ 3.19) ไดแ้ก่ สถานภาพ และ
ระดบัรายได้ เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า 1) ชายที่
เป็นโสด เป็นผูท้ีม่สีุขภาพจติทีด่มีากกว่าชายทีไ่ม่โสด และ 2) ชายทีม่รีะดบัรายไดสู้ง เป็นผูท้ีม่ ี
สุขภาพจติดทีีสุ่ด รองลงมาคอืชายทีม่รีะดบัรายไดป้านกลาง และชายทีม่รีะดบัรายไดต้ ่า เป็นผูท้ี่
มสีุขภาพจติดน้ีอยทีสุ่ด    
 นอกจากนี้ สุขภาพจติยงัแปรปรวนไปตามปฎสิมัพนัธแ์บบสามทางระหว่างสถานภาพ 
การพกัอาศยั และระดบัรายได้ (ตารางที่ 3.19) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวธิกีารของ 
Scheffe’ (ตารางที ่93 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 34 คู่ แต่
พบว่ามคีู่ทีส่ าคญัเพยีง 11 คู่ ไดแ้ก่ 1) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่เป็นโสด และมรีายได้
สูง ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กับชายที่พกัอาศยัคนเดียว เป็นผู้ที่มสีุขภาพจติดีมากกว่าชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีพ่กัอาศยัรว่มกบัเพื่อนหรอืแฟน 2) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่เป็น
โสด และพกัอาศยัคนเดยีว ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มรีายได้สูง เป็นผู้ที่มสีุขภาพจติดี
มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีายไดต้ ่า 3) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่เป็นโสด 
และมรีายไดต้ ่า ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มกีารพกัอาศยัร่วมกบัเพื่อนหรอืแฟน เป็นผู้ที่มี
สุขภาพจติดีมากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มกีารพกัอาศยัคนเดยีว 4) ในหมู่ชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายที่เป็นโสด และพกัอาศยัคนเดยีว ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มรีายไดป้าน
กลาง เป็นผู้ทีม่สีุขภาพจติดมีากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มรีายไดต้ ่า 5) ในหมู่ชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายที่พกัอาศยักบัครอบครวั และมรีายไดป้านกลาง ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย
ทีเ่ป็นโสด เป็นผูท้ี่มสีุขภาพจติดมีากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ไม่โสด 6) ในหมู่ชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่เป็นโสด และมรีายได้ต ่า ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายที่พกัอาศยัร่วมกบั
เพื่อนหรือแฟน เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีมากกว่าชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่พักอาศัยกับ
ครอบครวั 7) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่เป็นโสด และพกัอาศยักบัครอบครวั ชายทีม่ ี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่มรีายได้ปานกลาง เป็นผู้ที่มสีุขภาพจติดมีากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบั
ชายที่มรีายไดต้ ่า 8) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่เป็นโสด และพกัอาศยักบัครอบครวั 
ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มรีายได้สูง เป็นผูท้ี่มสีุขภาพจติดมีากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบั
ชายทีม่รีายไดต้ ่า 9) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มกีารพกัอาศยักบัเพื่อนหรอืแฟน และมี
รายได้ต ่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่เป็นโสด เป็นผู้ที่มีสุขภาพจติดีมากกว่าชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายทีไ่ม่โสด 10) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไม่โสด และพกัอาศยัคน
เดียว ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีรายได้สูง เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีมากกว่าชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีม่รีายไดป้านกลาง   และ  11) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีพ่กัอาศยั  
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ตารางท่ี 3.19  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางจิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ 

จิตลกัษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดสข์องชายท่ีมี
เพศสัมพันธ์กับชายท่ีมีสถานภาพ การพักอาศัย และระดับรายได้ท่ี
แตกต่างกนั (ตอน 1) และค่าเฉล่ียของตวัแปรตาม ตามระดบัของตวัแปร
อิสระท่ีพบในอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

 

(ตอน 1) 
 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

ค่าเอฟ 

% 
ท านาย 

สถานภาพ 
การพกั
อาศยั 

รายได้ 
ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

(ก) (ข) (ค) 
สุขภาพจติ 636 4.51* <1 3.50* <1 2.6 1.29 2.77* 6.5% 
ลกัษณะมุ่งอนาคตฯ 636 <1 <1 5.04** <1 1.86 1.38 1.22 4.7% 
ความเชือ่อ านาจในตน 636 1.27 <1 <1 <1 <1 <1 1.05 1.8% 
วถิชีวีติแบบพุทธ 636 <1 <1 <1 1.48 <1 1.65 <1 3.3% 
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนฯ 636 1.98 <1 1.76 <1 1.65 <1 1.24 2.8% 
การรบัรูอุ้ปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 636 <1 3.14* <1 <1 <1 <1 1.21 2.8% 
ขอ้มลูขา่วสารเรื่องโรคเอดส์ 636 1.78 2.98 <1 1.15 1.11 <1 1.91 4.4% 
ภาระเกนิบทบาท 636 4.36* 4.97** <1 1.24 <1 <1 1.62 5.1% 
ทศันคตต่ิอการป้องกนัเอดส ์ 636 5.41* <1 1.68 <1 <1 <1 1.55 3.6% 
ประสทิธผิลแห่งตนฯ 636 3.08 <1 3.18* 1.43 <1 <1 <1 3.2% 
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง 636 2.98 <1 <1 <1 <1 <1 1.87 2.9% 
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสฯ์ 636 21.90*** <1 3.08* 1.61 <1 <1 <1 6.2% 

 
หมายเหตุ * p < 0.05  , ** p < 0.01  และ *** p < .001 
 

(ตอน 2) 
 

กลุ่ม 
ตวัแปร
อิสระ 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรตาม 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู 
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียปาน

กลาง 
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 

สุขภาพจติ สถานภาพ โสด = 38.34 n/a ไมโ่สด = 36.43 

 
รายได ้ สงู = 39.01 กลาง = 37.12 ต ่า = 36.03 

ลกัษณะมุง่อนาคต รายได ้ สงู = 45.49 กลาง = 43.52 ต ่า = 43.15 
การรบัรูอุ้ปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ การพกัอาศยั เพือ่น = 45.73 คนเดยีว = 43.86 ครอบครวั = 43.46 
ภาระเกนิบทบาทฯ สถานภาพ โสด = 45.22 n/a ไมโ่สด = 43.52 

 
การพกัอาศยั ครอบครวั = 45.99 คนเดยีว = 44.17 เพือ่น = 42.96 

ทศันคตต่ิอการป้องกนัเอดส ์ สถานภาพ โสด = 58.34 n/a ไมโ่สด = 56.66 
ประสทิธผิลแห่งตนฯ รายได ้ สงู = 58.81 กลาง = 58.65 ต ่า = 56.57 
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ตารางท่ี 3.19  (ต่อ) 

กลุ่ม 
ตวัแปร
อิสระ 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรตาม 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียปานกลาง กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสฯ์ สถานภาพ โสด = 41.61 n/a ไมโ่สด = 38.03 

 
รายได ้ สงู = 41.01 กลาง = 39.84 ต ่า = 38.61 

   
คนเดยีว และมรีายได้ปานกลาง ชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่เป็นโสด เป็นผู้ที่มสีุขภาพจติดี
มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่มโ่สด      
 ความแปรปรวนของลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน ตามสถานภาพ การพกัอาศยั 
และระดบัรายได้ท่ีแตกต่างกนั จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่า
ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัเพยีง 1 ตวัเท่านัน้ 
คอื ระดบัรายได ้(ตารางที ่3.19) เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระ
นี้ พบว่า ชายทีม่รีะดบัรายได้สูง เป็นผู้ที่มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมากที่สุด รองลงมาคอื
ชายทีม่รีะดบัรายได้ปานกลาง และชายทีม่รีะดบัรายไดต้ ่า เป็นผู้ที่มีลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตนน้อยทีสุ่ด          
 ความแปรปรวนของการรบัรู้การมีอยู่ และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์
ป้องกนัโรคเอดส์ ตามสถานภาพ การพกัอาศยั และระดบัรายได้ท่ีแตกต่างกนั จากการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าการรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการ
เขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัเพยีง 1 ตวั
เท่านัน้ คอื การพกัอาศยั (ตารางที ่3.19) เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวั
แปรอสิระนี้ พบว่า ชายที่พกัอาศยัร่วมกบัเพื่อนหรอืแฟน เป็นผู้ที่มกีารรบัรูก้ารมอียู่และความ
สะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสส์ูงทีสุ่ด รองลงมาคอืชายทีพ่กัอาศยัคนเดยีว และ
ชายที่พกัอาศยักบัครอบครวัเป็นผู้ที่มกีารรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์
ป้องกนัโรคเอดสต์ ่าทีสุ่ด        
 ความแปรปรวนของภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง ตามสถานภาพ การพกั
อาศยั และระดบัรายได้ท่ีแตกต่างกนั จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ผล
ปรากฏว่าภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทลีะตัว
เพยีง 2 ตวัแปร (ตารางที ่3.19) ไดแ้ก่ สถานภาพ และการพกัอาศยั เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของ
กลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระน้ี พบว่า 1) ชายทีเ่ป็นโสด เป็นผูท้ีม่ภีาระเกนิบทบาทจาก
คนรอบขา้งน้อยกว่าชายที่ไม่โสด และ 2) ชายที่พกัอาศยักบัครอบครวั เป็นผู้ที่มีภาระเกิน
บทบาทจากคนรอบข้างน้อยที่สุด รองลงมาคอืชายที่พกัอาศยัคนเดียว และชายที่พกัอาศัย
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รว่มกบัเพื่อนหรอืแฟน เป็นผูท้ีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งมากทีสุ่ด   
 ความแปรปรวนของทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ตามสถานภาพ การ
พกัอาศยั และระดบัรายได้ท่ีแตกต่างกนั จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง ผล
ปรากฏว่าทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะ
ตวัเพยีง 1 ตวัเท่านัน้ คอื สถานภาพ (ตารางที ่3.19) เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตาม
ระดบัของตวัแปรอสิระน้ี พบว่า ชายทีเ่ป็นโสด เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์ี
มากกว่าชายทีไ่มโ่สด   
 ความแปรปรวนของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์
ตามสถานภาพ การพกัอาศัย และระดับรายได้ ท่ีแตกต่างกนั จากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์
แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัเพยีง 1 ตวัเท่านัน้ คอื ระดบัรายได ้(ตารางที ่
3.19) เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดบัของตวัแปรอิสระนี้ พบว่า ชายที่มรีะดบั
รายไดสู้ง เป็นผู้ทีม่คีวามเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์มากที่สุด รองลงมา
คอืชายทีม่รีะดบัรายไดป้านกลาง และชายทีม่รีะดบัรายได้ต ่า เป็นผู้ทีม่ ีความเชื่อในประสทิธผิล
แห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดสน้์อยทีสุ่ด       
 ความแปรปรวนของพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ ตาม
สถานภาพ การพกัอาศยั และระดบัรายได้ท่ีแตกต่างกนั จากการวเิคราะห์ความแปรปรวน
แบบสามทาง ผลปรากฏว่าพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์ แปรปรวนไปตาม
ระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัเพยีง 2 ตวัแปร (ตารางที่ 3.19) ได้แก่ สถานภาพ และระดบั
รายได้ เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า 1) ชายที่เป็น
โสด เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์มากกว่าชายทีไ่ม่โสด และ 2) ชาย
ทีม่รีะดบัรายได้สูง เป็นผู้ทีม่ ีพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธม์ากทีสุ่ด รองลงมา
คอืชายที่มรีะดบัรายได้ปานกลาง และชายที่มรีะดบัรายได้ต ่า เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธน้์อยทีสุ่ด       
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 3.8.3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง จิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ 
จิตลกัษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดสข์องชายท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบั
ชายท่ีมีการเท่ียวกลางคืน การตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือเอชไอวี และระดบัการศึกษาท่ี
แตกต่างกนั 
 
 การเที่ยวกลางคนืของกลุ่มตวัอย่าง โดยชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ไม่มกีารเที่ยว
กลางคนืเลย มจี านวน 244 คน (รอ้ยละ 36.6) ในขณะที่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่เที่ยว
กลางคนืทุกเดอืน มจี านวน 422 คน (รอ้ยละ 63.4)       
 การตรวจเลอืดเพื่อหาเชื้อเอชไอวขีองกลุ่มตวัอย่าง โดยชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่
เคยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ีมจี านวน 466 คน (รอ้ยละ 70.0) และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายทีไ่มเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ีมจี านวน 200 คน (รอ้ยละ 30.0)  
 ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง โดยชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่จบการศึกษาใน
ระดบัปรญิญาตร ีมจี านวน 460 คน (ร้อยละ 69.1) และชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่จบ
การศกึษาสงูกว่าระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป มจี านวน 206 คน (รอ้ยละ 30.9)     
 ความแปรปรวนของลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ตามการเท่ียวกลางคืน การ
ตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือเอชไอวี และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จากการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แปรปรวนไปตามระดบัของ
ตวัแปรอสิระทลีะตวัเพยีง 1 ตวัเท่านัน้ คอื การตรวจเลอืดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี (ตารางที ่3.20) 
เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า ชายที่เคยตรวจเลอืด
เพื่อหาเชือ้เอชไอว ีเป็นผูท้ีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมากกว่าชายทีไ่ม่เคยตรวจเลอืดเพื่อ
หาเชือ้เอชไอว ี          
  ความแปรปรวนของความเช่ืออ านาจในตน ตามการเท่ียวกลางคืน การตรวจ
เลือดเพ่ือหาเช้ือเอชไอวี และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าความเชื่ออ านาจในตน แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปร
อสิระทลีะตวัเพยีง 2 ตวัแปร (ตารางที ่3.20) ไดแ้ก่ การเทีย่วกลางคนื และการตรวจเลอืดเพื่อ
หาเชือ้เอชไอว ีเมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า 1) ชาย
ทีไ่ม่เที่ยวกลางคนื เป็นผูท้ี่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูงกว่าชายทีเ่ทีย่วกลางคนืทุกเดอืน และ 2) 
ชายที่เคยตรวจเลอืดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี เป็นผู้ที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูงกว่าชายที่ไม่เคย
ตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ี  
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ตารางท่ี 3.20  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางจิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ 

จิตลกัษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดสข์องชายท่ีมี
เพศสมัพนัธ์กบัชายท่ีมีการเท่ียวกลางคืน การตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือเอช
ไอวี และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั (ตอน 1) และค่าเฉล่ียของตวัแปร
ตาม ตามระดบัของตวัแปรอิสระท่ีพบในอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

 

(ตอน 1) 
 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

ค่าเอฟ 
% 

ท านาย 
เท่ียว

กลางคืน 
การตรวจ 

HIV 
การศึกษา 

ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 
(ก) (ข) (ค) 

สุขภาพจติ 666 <1 1.99 1.14 <1 <1 <1 <1 1.0% 
ลกัษณะมุ่งอนาคตฯ 666 1.47 7.55** 3.5 1.68 <1 <1 <1 2.9% 
ความเชือ่อ านาจในตน 666 4.32* 7.59** 3.11 <1 <1 <1 <1 2.2% 
วถิชีวีติแบบพุทธ 666 3.04 6.75* <1 <1 <1 2.97 1.02 2.2% 
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนฯ 666 4.71* 4.37* <1 1.13 1.34 <1 1.23 2.8% 
การรบัรูอุ้ปกรณ์ป้องกนัเอดสฯ์ 666 <1 21.62*** <1 <1 <1 3.72 1.98 3.6% 
ขอ้มลูขา่วสารเรื่องโรคเอดส์ 666 <1 17.82*** <1 1.18 1.57 <1 1.46 3.1% 
ภาระเกนิบทบาทฯ 666 1.07 <1 <1 <1 <1 3.47 <1 1.0% 
ทศันคตต่ิอการป้องกนัเอดส ์ 666 8.54** 10.09** <1 <1 <1 2.81 <1 4.6% 
ประสทิธผิลแห่งตนฯ 666 <1 26.35*** <1 <1 <1 3.17 <1 4.7% 
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งฯ 666 12.76*** <1 <1 <1 1.18 <1 <1 4.2% 
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสฯ์ 666 <1 20.30*** <1 <1 <1 6.61* 1.39 4.5% 

 
หมายเหตุ * p < 0.05  , ** p < 0.01  และ *** p < .001 
 

(ตอน 2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรตาม 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
ลกัษณะมุง่อนาคต การตรวจ HIV เคยตรวจ = 45.09 ไมเ่คยตรวจ = 43.15 
ความเชือ่อ านาจในตน การเทีย่วกลางคนื ไมเ่ทีย่วกลางคนื = 55.60 เทีย่วกลางคนื = 54.04 

 
การตรวจ HIV เคยตรวจ = 55.86 ไมเ่คยตรวจ = 53.79 

วถิชีวีติแบบพุทธ การตรวจ HIV เคยตรวจ = 42.28 ไมเ่คยตรวจ = 40.32 
อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น การเทีย่วกลางคนื ไมเ่ทีย่วกลางคนื = 45.07 เทีย่วกลางคนื = 43.26 

 
การตรวจ HIV เคยตรวจ = 45.04 ไมเ่คยตรวจ = 43.29 

อุปกรณ์ป้องกนัเอดสฯ์ การตรวจ HIV เคยตรวจ = 45.26 ไมเ่คยตรวจ = 41.40 
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ตารางท่ี 3.20  (ต่อ) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรตาม 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส์ การตรวจ HIV เคยตรวจ = 43.47 ไมเ่คยตรวจ = 40.33 
ทศันคตต่ิอการป้องกนัเอดส ์ การเทีย่วกลางคนื ไมเ่ทีย่วกลางคนื = 58.58 เทีย่วกลางคนื = 56.25 

 
การตรวจ HIV เคยตรวจ = 58.69 ไมเ่คยตรวจ = 56.14 

ประสทิธผิลแห่งตนฯ การตรวจ HIV เคยตรวจ = 59.64 ไมเ่คยตรวจ = 55.05 
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง การเทีย่วกลางคนื ไมเ่ทีย่วกลางคนื = 46.57 เทีย่วกลางคนื = 43.41 
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์ การตรวจ HIV เคยตรวจ = 41.15 ไมเ่คยตรวจ = 37.25 

 

 ความแปรปรวนของวิถีชีวิตแบบพทุธ ตามการเท่ียวกลางคืน การตรวจเลือดเพ่ือ
หาเช้ือเอชไอวี และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบ
สามทาง ผลปรากฏว่าวถิชีวีติแบบพุทธ แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัเพยีง 1 
ตวัเท่านัน้ คอื การตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ี(ตารางที ่3.20) เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่ม
ทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า ชายที่เคยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอวี เป็นผูท้ีม่วีถิี
ชวีติแบบพุทธมากกว่าชายทีไ่มเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ี    
 ความแปรปรวนของการได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม ตามการ
เท่ียวกลางคืน การตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือเอชไอวี และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จาก
การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าการไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสม แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัเพยีง 2 ตวัแปร (ตารางที ่3.20) ไดแ้ก่ 
การเทีย่วกลางคนื และการตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ี    เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่ง
ตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า 1) ชายที่ไม่เที่ยวกลางคนื เป็นผู้ที่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่ม
เพื่อนอย่างเหมาะสมมากกว่าชายทีเ่ทีย่วกลางคนืทุกเดอืน และ 2) ชายทีเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหา
เชือ้เอชไอว ีเป็นผูท้ีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมากกว่าชายทีไ่ม่เคยตรวจเลอืด
เพื่อหาเชือ้เอชไอว ี
 ความแปรปรวนของการรบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์
ป้องกนัโรคเอดส์ ตามการเท่ียวกลางคืน การตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือเอชไอวี และระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าการรบัรู้
การมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์แปรปรวนไปตามระดบัของตวั
แปรอสิระทลีะตวัเพยีง 1 ตวัเท่านัน้ คอื การตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ี(ตารางที ่3.20) เมื่อ
พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระน้ี พบว่า ชายทีเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหา
เชื้อเอชไอว ีเป็นผู้ที่มกีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์
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สงูกว่าชายทีไ่มเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ี      
 ความแปรปรวนของการได้ร ับข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคเอดส์ ตามการเท่ียว
กลางคืน การตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือเอชไอวี และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จากการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าการได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ 
แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัเพยีง 1 ตวัเท่านัน้ คอื การตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้
เอชไอว ี(ตารางที ่3.20) เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า 
ชายทีเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ีเป็นผูท้ีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มากกว่าชายที่
ไมเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ี
 ความแปรปรวนของทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ ตามการเท่ียว
กลางคืน การตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือเอชไอวี และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จากการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส ์
แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัเพยีง 2 ตวัแปร (ตารางที ่3.20) ไดแ้ก่ การเทีย่ว
กลางคนื และการตรวจเลอืดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มที่แบ่งตามระดบั
ของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า 1) ชายทีไ่ม่เทีย่วกลางคนื เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรค
เอดส์ดมีากกว่าชายที่เที่ยวกลางคนืทุกเดอืน และ 2) ชายทีเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ี
เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสด์มีากกว่าชายทีไ่ม่เคยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอช
ไอว ี           
 ความแปรปรวนของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์
ตามการเท่ียวกลางคืน การตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือเอชไอวี และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนั จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตน
ต่อการป้องกนัโรคเอดส ์แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัเพยีง 1 ตวัเท่านัน้ คอื 
การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอว  ี(ตารางที่ 3.20) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตาม
ระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า ชายทีเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี เป็นผู้ที่มคีวามเชื่อใน
ประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์มากกว่าชายที่ไม่เคยตรวจเลอืดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี
 ความแปรปรวนของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส์ ตามการเท่ียว
กลางคืน การตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือเอชไอวี และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จากการ
วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส์ 
แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทลีะตวัเพียง 1 ตวัเท่านัน้ คอื การเที่ยวกลางคืน 
(ตารางที ่3.20) เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า ชายที่
ไม่เที่ยวกลางคืน เป็นผู้ที่มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่าชายที่เที่ยว
กลางคนืทุกเดอืน  
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 ความแปรปรวนของพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมีเพศสมัพนัธ์ ตามการ
เท่ียวกลางคืน การตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือเอชไอวี และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั จาก
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์ แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัเพยีง 1 ตวัเท่านัน้ คอื การตรวจ
เลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ี(ตารางที่ 3.20) เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวั
แปรอสิระน้ี พบว่า ชายทีเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ีเป็นผูท้ีม่ ีพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์
ขณะมเีพศสมัพนัธม์ากกว่าชายทีไ่มเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ี   
 นอกจากนี้ ยงัพบว่าพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์แปรปรวนไปตาม
ปฏสิมัพนัธแ์บบสองทางระหว่าง การตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอวแีละระดบัการศกึษาของกลุ่ม
ตวัอย่าง (ตารางที ่3.20) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ (ตารางที่ 94 
ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 4 คู่ แต่พบว่ามคีู่ทีส่ าคญัเพยีง 3 
คู่ ได้แก่ 1) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่เคยตรวจเลอืดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี ชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีจ่บการศกึษาสูงกว่าระดบัปรญิญาตร ีเป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์
ขณะมเีพศสมัพนัธม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี2) ในหมู่
ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีจ่บการศกึษาสูงกว่าระดบัปรญิญาตร ีชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่
เคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมเีพศสมัพนัธ์
มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่มเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ีและ 3) ในหมู่ชายทีม่ ี
เพศสมัพนัธ์กับชายที่เคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในขณะเดียวกันจบการศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ีเป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธม์ากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายทีไ่มเ่คยตรวจเลอืดเพื่อหาเชือ้เอชไอว ีในขณะเดยีวกนัจบการศกึษาสงูกว่าระดบัปรญิญา
ตร ี           
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 3.8.4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง จิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ 
จิตลกัษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดสข์องชายท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบั
ชายท่ีมกีารมีพ่ีน้องในครอบครวั การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และปริมาณการเท่ียว
กลางคืนท่ีแตกต่างกนั 
 
 การมพีี่น้องในครอบครวัของกลุ่มตวัอย่าง โดยชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่เป็นลูกคน
เดยีวของครอบครวั มจี านวน 300 คน (รอ้ยละ 45.0) และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่พีีน้่อง
ในครอบครวั มจี านวน 366 คน (รอ้ยละ 55.0)        
 การดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอลข์องกลุ่มตวัอย่าง โดยชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ไม่
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์มจี านวน 200 คน (รอ้ยละ 30.0) และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีด่ื่ม
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์มจี านวน 466 คน (รอ้ยละ 70.0)     
 ปรมิาณการเทีย่วกลางคนืของกลุ่มตวัอย่าง โดยชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ปีรมิาณ
การเทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน มจี านวน 224 คน (รอ้ยละ 33.6) และชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายทีม่ปีรมิาณการเทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน มจี านวน 198 คน (รอ้ยละ 29.7) 
 ความแปรปรวนของสขุภาพจิต ตามการมีพ่ีน้องในครอบครวั การด่ืมเครื่องด่ืมท่ี
มีแอลกอฮอล์ และปริมาณการเท่ียวกลางคืนท่ีแตกต่างกนั จากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าสุขภาพจติ แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวั
เพยีง 1 ตวัเท่านัน้ คอื ปรมิาณการเทีย่วกลางคนื (ตารางที ่3.21) เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่ม
ที่แบ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า ชายที่มปีรมิาณการเที่ยวกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน 
เป็นผูท้ีม่สีุขภาพจติดมีากกว่าชายทีม่ปีรมิาณการเทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 
  ความแปรปรวนของลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ตามการมีพ่ี น้องใน
ครอบครวั การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และปริมาณการเท่ียวกลางคืนท่ีแตกต่างกนั 
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัเพยีง 1 ตวัเท่านัน้ คอื ปรมิาณการเทีย่วกลางคนื 
(ตารางที ่3.21) เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า ชายทีม่ ี
ปรมิาณการเทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน เป็นผูท้ีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูงกว่าชายทีม่ ี
ปรมิาณการเทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 
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ตารางท่ี 3.21 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของ จิตลกัษณะเดิม 

สถานการณ์ จิตลกัษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดสข์องชายท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบัชายท่ีมีการมีพ่ีน้องในครอบครวั การ
ด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และปริมาณการเท่ียวกลางคืนท่ีแตกต่าง
กนั (ตอน 1) และค่าเฉล่ียของตวัแปรตาม ตามระดบัของตวัแปรอิสระท่ี
พบในอิทธิพลเด่ียว (ตอน 2) 

 

(ตอน 1) 
 

กลุ่ม 
จ านวน 

(คน) 

ค่าเอฟ 
% 

ท านาย 
การมี
พ่ีน้อง 

ด่ืม
แอลกอฮอล ์

ปริมาณ
การเท่ียว ก x ข ก x ค ข x ค ก x ข x ค 

(ก) (ข) (ค) 
สุขภาพจติ 422 <1 <1 4.98* <1 <1 1.82 1.63 2.8% 
ลกัษณะมุ่งอนาคตฯ 422 <1 1.31 12.45*** <1 1.29 2.63 3.3 4.8% 
ความเชือ่อ านาจในตน 422 <1 <1 <1 1.02 <1 <1 3.87 2.3% 
วถิชีวีติแบบพุทธ 422 <1 3.05 11.67** <1 <1 1.77 <1 4.9% 
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนฯ 422 1.85 <1 3.48 <1 3.42 <1 4.73* 2.6% 
การรบัรูอุ้ปกรณ์ป้องกนัเอดสฯ์ 422 1.19 <1 7.67** 2.2 13.41*** 6.06* 10.75** 4.8% 
ขอ้มลูขา่วสารเรื่องโรคเอดส์ 422 6.82** 2.06 5.48* 2.46 6.67* <1 4.42* 4.9% 
ภาระเกนิบทบาทฯ 422 1.11 4.89* 1.14 <1 <1 2.98 <1 3.4% 
ทศันคตต่ิอการป้องกนัเอดส ์ 422 <1 1.98 3.63 <1 3.25 <1 3.4 2.2% 
ประสทิธผิลแห่งตนฯ 422 2.89 <1 <1 1.66 1.37 <1 3.14 1.3% 
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งฯ 422 <1 4.79* 10.23** <1 <1 1.92 <1 3.7% 
พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสฯ์ 422 3.17 2.09 <1 1.83 <1 <1 <1 1.6% 

 
หมายเหตุ * p < 0.05  , ** p < 0.01  และ *** p < .001 
 

(ตอน 2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของตวัแปรตาม 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 
สุขภาพจติ ปรมิาณการเทีย่วกลางคนื เทีย่ว 1 ครัง้ = 38.92 เทีย่ว > 1 ครัง้ = 35.54 
ลกัษณะมุง่อนาคตฯ ปรมิาณการเทีย่วกลางคนื เทีย่ว 1 ครัง้ = 45.93 เทีย่ว > 1 ครัง้ = 42.17 
วถิชีวีติแบบพุทธ ปรมิาณการเทีย่วกลางคนื เทีย่ว 1 ครัง้ = 43.27 เทีย่ว > 1 ครัง้ = 39.59 
อุปกรณ์ป้องกนัเอดสฯ์ ปรมิาณการเทีย่วกลางคนื เทีย่ว 1 ครัง้ = 45.83 เทีย่ว > 1 ครัง้ = 42.49 
ขอ้มลูขา่วสารโรคเอดส์ พีน้่องในครอบครวั มพีีน้่อง = 44.41 ลกูคนเดยีว = 41.46 

 
ปรมิาณการเทีย่วกลางคนื เทีย่ว 1 ครัง้ = 44.26 เทีย่ว > 1 ครัง้ = 41.62 

ภาระเกนิบทบาท การดืม่แอลกอฮอล ์ ไมด่ืม่ = 47.62 ดืม่ = 44.53 
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมฯ การดืม่แอลกอฮอล ์ ่่ดืม่ = 43.53 ไมด่ืม่ = 40.58 

 
ปรมิาณการเทีย่วกลางคนื เทีย่ว 1 ครัง้ = 44.21 เทีย่ว > 1 ครัง้ = 39.91 
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 ความแปรปรวนของวิถีชีวิตแบบพุทธ ตามการมีพ่ีน้องในครอบครวั การด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และปริมาณการเท่ียวกลางคืนท่ีแตกต่างกนั จากการวเิคราะห์
ความแปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าวถิชีวีติแบบพุทธ แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปร
อสิระทลีะตวัเพยีง 1 ตวัเท่านัน้ คอื ปรมิาณการเที่ยวกลางคนื (ตารางที่ 3.21) เมื่อพจิารณา
ค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า ชายทีม่ปีรมิาณการเทีย่วกลางคนื 1 
ครัง้ต่อเดอืน เป็นผู้ที่มีวถิีชวีติแบบพุทธมากกว่าชายที่มปีรมิาณการเที่ยวกลางคนืมากกว่า 1 
ครัง้ต่อเดอืน         
 ความแปรปรวนของการได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม ตามการมีพ่ี
น้องในครอบครวั การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ และปริมาณการเท่ียวกลางคืนท่ี
แตกต่างกนั จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าไม่พบการได้รบั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวั แต่พบว่า
การได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธ์แบบสามทาง
ระหว่าง การมีพี่น้องในครอบครวั การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และปริมาณการเที่ยว
กลางคนื (ตารางที ่3.21) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ด้วยวธิกีารของ Scheffe’ (ตารางที่ 95 
ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 4 คู่ แต่พบว่ามคีู่ทีส่ าคญัเพยีง 2 
คู่ ไดแ้ก่ 1) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่เป็นลูกคนเดยีวในครอบครวั และไม่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มปีรมิาณการเทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน เป็นผู้ที่
ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธก์บัชายที่มปีรมิาณการ
เที่ยวกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน และ 2) ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ไม่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีปรมิาณการเที่ยวกลางคืนมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดือน ชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่มพีี่น้องในครอบครวั เป็นผู้ที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม 
มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่ป็นลกูคนเดยีวในครอบครวั    
 ความแปรปรวนของการรบัรู้การมีอยู่ และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์
ป้องกนัโรคเอดส์ ตามการมีพ่ีน้องในครอบครวั การด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และ
ปริมาณการเท่ียวกลางคืนท่ีแตกต่างกนั จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ผล
ปรากฏว่าการรบัรูก้ารมอียูแ่ละความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์แปรปรวนไป
ตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัเพยีง 1 ตวัเท่านัน้ คอื ปรมิาณการเที่ยวกลางคนื (ตารางที ่
3.21) เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า ชายทีม่ปีรมิาณ
การเที่ยวกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน เป็นผู้ที่มกีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึง
อุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดสส์งูกว่าชายทีม่ปีรมิาณการเทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน  
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 นอกจากนี้ ยงัพบว่าการรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรค
เอดส์ แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์แบบสองทางระหว่าง การมพีีน้่องในครอบครวัและปรมิาณ
การเที่ยวกลางคนืของกลุ่มตวัอย่าง (ตารางที ่3.21) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีาร
ของ Scheffe’ (ตารางที ่96 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 4 คู่ 
แต่พบว่ามคีู่ทีส่ าคญัเพยีง 3 คู่ ไดแ้ก่ 1) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มปีรมิาณการเทีย่ว
กลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่ป็นลกูคนเดยีวในครอบครวั เป็นผูท้ีม่กีาร
รบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ มากกว่าชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีม่พีีน้่องในครอบครวั 2) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่ป็นลูกคนเดยีว
ในครอบครวั ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มปีรมิาณการเทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน เป็นผูท้ีม่ ี
การรบัรู้การมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ มากกว่าชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ปีรมิาณการเทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน และ 3) ในหมู่ชายทีม่ ี
เพศสมัพนัธก์บัชายที่มปีรมิาณการเทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน ชายทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัชายทีม่พีีน้่องในครอบครวั เป็นผูท้ีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์
ป้องกนัโรคเอดส ์มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่ป็นลกูคนเดยีวในครอบครวั  
 และพบดว้ยว่า การรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์
นัน้ แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์แบบสองทางระหว่าง การดื่มเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล์และ
ปรมิาณการเทีย่วกลางคนืของกลุ่มตวัอย่าง (ตารางที ่3.21) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ย
วธิกีารของ Scheffe’ (ตารางที ่97 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 
2 คู่ แต่พบว่ามคีู่ที่ส าคญัเพยีงคู่เดยีวเท่านัน้ คอื ในหมู่ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ไม่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มปีรมิาณการเทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน 
เป็นผูท้ีม่กีารรบัรูก้ารมอียูแ่ละความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์มากกว่าชายที่
มเีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ปีรมิาณการเทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน   
 การรบัรูก้ารมอียูแ่ละความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์ยงัแปรปรวนไป
ตามปฏสิมัพนัธแ์บบสามทางระหว่าง การมพีีน้่องในครอบครวั การดื่มเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล์
และปรมิาณการเที่ยวกลางคนืของกลุ่มตวัอย่าง (ตารางที ่3.21) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่
ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ (ตารางที ่98 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญั
รวม 12 คู่ แต่พบว่ามคีู่ทีส่ าคญัเพยีง 5 คู่ ไดแ้ก่ 1) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่เป็นลูก
คนเดยีวในครอบครวั และมปีรมิาณการเทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้ที่มกีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเข้าถึง
อุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีด่ื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) ใน
หมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมปีรมิาณการเทีย่วกลางคนื 1 
ครัง้ต่อเดอืน ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่เป็นลูกคนเดยีวในครอบครวั เป็นผูท้ีม่กีารรบัรูก้ารมี



210 
 
อยูแ่ละความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่
มพีีน้่องในครอบครวั 3) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่เป็นลูกคนเดยีวในครอบครวั และไม่
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มปีรมิาณการเทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อ
เดอืน เป็นผูท้ีม่กีารรบัรูก้ารมอียูแ่ละความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์มากกว่า
ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ปีรมิาณการเทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 4) ในหมู่ชาย
ทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมปีรมิาณการเทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 
ครัง้ต่อเดอืน ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มพีีน้่องในครอบครวั เป็นผูท้ี่มกีารรบัรูก้ารมอียู่และ
ความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่ป็นลูก
คนเดยีวในครอบครวั และ 5) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่เป็นลูกคนเดยีวในครอบครวั 
และมปีรมิาณการเที่ยวกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผูท้ีม่กีารรบัรูก้ารมอียู่และความสะดวกในการเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนั
โรคเอดส ์มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีไ่มด่ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์  
 ความแปรปรวนของการได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคเอดส์ ตามการมีพ่ีน้องใน
ครอบครวั การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และปริมาณการเท่ียวกลางคืนท่ีแตกต่างกนั 
จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าการได้รบัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรค
เอดสแ์ปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัเพยีง 2 ตวัแปร (ตารางที ่3.21) ไดแ้ก่ การ
มพีี่น้องในครอบครวั และปรมิาณการเที่ยวกลางคนื เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตาม
ระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า 1) ชายทีม่พีีน้่องในครอบครวั เป็นผู้ที่ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเรื่อง
โรคเอดส์มากกว่าชายที่เป็นลูกคนเดยีว และ 2) ชายทีม่ปีรมิาณการเทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ต่อ
เดือน เป็นผู้ที่ได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มากกว่าชายที่มปีริมาณการเที่ยวกลางคืน
มากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน        
 นอกจากนี้ ยงัพบว่าการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์
แบบสองทางระหว่าง การมพีี่น้องในครอบครวัและปริมาณการเทีย่วกลางคนืของกลุ่มตวัอย่าง 
(ตารางที่ 3.21) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ (ตารางที่ 99 ใน
ภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 3 คู่ แต่พบว่ามคีู่ทีส่ าคญัเพยีง 2 คู่ 
ไดแ้ก่ 1) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีม่ปีรมิาณการเทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 
ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มพีี่น้องในครอบครวั เป็นผู้ที่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์
มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่เป็นลูกคนเดียวในครอบครวั และ 2) ในหมู่ชายที่มี
เพศสมัพนัธ์กบัชายที่เป็นลูกคนเดยีวในครอบครวั ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มปีรมิาณการ
เทีย่วกลางคนืเพยีง 1 ครัง้ต่อเดอืน เป็นผูท้ี่ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มากกว่าชายที่มี
เพศสมัพนัธก์บัชาย ทีม่ปีรมิาณการเทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน   
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 การได้รบัข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ ยงัแปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์แบบสามทาง
ระหว่าง การมพีีน้่องในครอบครวั การดื่มเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอลแ์ละปรมิาณการเทีย่วกลางคนื
ของกลุ่มตัวอย่าง (ตารางที่ 3.21) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ 
(ตารางที ่100 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 10 คู่ แต่พบว่ามคีู่
ทีส่ าคญัเพยีง 3 คู่ ได้แก่ 1) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มพีี่น้องในครอบครวั และมี
ปรมิาณการเทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไม่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์เป็นผูท้ีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีด่ื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2) ในหมู่ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมี
ปรมิาณการเที่ยวกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน ชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มพีี่น้องใน
ครอบครวั เป็นผูท้ี่ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ มากกว่าชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่ป็น
ลกูคนเดยีวในครอบครวั และ 3) ในหมูช่ายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายทีเ่ป็นลูกคนเดยีวในครอบครวั 
และไมด่ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายที่มปีรมิาณการเทีย่วกลางคนื 1 ครัง้
ต่อเดอืน เป็นผู้ที่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ มากกว่าชายที่มเีพศสมัพนัธ์กบัชายที่มี
ปรมิาณการเทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน      
 ความแปรปรวนของภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง ตามการมีพ่ีน้องใน
ครอบครวั การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และปริมาณการเท่ียวกลางคืนท่ีแตกต่างกนั 
จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง 
แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอิสระทลีะตวัเพยีง 1 ตวัเท่านัน้ คอื การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ (ตารางที่ 3.21) เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ 
พบว่า ชายทีไ่มด่ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์เป็นผูท้ีม่ภีาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้งน้อยกว่าชาย
ทีด่ื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์       
 ความแปรปรวนของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส์ ตามการมีพ่ีน้อง
ในครอบครวั การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และปริมาณการเท่ียวกลางคืนท่ีแตกต่าง
กนั จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง ผลปรากฏว่าการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยง
ต่อโรคเอดส ์แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัเพยีง 2 ตวัแปร (ตารางที่ 3.21) 
ไดแ้ก่ การดื่มเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล์ และปรมิาณการเทีย่วกลางคนื เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของ
กลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า 1) ชายที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์เป็นผูท้ีม่ ีการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดสม์ากกว่าชายทีไ่ม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์และ 2) ชายทีม่ ี
ปรมิาณการเที่ยวกลางคนื 1 ครัง้ต่อเดอืน เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส์
มากกว่าชายทีม่ปีรมิาณการเทีย่วกลางคนืมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 



 

บทท่ี 4 
 

การสรุปและอภิปรายผล 
 

   

 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มชาย

ที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย” เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เปรียบเทียบ (Correlation 

Comparative Study) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มี

พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์มาก กับ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์

น้อย ว่าจะมีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ และพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี
เพศสัมพันธ์ ในปริมาณที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด รวมทั้งยังได้ศึกษาเพ่ือหาสาเหตุสมทบ 3 

ด้าน คือ 1) ปัจจัยทางจิตลักษณะเดิม  4 ตัวแปร คือ สุขภาพจิต ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
ความเช่ืออ านาจในตน และวิถีชีวิตแบบพุทธ  2) ปัจจัยด้านสถานการณ์ 4 ตัวแปร คือ การได้รับ

อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์

ป้องกันโรคเอดส์ การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง 
และ  3) ปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 

และความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ เพื่อค้นหาว่าปัจจัยใดที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 

666 คน เมื่อน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย จึง
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังต่อไปน้ี       

 

4.1 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน      

 
 จากการประมวลเอกสารทางด้านทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยสามารถ
คาดถึงผลการวิจัยหลายด้านที่อาจพบในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยตั้งสมมติฐานไว้ด้วยกัน

ทั้งหมด 6 ข้อ ซึ่งในส่วนน้ีจะได้ท าการสรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานแต่
ละข้อ รายละเอียดดังน้ี   
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 4.1.1 การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 1  

 

 สมมติฐานที่ 1 กล่าวว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง 
ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก และมีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมาก เป็นผู้

ที่มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูงกว่า มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

เสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่า และมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์มากกว่า ชายที่มี
เพศสัมพันธ์กับชายประเภทตรงข้าม 

 สมมติฐานน้ีทดสอบด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ในการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบสามทางซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ 1) ลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง และกลุ่มที่

มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า  2) การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก และกลุ่มได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรค

เอดส์น้อย และ  3) ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่ม
ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมาก และกลุ่มที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรค

เอดส์ดีน้อย ส่วนตัวแปรตามมี 3 ตัวแปร คือ 1) ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกัน

โรคเอดส์  2) การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ และ 3) พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะ
มีเพศสัมพันธ์ 

 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานทั้ง 3 ตัว
แปรตาม (ภาพที่ 4.1) ได้แก่ 

  1) ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง ได้รับข้อมูล

ข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมาก เป็นผู้ที่มีความเช่ือใน
ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูงกว่า ชายที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า 

ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีน้อย (ตารางที่ 
49 ในภาคผนวก ข) ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มย่อยเพียงกลุ่มเดียว คือ กลุ่มชายที่อาศัยกับครอบครัว 

 2) ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง ได้รับข้อมูล

ข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมาก เป็นผู้ที่มีการ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่า ชายที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีน้อย (ตารางที่ 52 – 
54 ในภาคผนวก ข) ผลเช่นน้ีพบใน 3 กลุ่มย่อยคือ 1) กลุ่มชายที่ด่ืมแอลกอฮอล์ 2) กลุ่มชายที่

เที่ยวกลางคืนมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และ 3) กลุ่มชายที่ไม่เคยตรวจเอชไอวี 

  3) ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก  มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม

ป้องกันโรคเอดส์ 
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ภาพท่ี 4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ 1 

 
ขณะมีเพศสัมพันธ์มากกว่า ชายที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่อง

โรคเอดส์น้อย มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีน้อย (ตารางที่ 61 – 64 ในภาคผนวก 

ข) ผลเช่นน้ีพบใน 4 กลุ่มย่อยคือ 1) กลุ่มชายที่เป็นลูกคนเดียวในครอบครัว 2) กลุ่มชายที่มีพี่
น้องในครอบครัว 3) กลุ่มชายที่ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ และ 4) กลุ่มชายที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือ

อาชีพอิสระ          
 ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 อย่างเด่นชัดในบาง

กลุ่มย่อยเท่านั้น 

 ผลในส่วนน้ีแสดงให้เห็นว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีจิตลักษณะเดิม สถานการณ์ 
และจิตลักษณะตามสถานการณ์ พร้อมกันทั้ง 3 ด้าน คือ มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง 

ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก และมีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมาก ชายที่

 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

 

การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรค

เอดส์ 

 

ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันเอดส์ 

 

 

ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกัน

เอดส์ 

 

การหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงเอดส์ 

 

พฤติกรรมป้องกันเอดส์ขณะมี

เพศสัมพันธ์ 

กลุ่มชายที่อาศัยกับครอบครัว 

กลุ่มชายที่ดื่มแอลกอฮอล์ 
กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคืน > 1 ครั้งต่อเดือน 
กลุ่มชายที่ไม่เคยตรวจเอชไอวี 

กลุ่มชายที่เป็นลูกคนเดียวในครอบครัว 
กลุ่มชายที่มีพี่น้องในครอบครัว 

กลุ่มชายที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 
กลุ่มชายที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
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มีเพศสัมพันธ์กับชายยิ่งเป็นผู้ที่มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูง มี

การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มาก และมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี
เพศสัมพันธ์มาก 

 นอกจากน้ี ผลของการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (ตารางที่ 1 ในภาคผนวก ข) 
ปรากฏความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญระหว่างจิตลักษณะเดิม คือ ลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตน กับสถานการณ์ คือ การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ กับจิตลักษณะตาม

สถานการณ์ คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ แต่พบความสัมพันธ์เฉพาะตัวแปรความ
เช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ และพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี

เพศสัมพันธ์เท่านั้น ผลในส่วนน้ีจึงสนับสนุนผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง
เฉพาะ 2 ตัวแปรดังกล่าวข้างต้น 

  

 4.1.2  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 2  

 

 สมมติฐานที่ 2 กล่าวว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่าง

เหมาะสมมาก มีความเช่ืออ านาจในตนสูง และมีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกัน

โรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมากกว่า มีการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่า และมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์

มากกว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายประเภทตรงข้าม 
 สมมติฐานน้ีทดสอบด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ในการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบสามทางซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ 1) การได้รับอิทธิพล

จากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่ม
เพื่อนอย่างเหมาะสมมาก และกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสมน้อย  2) ความ

เช่ืออ านาจในตน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่มีความเช่ืออ านาจในตนสูง และกลุ่มที่มีความ
เช่ืออ านาจในตนต ่า  และ  3) ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ แบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มที่มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูง 

และกลุ่มที่มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ต ่า ส่วนตัวแปรตามมี 3 ตัว
แปร คือ 1) ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์  2) การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค

เอดส์  และ  3)  พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานใน 2 ตัว

แปรตาม (ภาพที่ 4.2) ได้แก่ 
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ภาพท่ี 4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ 2 

 

  1) ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสมมาก 

มีความเช่ืออ านาจในตนสูง มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่
มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมากกว่า  ชายที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่าง

เหมาะสมน้อย มีความเช่ืออ านาจในตนต ่า มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรค

เอดส์ต ่า (ตารางที่ 71 – 73 ในภาคผนวก ข) ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มย่อย คือ 1) กลุ่มชายที่อาศัย
กับเพื่อนหรือแฟน  2) กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคืน 1 ครั้งต่อเดือน และ 3) กลุ่มชายที่เคยตรวจเอช

ไอวี 
 2) ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสมมาก 

มีความเช่ืออ านาจในตนสูง มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูง เป็นผู้ที่

มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์มากกว่า ชายที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน
อย่างเหมาะสมน้อย มีความเช่ืออ านาจในตนต ่า มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกัน

โรคเอดส์ต ่า (ตารางที่ 77 ในภาคผนวก ข) ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มย่อยเพียงกลุ่มเดียว คือ กลุ่มชาย
ที่มีอายุมาก 

 

การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน 

 

ความเช่ืออ านาจในตน 

 

ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกัน

เอดส์ 

 

พฤติกรรมป้องกันเอดส์ขณะมี

เพศสัมพันธ์ 

กลุ่มชายที่อาศัยกับเพื่อนหรือแฟน 
กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคืน 1 ครั้งต่อเดือน 
กลุ่มชายที่เคยตรวจเอชไอวี 
 

กลุ่มชายที่อายุมาก 

 
ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันเอดส์ 



217 
 

ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 อย่างเด่นชัดในบาง

กลุ่มย่อยเท่านั้น 
 ผลในส่วนน้ีแสดงให้เห็นว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม 

และจิตลักษณะตามสถานการณ์ พร้อมกันทั้ง 3 ด้าน คือ ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่าง
เหมาะสมมาก มีความเช่ืออ านาจในตนสูง และมีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกัน

โรคเอดส์สูง ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายยิ่งเป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมาก 

และมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์มาก 
 นอกจากน้ี ผลของการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (ตารางที่ 1 ในภาคผนวก ข) 

ปรากฏความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญระหว่างสถานการณ์ คือ การได้รับอิทธิพลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม กับจิตลักษณะเดิม คือ ความเช่ืออ านาจในตน กับจิตลักษณะตาม

สถานการณ์ คือ ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ มีความสัมพันธ์กับจิต

ลักษณะตามสถานการณ์ คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ กับพฤติกรรมป้องกันโรค
เอดส์ คือ พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ ผลในส่วนน้ีจึงสนับสนุนผลจากการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง 
 

  4.1.3  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 3  

 

 สมมติฐานที่ 3 กล่าวว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีการรับรู้การมีอยู่และความ
สะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์มาก มีวิถีชีวิตแบบพุทธมาก และมีภาระเกิน

บทบาทจากคนรอบข้างน้อย เป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมากกว่า มีความ

เช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูงกว่า มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค
เอดส์มากกว่า และมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์มากกว่าชายที่มีเพศสัมพันธ์

กับชายประเภทตรงข้าม 
 สมมติฐานน้ีทดสอบด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ในการวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบสามทางซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ 1) การรับรู้การมีอยู่

และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มที่มี
การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์มาก และกลุ่มที่มีการ

รับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์น้อย  2) วิถีชีวิตแบบพุทธ 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่มีวิถีชีวิตแบบพุทธมาก และกลุ่มที่มีวิถีชีวิตแบบพุทธน้อย และ  

3) ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มที่มีภาระเกินบทบาท

จากคนรอบข้างน้อย และกลุ่มที่มีภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างมาก ส่วนตัวแปรตามมี 4 ตัว
แปร คือ 1) ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์  2) ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการ
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ป้องกันโรคเอดส์  3) การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ และ 4) พฤติกรรมป้องกันโรค

เอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานใน 2 ตัว

แปรตาม (ภาพที่ 4.3) ได้แก่ 
 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ 3 

 
  1) ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีการรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึง

อุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์สูง มีวิถีชีวิตแบบพุทธมาก มีภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างน้อย 

เป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมากกว่า ชายที่มีการรับรู้การมีอยู่และความ
สะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ต ่า มีวิถีชีวิตแบบพุทธน้อย มีภาระเกินบทบาทจาก

คนรอบข้างมาก (ตารางที่ 82 ในภาคผนวก ข) ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มย่อยเพียงกลุ่มเดียว คือ กลุ่ม
ชายที่มีรายได้ปานกลาง 
 

 

การรับรู้ฯ อุปกรณ์ป้องกันเอดส์ 

 

วิถีชีวิตแบบพุทธ 

 

ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง  

ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ

การป้องกันเอดส์ 
 

กลุ่มชายที่มีรายได้ปานกลาง 
 

กลุ่มชายที่อาศัยคนเดียว 

 
ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันเอดส์ 
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 2) ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีการรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึง

อุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์สูง มีวิถีชีวิตแบบพุทธมาก มีภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างน้อย 
เป็นผู้ที่มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์มากกว่าชายที่มีการรับรู้การมี

อยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ต ่า มีวิถีชีวิตแบบพุทธน้อย มีภาระ
เกินบทบาทจากคนรอบข้างมาก (ตารางที่ 84 ในภาคผนวก ข) ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มย่อยเพียง

กลุ่มเดียว คือ กลุ่มชายที่อาศัยคนเดียว 

 ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 อย่างเด่นชัดในบาง
กลุ่มย่อยเท่านั้น 

 นอกจากน้ี ผลของการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (ตารางที่ 1 ในภาคผนวก ข) 
ปรากฏความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญระหว่างสถานการณ์ คือ การรับรู้การมีอยู่และ

ความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง กับจิต

ลักษณะเดิม คือ วิถีชีวิตแบบพุทธ มีความสัมพันธ์กับจิตลักษณะตามสถานการณ์ คือ ทัศนคติ
ต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ และความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ ผล

ในส่วนน้ีจึงสนับสนุนผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง  
 

 4.1.4  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 4  

 

 สมมติฐานที่ 4 กล่าวว่าตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร (สุขภาพจิต ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน ความเช่ืออ านาจในตน และวิถีชีวิตแบบพุทธ) ร่วมกับตัวท านายกลุ่ม

สถานการณ์ 4 ตัวแปร (การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม การรับรู้การมีอยู่และ

ความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ ภาระ
เกินบทบาทจากคนรอบข้าง) รวมเป็น 8 ตัวแปร สามารถท านายความแปรปรวนของทัศนคติต่อ

พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ หรือความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ ได้
มากกว่าตัวท านายกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเพียงกลุ่มเดียวอย่างน้อย 5% 

 จากการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณของทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ ไม่

ปรากฏผลที่สนับสนุนสมมติฐานในกลุ่มรวม แต่พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานในกลุ่มย่อย 13 
กลุ่ม โดยมีเปอร์เซ็นต์การท านายแตกต่างระหว่าง 5.1% - 8.3% โดยมีกลุ่มที่ส าคัญ ได้แก่ 1) 

กลุ่มชายที่มีพี่น้อง 2) กลุ่มชายที่ด่ืมแอลกอฮอล์ 3) กลุ่มชายที่อาศัยกับเพ่ือนหรือแฟน 4) กลุ่ม
ชายที่เป็นรับ 5) กลุ่มชายที่เป็นโบท 6) กลุ่มชายที่ไม่เที่ยวกลางคืน 7) กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคืน 

1 ครั้งต่อเดือน 8) กลุ่มชายที่ท างานบริษัทเอกชน 9) กลุ่มชายที่มีรายได้ปานกลาง 10) กลุ่มชาย

ที่มีรายได้สูง และ 11) กลุ่มชายที่ไม่เคยตรวจเอชไอวี นอกจากน้ี ยังพบกลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การ
ท านายสูงสุดในกลุ่มย่อย คือ กลุ่มชายที่มีรสนิยมทางเพศแบบรับ โดยมีเปอร์เซ็นต์การท านาย

แตกต่างคือ 8.3% โดยพบว่าตัวท านายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม รวม 4 ตัวแปร สามารถ
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ท านายทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ได้ 21.5% (ตารางที่ 3.12 และ ภาพที่ 4.4) โดยมี

ตัวท านายที่ส าคัญ คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และสุขภาพจิต  
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 ผลการท านายทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์โดยใช้จิตลักษณะเดิม และ

สถานการณ์ เป็นตัวท านาย 

 

 ในขณะที่ตัวท านายชุดที่ 2 คือ สถานการณ์ 4 ตัวแปร ร่วมกันท านายได้ 19.5% โดยมี
ตัวท านายที่ส าคัญ คือ การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และการรับรู้การมีอยู่และ

ความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ และตัวท านายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะเดิม 

และสถานการณ์ รวม 8 ตัวแปร สามารถท านายทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ได้ 
29.8% โดยมีตัวท านายที่ส าคัญเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 

การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึง
อุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ และสุขภาพจิต 

กลุ่มชายที่มี
รสนิยมทางเพศ

แบบรับ 29.8% 

กลุ่มชายที่มีรสนิยมทางเพศแบบรับ 21.5% 

กลุ่มชายที่มีรสนิยมทางเพศแบบรับ 19.5% 

จิตลักษณะเดิม 

‘1. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง 

‘2. สุขภาพจิตดีมาก 

 

‘1. อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมมาก 

‘2. การรับรู้ฯ อุปกรณ์ป้องกันเอดส์
สูง 
 

สถานการณ์ 

จิตลักษณะเดิมและ

สถานการณ์ 

‘1. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง 

‘2. อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมมาก 
‘3. การรับรู้ฯ อุปกรณ์ป้องกันเอดส์สูง 

‘4. สุขภาพจิตดีมาก 

 
 

ทัศนคติ

ต่อ

พฤติกรรม

ป้องกัน

โรคเอดส์ดี

มาก 
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 ส าหรับความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ จากการวิเคราะห์แบบ

ถดถอยพหุคูณ ไม่ปรากฏผลที่สนับสนุนสมมติฐานในกลุ่มรวม แต่พบผลที่สนับสนุนสมมติฐาน
ในกลุ่มย่อย 14 กลุ่ม โดยมีเปอร์เซ็นต์การท านายแตกต่างระหว่าง 5.1% - 9.5% โดยมีกลุ่มที่

ส าคัญ ได้แก่ 1) กลุ่มชายที่มีอายุมาก 2) กลุ่มชายที่อาศัยคนเดียว 3) กลุ่มชายที่อาศัยกับเพ่ือน
หรือแฟน 4) กลุ่มชายที่เป็นแบบรับ 5) กลุ่มชายที่ไม่เที่ยวกลางคืน 6) กลุ่มชายที่ท างานใน

บริษัทเอกชน 7) กลุ่มชายที่ท างานราชการ 8) กลุ่มชายที่มีรายได้ต ่า 9) กลุ่มชายที่มีรายได้สูง 

และ 10) กลุ่มชายที่เคยตรวจเอชไอวี นอกจากน้ี ยังพบกลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การท านายสูงสุดใน
กลุ่มย่อย คือ กลุ่มชายที่มีรสนิยมทางเพศแบบรับ โดยมีเปอร์เซ็นต์การท านายแตกต่างคือ 9.5% 

โดยพบว่าตัวท านายชุดที่ 1 คือ จิตลักษณะเดิม รวม 4 ตัวแปร สามารถท านายความเช่ือใน
ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ ได้ 24.4% (ตารางที่ 3.13 และ ภาพที่ 4.5) โดยมีตัว

ท านายที่ส าคัญ คือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเช่ืออ านาจในตน และสุขภาพจิต   

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.5 ผลการท านายความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ โดยใช้จิต

ลักษณะเดิม และสถานการณ์ เป็นตัวท านาย 

กลุ่มชายที่มีรสนิยมทางเพศแบบรับ 24.4% 

กลุ่มชายที่มี

รสนิยมทางเพศ

แบบรับ 37.5% 

กลุ่มชายที่มีรสนิยมทางเพศแบบรับ 28.0% 

‘1. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง 

‘2. ความเชื่ออ านาจในตนสูง 

‘3. สุขภาพจิตดีมาก 
 

1. การรับรู้ฯ อุปกรณ์ป้องกันเอดส์
สูง 

2. อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมมาก 
3. ได้รับข้อมูลข่าวสารเอดส์มาก 
 

สถานการณ์ 

จิตลักษณะเดิมและ

สถานการณ์ 

1. การรับรู้ฯ อุปกรณ์ป้องกันเอดส์สูง 
2. ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง 
3. ความเชื่ออ านาจในตนสูง 
 
 

ประสิทธิผล

แห่งตนต่อ

การป้องกัน

เอดส์สูง 

จิตลักษณะเดิม 
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ในขณะที่ตัวท านายชุดที่ 2 คือ สถานการณ์ 4 ตัวแปร ร่วมกันท านายได้ 28.0% โดยมี

ตัวท านายที่ส าคัญ คือ การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ 
การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และ

ตัวท านายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ รวม 8 ตัวแปร สามารถท านายความเช่ือ
ในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ได้ 37.5% โดยมีตัวท านายที่ส าคัญเรียงล าดับจาก

มากไปน้อย คือ การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความเช่ืออ านาจในตน 
ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 4 อย่างเด่นชัด 

 จากผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์และความเช่ือในประสิทธิผล
แห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ ได้รับการสนับสนุนในกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม สรุปได้ว่า ตัวท านาย

กลุ่มจิตลักษณะเดิมร่วมกับตัวท านายกลุ่มสถานการณ์ รวม 8 ตัวแปร สามารถท านายทัศนคติ

ต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์และความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ ได้
มากกว่าตัวท านายชุด 1 หรือชุดที่ 2 ตามล าพังอย่างน้อยร้อยละ 5 ข้อมูลในส่วนน้ีจึงสนับสนุน

รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมที่ว่า การใช้ตัวแปรเชิงสาเหตุหลายสาย และสายละหลายด้าน 
สามารถอธิบายพฤติกรรมเป้าหมายได้มากกว่าการใช้ตัวแปรเชิงสาเหตุน้อยสายและสายละน้อย

ด้าน  

 

 4.1.5  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 5  

 

 สมมติฐานที่ 5 กล่าวว่าตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ 8 ตัวแปร 

(สุขภาพจิต ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเช่ืออ านาจในตน วิถีชีวิตแบบพุทธ การได้รับ
อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์

ป้องกันโรคเอดส์ การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง) 
ร่วมกับตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร (ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรค

เอดส์ และความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์) รวมทั้งสิ้นจ านวน 10 ตัวแปร 

สามารถท านายความแปรปรวนของการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ หรือพฤติกรรม
ป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ ได้มากกว่าตัวท านายจากกลุ่มจิตลักษณะเดิม และ

สถานการณ์ หรือกลุ่มตัวท านายจิตลักษณะตามสถานการณ์อย่างน้อย 5% 
 จากการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณของการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ไม่

ปรากฏผลที่สนับสนุนสมมติฐานในกลุ่มรวม แต่พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานในกลุ่มย่อย 10 

กลุ่ม โดยมีเปอร์เซ็นต์การท านายแตกต่างระหว่าง 5.1% - 9.2% โดยมีกลุ่มที่ส าคัญ ได้แก่ 1) 
กลุ่มชายที่ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ 2) กลุ่มชายที่อาศัยคนเดียว 3) กลุ่มชายที่มีรสนิยมทางเพศทั้งรุก

และรับ 4) กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคืน 1 ครั้งต่อเดือน 5) กลุ่มชายที่ประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจ



223 
 

ส่วนตัว 6) กลุ่มชายที่ท างานราชการ และ 7) กลุ่มชายที่ไม่เคยตรวจเอชไอวี นอกจากน้ี ยังพบ

กลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การท านายสูงสุดในกลุ่มย่อย คือ กลุ่มชายที่มีรายได้ปานกลาง โดยมี
เปอร์เซ็นต์การท านายแตกต่างคือ 9.2% โดยพบว่าตัวท านายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะเดิมและ

สถานการณ์ รวม 8 ตัวแปร สามารถท านายการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ได้ 19.6% 
(ตารางที่ 3.14 และ ภาพที่ 4.6)  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6  ผลการท านายการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ โดยการใช้จิตลักษณะเดิม 

สถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์ เป็นตัวท านาย 

 

กลุ่มชายที่มีรายได้ปานกลาง 19.6% 

กลุ่มชายที่มี
รายได้ปานกลาง 
47.4% 

กลุ่มชายที่มีรายได้ปานกลาง 38.2% 

‘1. สุขภาพจิตดีมาก 

‘2. ความเชื่ออ านาจในตนสูง 

‘3. การรับรู้ฯ อุปกรณ์ป้องกันเอดส์ต ่า 
 4. วิถีชีวิตแบบพุทธมาก 
 5. ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างมาก 
 

1. ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกัน
เอดส์ดีมาก 
2. ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกัน
เอดส์ต ่า 

 

จิตลักษณะตามสถานการณ์ 

จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และ

จิตลักษณะตามสถานการณ์ 

1. ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันเอดส์
ดีมาก 
2. ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกัน

เอดส์ต ่า 
3. ข้อมูลข่าวสารโรคเอดส์น้อย 
4. สุขภาพจิตดีมาก 
5. ความเชื่ออ านาจในตนสูง 
6. วิถีชีวิตแบบพุทธมาก 
 

การ

หลีกเล่ียง

พฤติกรรม

เส่ียงเอดส์ 

จิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ 



224 
 

 โดยมีตัวท านายที่ส าคัญ คือ สุขภาพจิต ความเช่ืออ านาจในตน การรับรู้การมีอยู่และ

ความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ วิถีชีวิตแบบพุทธ และภาระเกินบทบาทจาก
คนรอบข้าง ในขณะที่ตัวท านายชุดที่ 4 คือ จิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร ร่วมกัน

ท านายได้ 38.2% โดยมีตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรม
ป้องกันโรคเอดส์ และความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์  

 และตัวท านายชุดที่ 5 คือ จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์

รวม 10 ตัวแปร สามารถท านายการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ได้ 47.4% โดยมีตัว
ท านายที่ส าคัญเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ ความเช่ือ

ในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ สุขภาพจิต 
ความเช่ืออ านาจในตน และวิถีชีวิตแบบพุทธ 

ส าหรับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ จากการวิเคราะห์แบบถดถอย

พหุคูณ ไม่ปรากฏผลที่สนับสนุนสมมติฐานในกลุ่มรวม แต่พบผลที่สนับสนุนสมมติฐานในกลุ่ม
ย่อย 5 กลุ่ม โดยมีเปอร์เซ็นต์การท านายแตกต่างระหว่าง 5.1% - 11.6% โดยมีกลุ่มที่ส าคัญ 

ได้แก่ 1) กลุ่มชายที่ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ 2) กลุ่มชายที่อาศัยกับเพ่ือนหรือแฟน 3) กลุ่มชายที่มี
รสนิยมทางเพศทั้งรุกและรับ 4) กลุ่มชายที่ไม่เที่ยวกลางคืน และ 5) กลุ่มชายที่ท างานราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจ นอกจากน้ี ยังพบกลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์การท านายสูงสุดในกลุ่มย่อย คือ กลุ่มชาย

ที่ท างานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีเปอร์เซ็นต์การท านายแตกต่างคือ 11.6% โดยพบว่าตัว
ท านายชุดที่ 3 คือ จิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ รวม 8 ตัวแปร สามารถท านายพฤติกรรม

ป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ได้ 16.5% (ตารางที่ 3.15 และ ภาพที่ 4.7)  
ตัวท านายที่ส าคัญ คือ สุขภาพจิต ในขณะที่ตัวท านายชุดที่ 4 คือ จิตลักษณะตาม

สถานการณ์ 2 ตัวแปร ร่วมกันท านายได้ 38.1% โดยมีตัวท านายที่ส าคัญเรียงจากมากไปน้อย 

คือ ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ และทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกัน
โรคเอดส์ และตัวท านายชุดที่ 5 คือ จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลักษณะตาม

สถานการณ์รวม 10 ตัวแปร สามารถท านายพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ได้ 
49.7% โดยมีตัวท านายที่ส าคัญเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตน

ต่อการป้องกันโรคเอดส์ การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม และทัศนคติต่อ

พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์  

 ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 5 อย่างเด่นชัด 

 จากผลการวิเคราะห์การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ และพฤติกรรมป้องกัน
โรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ ได้รับการสนับสนุนในกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม สรุปได้ว่า ตัวท านายกลุ่ม

จิตลักษณะเดิม ตัวท านายกลุ่มสถานการณ์ ร่วมกับตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 

รวม 10 ตัวแปร สามารถท านายการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ และพฤติกรรม
ป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ ได้มากกว่าตัวท านายชุด 3 หรือชุดที่ 4 ตามล าพังอย่างน้อย
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ร้อยละ 5 ข้อมูลในส่วนน้ีจึงสนับสนุนรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมที่ว่า การใช้ตัวแปรเชิง

สาเหตุหลายสาย และสายละหลายด้าน สามารถอธิบายพฤติกรรมเป้าหมายได้มากกว่าการใช้
ตัวแปรเชิงสาเหตุน้อยสายและสายละน้อยด้าน 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 4.7  ผลการท านายพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ โดยใช้จิตลักษณะเดิม

สถานการณ์ และจิตลักษณะตามสถานการณ์ เป็นตัวท านาย 

 

 

 

 

 
 

 

กลุ่มชายที่ท างานราชการ 16.5% 

กลุ่มชายที่ท างาน
ราชการ 49.7% 

 

กลุ่มชายที่ท างานราชการ 38.1% 

 

‘1. สุขภาพจิตดีมาก 

 

1. ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกัน
เอดส์สูง 
2. ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกัน
เอดส์ดีมาก 
 
 
2. ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกัน
เอดส์ต ่า 
 

จิตลักษณะตามสถานการณ์ 

จิตลักษณะเดิม สถานการณ์ และ

จิตลักษณะตามสถานการณ์ 

1. ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกัน
เอดส์ต ่า 
2. ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมน้อย 
3. ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันเอดส์
ดีมาก 
 

พฤติกรรม

ป้องกัน

เอดส์ขณะมี

เพศสัมพันธ์ 

จิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ 
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 4.1.6  การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 6  

 

 สมมติฐานที่ 6 กล่าวว่า จิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร ได้แก่ สุขภาพจิต ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน ความเช่ืออ านาจในตน และวิถีชีวิตแบบพุทธ และสถานการณ์ 4 ตัวแปร ได้แก่ การ

ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึง

อุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และภาระเกินบทบาทจากคน
รอบข้าง มีอิทธิพลทางตรงกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 2 ตัวแปร คือ การหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ และพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ และมีอิทธิพล

ทางอ้อมผ่านจิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร คือ ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 

และความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ 

 สมมติฐานน้ีถูกทดสอบด้วยการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น โดยก าหนดโมเดลตั้งต้นบน
พื้นฐานจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (ภาพที่ 1.8 ในบทที่ 1) สมมติฐานน้ีไม่มีความ

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงได้ท าการปรับโมเดลจนได้โมเดลที่มีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (ตารางที่ 3.16 และตารางที่ 3.17 ในบทที่ 3) 

 อย่างไรก็ตามโมเดลที่ปรับแล้วยังคงเป็นไปตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม กล่าวคือ 

พฤติกรรมมนุษย์ที่แตกต่างกันนั้นเกิดจากสาเหตุด้านต่าง ๆ คือ 1) ลักษณะของสถานการณ์
ภายนอกของบุคคล เช่น ปัจจัยเอื้อที่มีส่วนช่วยให้บุคคลหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมที่เสี่ยงลงได้  

2) จิตลักษณะเดิมภายในตัวบุคคล เช่น สุขภาพจิต หรือวิถีชีวิตทางศาสนา และ 3) ลักษณะของ
จิตที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แวดล้อม หรือที่เรียกว่าปฏิสัมพันธ์แบบในตน (Organismic 

Interaction) หรือจิตลักษณะตามสถานการณ์ ซึ่งหมายถึงลักษณะทางจิตของบุคคลในปัจจุบันที่

ได้รับผลกระทบมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ภายนอกกับจิตลักษณะเดิมของตน ที่
ส่งผลให้สภาพหรือลักษณะจิตใจของบุคคลเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่ได้รับ ท าให้บุคคลมี

พฤติกรรมเปลี่ยนหรือแตกต่างกัน โดยในโมเดลได้แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ และจิตลักษณะ
เดิมมีอิทธิพลทางตรงไปยังพฤติกรรม และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมโดยผ่านจิตลักษณะ

ตามสถานการณ์ 

 โดยส่วนใหญ่แล้ว ปัจจัยเชิงเหตุทางด้านจิตลักษณะเดิมมักมีอิทธิพลต่อจิตลักษณะตาม
สถานการณ์และพฤติกรรม แต่ในการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นในงานวิจัยน้ี ไม่พบว่า สุขภาพจิต 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความเช่ืออ านาจในตนมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม
ไปยังทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ แต่เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์แบบถดถอย

พหุคูณ ก็พบว่าตัวแปรจิตลักษณะเดิมดังกล่าว เป็นตัวท านายที่ส าคัญของทัศนคติต่อพฤติกรรม

ป้องกันโรคเอดส์ ทั้ง 3 ตัวแปร และยังพบความสัมพันธ์ทางบวกจากผลของการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วย ในส่วนของการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ยังพบ

เพิ่มเติมด้วยว่า ความเช่ืออ านาจในตนแปรปรวนไปตามทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์
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ด้วยเช่นกัน จึงสรุปจากผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติหลายประเภทว่าจิตลักษณะเดิมมีอิทธิพลต่อจิต

ลักษณะตามสถานการณ์ แม้จะพบผลว่าไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นก็ตาม 
 ในส่วนของพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ จากการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นไม่พบว่า มี

อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมระหว่างการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์กับความ
เช่ืออ านาจในตน แต่เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ ก็พบว่าความเช่ืออ านาจ

ในตนเป็นตัวท านายที่ส าคัญ และพบความสัมพันธ์ทางบวกจากผลของการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วย ในส่วนของการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ยังพบด้วยว่า 
ความเช่ืออ านาจในตนแปรปรวนไปตามการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ด้วยเช่นกัน 

จึงสรุปจากผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติหลายประเภทว่าความเช่ืออ านาจในตนมีอิทธิพลต่อการ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ แม้จะพบผลว่าไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์อิทธิพลเชิง

เส้นก็ตาม ในขณะที่ตัวแปรลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ซึ่งไม่พบว่า มีอิทธิพลทางตรงและ

อิทธิพลทางอ้อมกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์นั้น กลับพบผลที่สอดคล้องกัน กับ
ผลจากการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ผลใน

ส่วนน้ีจึงสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น 
 ส าหรับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ ไม่พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตน และวิถีชีวิตแบบพุทธ มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมไปยังพฤติกรรม

ดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ ก็พบว่าตัวแปรจิตลักษณะเดิม
ดังกล่าว เป็นตัวท านายที่ส าคัญของพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ ทั้ง 2 ตัวแปร 

และพบความสัมพันธ์ทางบวกจากผลของการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วย ในส่วน
ของการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ยังพบด้วยว่า ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และ

วิถีชีวิตแบบพุทธ แปรปรวนไปตามพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน 

จึงสรุปจากผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติหลายประเภทว่า จิตลักษณะเดิมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ แม้จะพบผลว่าไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น

ก็ตาม ในขณะที่ตัวแปรความเช่ืออ านาจในตน ซึ่งไม่พบว่า มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้อมกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์นั้น กลับพบผลที่สอดคล้องกัน กับผล

จากการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ผลในส่วนน้ี

จึงสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น 

 ในส่วนของปัจจัยเชิงเหตุด้านสถานการณ์ พบว่า การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกใน

การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ มีอิทธิพลทางลบต่อทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 
แต่เมื่อพิจารณาผลของการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ กลับพบว่าตัวแปรทั้งสองมี

ความสัมพันธ์ทางบวก และในส่วนของการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ยังพบว่า การ

รับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ แปรปรวนไปตามทัศนคติ
ต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ด้วยเช่นกัน จึงสรุปจากผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติหลายประเภทว่า
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การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์มีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ แม้จะพบผลว่าไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์อิทธิพลเชิง
เส้นก็ตาม ในขณะที่ตัวแปรภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง ซึ่งไม่พบว่า มีอิทธิพลทางตรงและ

อิทธิพลทางอ้อมกับทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์นั้น กลับพบผลที่สอดคล้องกัน กับผล
จากการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ผลในส่วนน้ี

จึงสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น 

 ส าหรับอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรค
เอดส์ มีอิทธิพลทางลบต่อการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ โดยพบผลที่สอดคล้องกับ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางด้วยเช่นกัน ซึ่งการวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นถึงผลที่
ตรงข้ามกับการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา โดยในกรณีน้ีสามารถอธิบาย

ผลที่เกิดขึ้นได้ด้วยทฤษฎี Reactance theory ซึ่งเสนอโดย Brehm (1976) ทฤษฎีน้ีกล่าวว่า 

เมื่อความเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลถูกควบคุม จะเกิดภาวะที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น 
เรียกว่า ความรู้สึกต่อต้าน บุคคลจะพยายามลดความเครียดที่เกิดจากภาวะไม่พึงประสงค์นั้น 

ด้วยการซ่อมเสริมแนวคิดของตนที่มีต่อความเป็นอิสระในการแสดงพฤติกรรมนั้นเสียใหม่ ซึ่ง
สามารถท าได้ด้วยการปรับกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล โดยบุคคลจะไม่ให้ความส าคัญกับสิ่งที่

เข้ามาควบคุมหรือสิ่งที่ท าให้ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่างมีอิสระ ในกรณีน้ี จึงอาจเป็นไป

ได้ว่า การเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ของสื่อในลักษณะที่เป็นการขู่ให้กลัวถึงโทษภัย และ
ความรุนแรงของโรคเอดส์ อาจท าให้ผู้รับสื่อเกิดความรู้สึกต่อต้าน และแสดงพฤติกรรมใน

ทางตรงข้ามออกมา จึงควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นน้ีเพิ่มเติมต่อไป   
 ในขณะที่ตัวแปรการรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรค

เอดส์ และภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง ซึ่งไม่พบว่า มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม

กับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์นั้น กลับพบผลที่สอดคล้องกัน กับผลจากการ
วิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง และการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลในส่วนน้ีจึงสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น 
 การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นในงานวิจัยน้ียังพบว่า การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน

อย่างเหมาะสม และการรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์  มี

อิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ แต่เมื่อพิจารณาผลของการ

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ กลับพบว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ

พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ ในส่วนของการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ ก็
พบว่าการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสมเป็นตัวท านายที่ส าคัญของพฤติกรรม

ป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง ก็พบว่า การ

รับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ แปรปรวนไปตาม
พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ด้วยเช่นกัน จึงสรุปจากผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติ
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หลายประเภทว่าการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม และการรับรู้การมีอยู่และความ

สะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์
ขณะมีเพศสัมพันธ์ แม้จะพบผลว่าไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นก็ตาม นอกจากน้ี

ตัวแปรการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ ซึ่งไม่พบว่า มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม
กับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ แต่กลับพบผลที่ตรงกันข้าม กับผลจากการ

วิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง และการวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จึงสรุปจากผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติหลายประเภทว่าการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ แม้จะ

พบผลว่าไม่สอดคล้องกับการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้นก็ตาม ในขณะที่ตัวแปรภาระเกินบทบาท
จากคนรอบข้าง ซึ่งไม่พบว่า มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมกับพฤติกรรมป้องกันโรค

เอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ กลับพบผลที่สอดคล้องกัน กับผลจากการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลใน
ส่วนน้ีจึงสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น 

 

4.2  ผลการวิจัยนอกเหนือสมมติฐาน 
 

 ประการแรก  ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง มีความ

เช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูงกว่า และมีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
โรคเอดส์มากกว่า ชายที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า ผลเช่นน้ีพบใน 1 กลุ่มย่อยคือ กลุ่ม

ชายที่อาศัยกับครอบครัว นอกจากน้ียังพบว่าชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีลักษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตนสูง มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูงกว่า และมีพฤติกรรม
ป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์มากกว่า ชายที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า ผลเช่นน้ี

ปรากฏในกลุ่มรวม และอีก 3 กลุ่มย่อย คือ 1) กลุ่มชายที่เป็นโสด 2) กลุ่มชายที่พักอาศัยคน
เดียว และ 3) กลุ่มชายที่ท างานบริษัทเอกชน และยังพบผลอีกว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มี

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่า และมี

พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์มากกว่า ชายที่มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า 
ผลเช่นน้ีพบใน 1 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มชายที่อายุมาก 

 ประการท่ีสอง ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์มาก มี

ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูงกว่า และมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์
ขณะมีเพศสัมพันธ์มากกว่า ชายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์น้อย ผลเช่นน้ีปรากฏในกลุ่ม

รวม และอีก 4 กลุ่มย่อย คือ 1) กลุ่มชายที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 2) กลุ่มชายที่อาศัยกับ
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เพื่อนหรือแฟน 3) กลุ่มชายที่มีรสนิยมทางเพศแบบรับ และ 4) กลุ่มชายที่ประกอบอาชีพอิสระ

หรือธุรกิจส่วนตัว 

 ประการท่ีสาม ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดี

มาก มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูงกว่า มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

เสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่า และมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์มากกว่า ชายที่มี
ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีน้อย ผลเช่นน้ีปรากฏในกลุ่มรวม และ 1 กลุ่มย่อย คือ 

กลุ่มชายที่ไม่เคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี 

 ประการท่ีส่ี ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม

มาก มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมากกว่า และมีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อ

โรคเอดส์มากกว่า ชายที่ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย ผลเช่นน้ีปรากฏในกลุ่ม

รวม และอีก 7 กลุ่มย่อย คือ 1) กลุ่มชายที่อายุน้อย 2) กลุ่มชายที่มีพี่น้อง 3) กลุ่มชายที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี 4) กลุ่มชายที่เป็นโสด 5) กลุ่มชายที่มีรสนิยมทางเพศทั้งแบบรุกและ

รับ 6) กลุ่มชายที่ท างานบริษัทเอกชน และ 7) กลุ่มชายที่ตรวจเคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี 

 ประการท่ีห้า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีความเช่ืออ านาจในตนสูง มีทัศนคติต่อ

พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมากกว่า มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่า และมี

พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์มากกว่า ชายที่มีความเช่ืออ านาจในตนต ่า ผล

เช่นน้ี พบใน 1 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มชายที่ไม่โสด 

 ประการท่ีหก ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการ

ป้องกันโรคเอดส์สูง มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมากกว่า และมีพฤติกรรมป้องกัน

โรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์มากกว่า ชายที่มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรค
เอดส์ต ่า ผลเช่นน้ีปรากฏในกลุ่มรวม 

 ประการท่ีเจ็ด  ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ที่มีการรับรู้การมีอยู่และความสะดวกใน

การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์สูง มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมากกว่า มี
ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์สูงกว่า และมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์

ขณะมีเพศสัมพันธ์มากกว่า ชายที่มีการรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์
ป้องกันโรคเอดส์ต ่า ผลเช่นน้ีปรากฏในกลุ่มรวม 

 ประการท่ีแปด ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีวิถีชีวิตแบบพุทธมาก มีทัศนคติต่อ

พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมากกว่า มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์

สูงกว่า มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์มากกว่า และมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์
ขณะมีเพศสัมพันธ์มากกว่า ชายที่มีวิถีชีวิตแบบพุทธน้อย ผลเช่นน้ีปรากฏในกลุ่มรวม 
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 และประการสุดท้าย ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง

น้อย มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีมากกว่า และมีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตน
ต่อการป้องกันโรคเอดส์สูงกว่า ชายที่มีภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างมาก ผลเช่นน้ีพบใน 1 

กลุ่มย่อยคือ กลุ่มชายที่ท างานบริษัทเอกชน นอกจากน้ียังพบว่าชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มี

ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างน้อย มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์
สูงกว่า และมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์มากกว่า ชายที่มีภาระเกินบทบาท

จากคนรอบข้างมาก ผลเช่นน้ีพบใน 1 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มชายที่อายุมาก และยังพบผลอีกว่า ชาย

ที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้างน้อย มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกัน
โรคเอดส์ดีมากกว่า และมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์มากกว่า ชายที่มีภาระ

เกินบทบาทจากคนรอบข้างมาก ผลเช่นน้ีพบใน 1 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มชายที่มีรายได้ปานกลาง 

 

 

4.3 ปัจจัยเชิงเหตุและผลของจิตลักษณะตามสถานการณ์ต่อพฤติกรรมป้องกัน

โรคเอดส์ในชายท่ีมีเพศสัมพันธ์กับชาย 
 

 การศึกษาเพื่อแสวงหาสาเหตุของพฤติกรรม ในรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม

(Interactionism Model) นอกจากกลุ่มตัวแปรทางลักษณะสถานการณ์ และกลุ่มตัวแปรจิต
ลักษณะเดิม จะมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์แล้ว เมื่อกลุ่มตัวแปรที่มี

ความส าคัญไม่น้อยกว่าตัวแปรทั้งสองคือกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ ซึ่งใน

การศึกษาครั้งน้ี พบว่าทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ และความเช่ือในประสิทธิผลแห่ง
ตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ เป็นตัวแปรส าคัญทั้งในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ในส่วนน้ีจึงมี

วัตถุประสงค์ที่จะอภิปรายผลเกี่ยวกับปัจจัยเชิงเหตุและปัจจัยเชิงผลของทัศนคติต่อพฤติกรรม
ป้องกันโรคเอดส์ และความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ โดยผลการ

วิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณแบบรวมและแบบขั้น (Enter และ Stepwise) เพ่ือประโยชน์ในการ

วิจัยและพัฒนาตัวแปรส าคัญน้ีต่อไป 
 

 ปัจจัยเชิงเหตุของทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ (ตารางที่ 3.12         
ในบทที่ 3 และภาพที่ 4.8) พบว่าตัวท านายชุดที่ 1 คือ ชุดจิตลักษณะเดิม ประกอบด้วยตัว

ท านาย 4 ตัวแปร ได้แก่ สุขภาพจิต ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเช่ืออ านาจในตน และ

วิถีชีวิตแบบพุทธ สามารถท านายทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มรวมได้ 15.9% 
โดยมีตัวท านายที่ส าคัญคือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน วิถีชีวิตแบบพุทธ ความเช่ืออ านาจใน
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ตน และสุขภาพจิต โดยท านายได้สูงสุด  21.9%  ในกลุ่มชายที่มีรายได้ปานกลาง  มีตัวท านาย

ที่ส าคัญคือ  วิถีชีวิตแบบพุทธ ความเช่ืออ านาจในตน และสุขภาพจิต ตัวท านายชุดที่ 2 คือ ชุด
สถานการณ์ ประกอบด้วยตัวท านาย 4 ตัวแปร ได้แก่ การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่าง

เหมาะสม การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง สามารถท านายทัศนคติต่อ

พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มรวมได้ 15.1% โดยมีตัวท านายที่ส าคัญคือ การได้รับอิทธิพล

จากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ โดยท านายได้สูงสุด 
22.7% ในกลุ่มชายที่มีรายได้ปานกลาง มีตัวท านายที่ส าคัญคือ การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน

อย่างเหมาะสม การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และการรับรู้การมีอยู่และความสะดวกใน
การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.8  ปัจจัยเชิงเหตุและผลของทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 

    
 

กลุ่มชายที่
เป็นโบท  

38.6% 

กลุ่มรวม 20.6% 

กลุ่มชายที่เป็นแบบรับ 29.8% 
กลุ่มรวม  

33.3% 

กลุ่มชายที่มีรายได้ปานกลาง 22.7% 

กลุ่มรวม 15.1% 

กลุ่มรวม 15.9% 

กลุ่มชายที่มีรายได้ปานกลาง 21.9% 

‘1. มุ่งอนาคตควบคุมตนสูง 

‘2. วิถีชีวิตแบบพุทธมาก 

‘3. ความเชื่ออ านาจในตนสูง 
 4. สุขภาพจิตดีมาก 
  
 

1. อิทธิพลเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก 
2. ข้อมูลข่าวสารโรคเอดส์มาก 
 

สถานการณ์ 

จิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ 

1. อิทธิพลเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก 
2. มุ่งอนาคตควบคุมตนสูง 
3. วิถีชีวิตแบบพุทธมาก 
4. ความเชื่ออ านาจในตนสูง 
5. ข้อมูลข่าวสารโรคเอดส์มาก 
 

การ

หลีกเล่ียง

พฤติกรรม

เส่ียงเอดส์ 

จิตลักษณะเดิม 

ทัศนคติต่อพฤติกรรม

ป้องกันโรคเอดส์ดีมาก 
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 เมื่อตัวท านายทั้งสองชุด (กลุ่มจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร และกลุ่มสถานการณ์ 4 ตัว

แปร) รวมกันเป็น 8 ตัวแปร ปรากฏว่าตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะเดิมและกลุ่มสถานการณ์ สามารถ
ท านายทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มรวมได้ 20.6% โดยมีตัวท านายที่ส าคัญคือ 

การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน วิถีชีวิตแบบพุทธ 
ความเช่ืออ านาจในตน และการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ โดยท านายได้สูงสุด 29.8% 

ในกลุ่มชายที่มีรสนิยมทางเพศแบบรับ มีตัวท านายที่ส าคัญคือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน    

การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึง
อุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ และสุขภาพจิต 

 

 ปัจจัยเชิงผลของทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ (ตารางที่ 3.14 ใน

บทที่ 3 และภาพที่ 4.8) พบว่าทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์สามารถท านายการ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มรวมได้ 33.3% ในกลุ่มย่อย 28 กลุ่ม มีปริมาณการ
ท านายอยู่ระหว่าง 23.4% ถึง 38.6% โดยท านายได้สูงสุดในกลุ่มชายที่มีรสนิยมทางเพศทั้งแบบ

รุกและรับ ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ เป็นปัจจัยเชิงผล
ของทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 

 

 ปัจจัยเชิงเหตุของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์  

 จากผลการวิเคราะห์ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ (ตารางที่ 

3.13 ในบทที่ 3 และภาพที่ 4.9) พบว่าตัวท านายชุดที่ 1 คือ ชุดจิตลักษณะเดิม ประกอบด้วยตัว

ท านาย 4 ตัวแปร ได้แก่ สุขภาพจิต ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเช่ืออ านาจในตน และ
วิถีชีวิตแบบพุทธ สามารถท านายความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่ม

รวมได้ 19.2% โดยมีตัวท านายที่ส าคัญคือ ความเช่ืออ านาจในตน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
วิถีชีวิตแบบพุทธ และสุขภาพจิต โดยท านายได้สูงสุด 24.4% ในกลุ่มชายที่มีรสนิยมทางเพศ

แบบรับ มีตัวท านายที่ส าคัญคือ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเช่ืออ านาจในตน และ

สุขภาพจิต ตัวท านายชุดที่ 2 คือ ชุดสถานการณ์ ประกอบด้วยตัวท านาย 4 ตัวแปร ได้แก่  การ
ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึง

อุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และภาระเกินบทบาทจากคน
รอบข้าง สามารถท านายความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มรวมได้ 

23.6% โดยมีตัวท านายที่ส าคัญคือ การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์

ป้องกันโรคเอดส์ การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม และการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เรื่องโรคเอดส์ โดยท านายได้สูงสุด 35.3% ในกลุ่มชายที่ประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว มี
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ตัวท านายที่ส าคัญคือ การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม การได้รับข้อมูลข่าวสาร

เรื่องโรคเอดส์ และการรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ 
 เมื่อตัวท านายทั้งสองชุด (กลุ่มจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร และกลุ่มสถานการณ์ 4 ตัว

แปร) รวมกันเป็น 8 ตัวแปร ปรากฏว่าตัวแปรกลุ่มจิตลักษณะเดิมและกลุ่มสถานการณ์ สามารถ
ท านายความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มรวมได้ 28.2% โดยมีตัว

ท านายที่ส าคัญคือ การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ 

ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม ความเช่ืออ านาจ
ในตน การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และวิถีชีวิตแบบพุทธ โดยท านายได้สูงสุด 39.5% 

ในกลุ่มชายที่ท าอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว มีตัวท านายที่ส าคัญคือ การได้รับอิทธิพลจากกลุ่ม
เพื่อนอย่างเหมาะสม การรับรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ 

การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และวิถีชีวิตแบบพุทธ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.9  ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ 

 

กลุ่มชายอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว  

52.8% 

กลุ่มรวม 28.2% 

กลุ่มชายอาชีพธุรกิจส่วนตัว 39.5% 
กลุ่มรวม  

40.3% 

กลุ่มชายอาชีพธุรกิจส่วนตัว 35.3% 

กลุ่มรวม 23.6% 

กลุ่มรวม 19.2% 

กลุ่มชายที่เป็นรับ 24.4% 

‘1. มุ่งอนาคตควบคุมตนสูง 

‘2. วิถีชีวิตแบบพุทธมาก 

‘3. ความเชื่ออ านาจในตนสูง 
 4. สุขภาพจิตดีมาก 

  
 

1. อิทธิพลเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก 
2. ข้อมูลข่าวสารโรคเอดส์มาก 
 

สถานการณ์ 

จิตลักษณะเดิมและสถานการณ์ 

1. อิทธิพลเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก 
2. มุ่งอนาคตควบคุมตนสูง 
3. วิถีชีวิตแบบพุทธมาก 
4. ความเชื่ออ านาจในตนสูง 
5. ข้อมูลข่าวสารโรคเอดส์มาก 
 

พฤติกรรม

ป้องกันโรค

เอดส์ขณะมี

เพศสัมพันธ์ 

ประสิทธิผลแห่งตนต่อ

การป้องกันเอดส์สูง 

จิตลักษณะเดิม 
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 ปัจจัยเชิงผลของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ (ตารางที่ 3.15 
ในบทที่ 3 และภาพที่ 4.9) พบว่าความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์

สามารถท านายพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มรวมได้ 40.3% ในกลุ่มย่อย 

28 กลุ่ม มีปริมาณการท านายอยู่ระหว่าง 31.9% ถึง 52.8% โดยท านายได้สูงสุดในกลุ่มชายที่
ท าอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี

เพศสัมพันธ์ เป็นปัจจัยเชิงผลของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ 

 

4.4  กลุ่มเส่ียงและปัจจัยปกป้อง 
  

 ในส่วนน้ีจะได้สรุปผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางโดยใช้ลักษณะทาง
ชีวสังคมและภูมิหลังเป็นตัวแปรอิสระ ซึ่งพบผลที่ส าคัญบ่งชี้ว่ากลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 

ตามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังที่มีจิตลักษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมที่น่า
ปรารถนาในงานวิจัยน้ีในปริมาณต ่า หรือที่เรียกว่าชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 

ซึ่งควรได้รับการพัฒนาโดยเร่งด่วน รวมทั้งได้เสนอแนะปัจจัยปกป้องที่ได้จากการวิเคราะห์แบบ

ถดถอยพหุคูณ ดังน้ี 

 ประการแรก ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดี

น้อย ได้แก่ กลุ่มชายที่ไม่โสด กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคืน และกลุ่มชายที่ไม่เคยตรวจเลือดเพ่ือหา

เชื้อเอชไอวี โดยมีปัจจัยปกป้องที่ส าคัญตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การได้รับอิทธิพลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน วิถีชีวิตแบบพุทธ ความเช่ืออ านาจใน

ตน และการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์  

 ประการท่ีสอง ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการ

ป้องกันโรคเอดส์ต ่า ได้แก่ กลุ่มชายที่อายุน้อย กลุ่มชายที่รายได้ต ่า และกลุ่มชายที่ไม่เคยตรวจ

เลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี โดยมีปัจจัยปกป้องที่ส าคัญตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การรับรู้

การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และความเช่ืออ านาจในตน  

 ประการท่ีสาม ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรค

เอดส์น้อย ได้แก่ กลุ่มชายที่อายุมาก กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคืน กลุ่มชายที่ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ และ
กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคืนมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน โดยมีปัจจัยปกป้องที่ส าคัญตามล าดับจากมาก

ไปน้อย ได้แก่ ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการ

ป้องกันโรคเอดส์ การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ และสุขภาพจิต 
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 ประการสุดท้าย ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมี

เพศสัมพันธ์น้อย ได้แก่ กลุ่มชายที่ไม่โสด กลุ่มชายที่มีรายได้ต ่า และกลุ่มชายที่ไม่เคยตรวจ
เลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี โดยมีปัจจัยปกป้องที่ส าคัญตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความเช่ือ

ในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ และการ

ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  
 สรุปได้ว่า ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเร่งด่วนที่ควรพัฒนา ที่มีทัศนคติ

ต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีน้อย มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์

ต ่า มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 2 ด้าน คือ มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์น้อย 
และมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์น้อย ได้แก่ กลุ่มชายที่ไม่เคยตรวจเลือดเพ่ือ

หาเชื้อเอชไอวี กลุ่มชายที่ไม่โสด และกลุ่มชายที่เที่ยวกลางคืน โดยมีปัจจัยปกป้องที่ส าคัญ คือ 
การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ ความ

เช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเช่ือ

อ านาจในตน และการได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ 
 

4.5  ข้อดีและข้อจ ากัดของการวิจัย 
  

 4.5.1 ข้อดีของการวิจัย จากการศึกษาในครั้งน้ีพบ 5 ประการ ดังต่อไปน้ี 

 

 ประการแรก  เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 

ซึ่งได้ใช้กรอบแนวคิดตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) เป็นพื้นฐาน
ในการประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ท าให้สามารถศึกาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมป้องกันโรค

เอดส์ได้อย่างครอบคลุม รวม 4 กลุ่มสาเหตุ ได้แก่ ลักษณะสถานการณ์ (เช่น การได้รับข้อมูล
ข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ การได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม) จิตลักษณะเดิม (เช่น 

ความเช่ืออ านาจในตน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสถานการณ์

กับจิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์ (เช่น ทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกันโรค
เอดส์) จึงเป็นการวิจัยเชิงเหตุที่ครอบคลุมทั้งลักษณะสถานการณ์ภายนอกที่บุคคลเผชิญอยู่ใน

ปัจจุบัน และจิตลักษณะซึ่งเป็นปัจจัยภายในตัวบุคคล เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของ

พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์แบบบูรณาการ  

 ประการท่ีสอง  ได้มีการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร จ านวนมากพอสมควร (จ านวน 666 คน) เพ่ือท าการวิเคราะห์ผลทั้งในกลุ่ม

รวม และกลุ่มย่อยที่แบ่งตามลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง ซึ่งการวิเคราะห์ในกลุ่มย่อยน้ี จะ
ช่วยให้พบปัจจัยเชิงเหตุที่แตกต่างกันในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ต่างประเภทกัน ผล
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การศึกษาที่ปรากฏจึงมีความละเอียดและเจาะจงกลุ่มมากยิ่งขึ้น และสามารถน าผลการศึกษาน้ี

ไปใช้เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาและนโยบายการเสริมสร้าง และป้องกันปัญหาสุขภาพที่
เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

ประเภทต่างๆ ได้ 

 ประการท่ีสาม  แบบวัดที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีส่วนหน่ึงเป็นการน าแบบวัดที่มีคุณภาพ

ของผู้วิจัยท่านอ่ืน จากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ มาปรับใช้ในการศึกษาให้มีความเหมาะสม

กับบริบททางสังคมและรูปแบบพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง จึงเป็นแบบวัดที่มีคุณภาพสูงตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย และอีกส่วนหน่ึงเป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใหม่บนพื้นฐานของการ
ประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้แบบวัดมีคุณภาพเหมาะสมเพียงพอ ก่อนจะผ่าน

ขั้นตอนการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้มีการหาค่าอ านาจจ าแนก (Item Discrimination) 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Item Total Correlation) และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของเครื่องมือวัดที่มีความน่าเช่ือถือ และอาจน าไปใช้ในการท าวิจัย และ

การพัฒนาต่อ ๆ ไปได้ 

 ประการท่ีส่ี  วิธีการด าเนินการวิจัยได้ด าเนินการอย่างรัดกุม กล่าวคือ 1) การเก็บข้อมูล

นั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการควบคุมด้วยตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนา

เอกชนที่ท างานด้านการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่าน้ีล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้

ความเข้าใจถึงพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มตัวอย่างชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเป็นอย่างดี 
จึงท าให้เกิดความมั่นใจในข้อมูลที่ได้รับ  2) แบบวัดมีการควบคุมอคติที่อาจเกิดขึ้นได้จากการ

เลือกตอบ โดยการจัดเตรียมหนังสือชี้แจงรายละเอียดของการวิจัยเพ่ือเพิ่มความร่วมมือของกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดว่าข้อมูลที่ได้จะเก็บเป็นความลับและน าเสนอผลในลักษณะภาพรวม
เท่านั้น และไม่มีการขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในแบบสอบถามแต่อย่างใด เพ่ือลดการ

เลือกตอบให้ไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับแบบวัดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธ์  3) ในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยน้ีได้ใช้สถิติหลายรูปแบบ คือ การวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis of Variance) การวิเคราะห์แบบถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น (Path Analysis) ท า
ให้เกิดผลที่ปรากฏแตกต่างกันในรายละเอียด และท าให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงท าให้

ทราบถึงปัจจัยที่ส าคัญอย่างชัดเจน ช่วยท าให้สามารถสร้างข้อสรุปที่มีความละเอียดมากพอ 
เพื่อน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการต่อยอดการวิจัยและการพัฒนาต่อไป 
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 ประการท่ีห้า  ผลจากการศึกษาโดยใช้สถิติขั้นสูง คือ การวิเคราะห์แบบถอดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง 
(Three-way Analysis of Variance) ท าให้ทราบถึงลักษณะทางสถานการณ์ และลักษณะจิตใจที่

มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ที่ควรพัฒนาพร้อมกันทีละหลายด้าน ในขณะเดียวกันก็ท าให้

ทราบถึงกลุ่มชายที่มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรเร่งพัฒนาก่อนกลุ่ม
อ่ืน ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่สามารถพัฒนาชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายกลุ่มน้ี และกลุ่มอ่ืน ๆ เพื่อให้

เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์อย่างเหมาะสมต่อไป 

 

 4.5.2 ข้อก าจัดของงานวิจัย  ข้อจ ากัดในการวิจัยครั้งน้ีมี 3 ประการ ดังต่อไปน้ี 

 

 ประการแรก การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการศึกษาวิจัยในลักษณะความสัมพันธ์เปรียบเทียบ 

ดังนั้น ข้อมูลที่พบจึงเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม จึงเป็น

ความเกี่ยวข้องที่เป็นสาเหตุตามธรรมชาติของพฤติกรรมเท่านั้น ผลของการวิจัยจึงยังมิได้สรุป 

และมีการพิสูจน์เพื่อยืนยันความเป็นสาเหตุและผล ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ใน
งานวิจัยได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการยืนยันผลการวิจัยในครั้งน้ี จึงควรมีการจัดเป็นกิจกรรม

ต้นแบบพัฒนา และท าการวิจัยเชิงทดลองแล้วน ามาสร้างสาเหตุตามที่พบดังข้างต้น เพ่ือ

ประเมินประสิทธิผลและศึกษาผลที่เกิดขึ้นว่าตรงกับงานวิจัยชิ้นน้ีหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

 ประการท่ีสอง ในการวิจัยครั้งน้ี มีการวัดค่าลักษณะสถานการณ์ปัจจุบัน จิตลักษณะ

เดิม จิตลักษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ ซึ่งเป็นการวัดจากแหล่งเดียว 

คือ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ดังนั้นข้อมูลที่ได้อาจมีความสัมพันธ์กันมากกว่าความเป็นจริง 
ซึ่งในโอกาสต่อไป ควรมีการวัดตัวแปรผลด้วยการสังเกต และ/หรือการรายงานจากผู้อ่ืนร่วม

ด้วย เช่น ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนสนิทของกลุ่มตัวอย่าง เป็นต้น 

 ประการท่ีสาม ในการวิจัยน้ีต้องศึกษาตัวแปรหลายประเภท แบบวัดที่ใช้ในการทดสอบ

จึงมีหลายชุด ผู้ให้ข้อมูลต้องใช้เวลาในการตอบมากซึ่งอาจท าให้เกิดความเบ่ือหน่าย ด้วยเหตุน้ี

จึงอาจท าให้ข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงกับความเป็นจริงได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องใช้วิธีการสร้างแรงจูงใจ 
เพื่อลดผลเสียดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยการ 1) มอบของรางวัลให้กับผู้ที่ร่วมตอบ

แบบสอบถาม ด้วยวิธีการจับฉลากผู้โชคดี เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างส่งแบบวัดตาม

ก าหนดเวลา และอดทนให้ข้อมูลตามแบบสอบถามจนครบถ้วน  2) เน่ืองจากการหากลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อตอบแบบสอบถามบางส่วนใช้วิธีการ Snowball Technique ด้วยการให้กลุ่ม

ตัวอย่างที่มาให้ข้อมูล เป็นผู้แนะน าไปสู่เพื่อนคนอ่ืนๆ และโยงต่อไปเรื่อย ๆ จนครบตามจ านวน

กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ จึงต้องเพิ่มแรงจูงใจด้วยการมอบของที่ระลึก เช่น บัตรชมภาพยนตร์ 
ให้แก่ผู้ที่แนะน าเพื่อนให้มาเข้าร่วมตอบแบบสอบถามที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้  
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 ประการท่ีส่ี พบว่าผลจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางสถิติในบางตัวแปรนั้นมีความ

ขัดแย้ง หรือไม่เป็นไปในทางเดียวกัน การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางสถิติในหลายวิธี จึงมีส่วน
ช่วยให้การยืนยันและสรุปผลมีความชัดเจนกว่าการใช้เครื่องมือทางสถิติเพียงวิธีใดวิธีหน่ึง

เท่านั้น โดยยึดตามผลที่เครื่องมือทางสถิติส่วนใหญ่ แสดงผลความสัมพันธ์หรืออิทธิพลระหว่าง

ตัวแปรไปในทางเดียวกัน ซึ่งในส่วนน้ี สามารถเสนอเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมได้ว่า มีความเป็นไป
ได้ที่งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ที่ใช้เครื่องมือทางสถิติประเภทเดียวในการวิเคราะห์ข้อมูล อาจ

แสดงผลได้ไม่ชัดเจน และไม่แน่นอนในทุกกรณี การเปรียบเทียบด้วยการใช้เครื่องมือทางสถิติ

หลายประเภท จึงน่าจะช่วยให้การประมวลผลตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าเสนอ

ข้อสรุปที่มีความชัดเจนได้มากกว่า 

 

4.6  ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
  

 จากผลการวิจัยในหัวข้อน้ีสามารถเสนอแนะการปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
ป้องกันโรคเอดส์ที่เหมาะสม ได้ดังน้ี 

 ประการแรก งานวิจัยน้ีได้น าเสนอถึงปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ใน

กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ซึ่งยังไม่มีการวิจัยในเรื่องน้ีอย่างเป็นระบบในสังคมไทยมาก่อน 

ดังนั้น ผลจากการวิจัยจึงเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทาง และนโยบายการท างานของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มชายดังกล่าว เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสนับสนุนบุคคลให้เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมสุขภาพที่มีความเหมาะสม เพ่ือเป็นทุนทรัพยากรณ์มนุษย์ของสังคมให้เกิดผลอย่าง

ต่อเน่ืองและยั่งยืนต่อไป 

 ประการท่ีสอง ส าหรับกลุ่มชายที่ควรพัฒนาอย่างเร่งด่วนที่สุด นั่นคือ ชายที่มีทัศนคติ

ต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ดีน้อย มีความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์

ต ่า มีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ 2 ด้าน คือ มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์น้อย 

และมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์น้อย ได้แก่ กลุ่มชายที่ไม่เคยตรวจเลือดเพ่ือ
หาเชื้อเอชไอวี กลุ่มชายที่ไม่โสด และกลุ่มชายที่เที่ยวกลางคืน โดยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนา

กลุ่มชายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ละกลุ่ม ดังน้ี 

 กลุ่มชายที่ไม่เคยตรวจเลือดเพ่ือหาเชื้อเอชไอวี ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการด าเนิน

โครงการให้บริการให้การปรึกษาและตรวจหาเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

อย่างทั่วถึง โดยครอบคลุมทั้งในส่วนของบริการให้การปรึกษาทั้งก่อนและหลังการตรวจ การ
ตรวจหาเชื้อเอชไอวีที่เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ได้แก่ การใช้ชุดตรวจแบบรู้ผลเร็ว 

(Rapid Test) เพื่อป้องกันการล่าช้าในการบอกผลตรวจ และไม่สามารถติดตามผู้รับบริการให้มา
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ฟังผลได้ ถ้าผู้รับการตรวจกลัวที่จะต้องรับรู้ผลเลือดของตน นอกจากน้ีค่าใช้จ่ายในการตรวจต้อง

ไม่แพงเกินไป และต้องมีมาตรฐานในประเด็นการเปิดเผยความลับ ทั้งกรณีผลเลือดและรสนิยม
ทางเพศของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงระบบส่งต่อผู้ป่วยเข้าระบบประกันสุขภาพ หากพบว่าผลเลือด

มีเชื้อเอชไอวี 
 กลุ่มชายที่ไม่โสด ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบางคู่ที่คบหากัน อาจมีมุมมองในเรื่อง

ความรักเป็นเรื่องใหญ่ และต้องใช้การมีเพศสัมพันธ์เป็นเครื่องพิสูจน์ โดยการใช้ความไว้ใจ เช่ือ

ใจในความรักที่มีให้แก่กันเป็นข้ออ้างในการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน   ซึ่งในความจริงการมี
เพศสัมพันธ์นั้นใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องพัฒนาทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในชีวิต

คู่ ของชายในกลุ่มน้ีให้เกิดความเหมาะสม รวมถึงเสริมสร้างความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตน ให้
เกิดความมั่นใจ ในการใช้การเจรจา ต่อรองกับคู่นอน ให้เกิดการป้องกันโรคเอดส์จากการมี

เพศสัมพันธ์อย่างถูกต้อง 

 กลุ่มชายที่เที่ยวกลางคืน สถานบันเทิงเป็นแหล่งรวมของสิ่งเย้ายวนต่าง ๆ มากมาย ทั้ง
ของมึนเมา รวมถึงการได้พบปะ ได้พุดคุยกับคนที่หลากหลาย ซึ่งบางครั้งอาจน าไปสู่การมี

เพศสัมพันธ์ทั้งที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจได้ ภาครัฐควรเข้มงวดกับการเปิดบริการของสถานบังเทิง
ยามราตรีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเปิดปิดตามเวลาที่ก าหนด การเคร่งครัดควบคุมการ

ใช้ยาเสพติดในสถานบังเทิงเหล่านั้น รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือกับเจ้าของสถานบันเทิง เพิ่ม

การรณรงค์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ เพ่ือไม่ให้สถานบังเทิงกลายเป็นแหล่งอบายมุข หรือ
แหล่งกระท าอนาจาร จนน าไปสู่การมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้ 

ประการท่ีสาม แนวทางในการพัฒนาจิตลักษณะ 2 ด้านที่ส าคัญ คือ 1) พัฒนาให้มี

ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ เป็นการพัฒนาให้บุคคลผู้นั้นมีความเช่ือว่าพฤติกรรม
ป้องกันโรคเอดส์ขณะมีเพศสัมพันธ์ และการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์นั้น เป็นสิ่งที่ดี 

มีประโยชน์ รวมถึงเกิดความพอใจ และตั้งใจพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติในพฤติกรรมดังกล่าว หรือ

สนับสนุนให้ผู้อ่ืนมีพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ด้วยเช่นกัน และ 2) ส่งเสริมให้มีความเช่ือที่สูงใน
ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ เป็นการพัฒนาให้บุคคลสร้างความเช่ือเกี่ยวกับ

ความสามารถของตนเอง ในการกระท าการป้องกันหรือลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ซึ่ง
รวมถึงการสื่อสารกับคู่นอนของตนเพ่ือการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และความสม ่าเสมอในการ

ป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์  

 ประการท่ีส่ี การพัฒนาสื่อในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคเอดส์ในทุกด้านให้มี

ความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยในการปรับเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม เพ่ือให้เกิด

พฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่ใน

กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับคุณลักษณะเบื้องต้นของ
กลุ่มเป้าหมายชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายก่อนที่จะผลิตสื่อ เช่น อายุ การอยู่อาศัย การเปิดเผย

ตัวตน เป็นต้น และเมื่อผลิตสื่อมาแล้วควรจะมีกลวิธีในการที่จะให้กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ
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ชายสามารถเข้าถึงได้มากที่สุด  และการผลิตสื่อนอกจากจะผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนแล้ว ยัง

หมายรวมถึง  สื่อความรู้ที่เป็นตัวบุคคล เช่น อาจารย์ พ่อแม่ เพ่ือนหรือแฟน และบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งช่องทางที่เป็นสื่อออนไลน์ เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่

รวดเร็วและทั่วถึง  
  

4.7  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
  

 ผลการวิจัยเรื่องน้ี ท าให้ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือต่อยอดการวิจัยได้ดังน้ี 1) สามารถน า

ผลการวิจัยเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างชุดฝึกอบรมทางจิตลักษณะ ชุดจิตลักษณะตาม

สถานการณ์ และชุดสถานการณ์ เพ่ือพัฒนาให้เกิดพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ที่เหมาะสม 
จากนั้นจึงด าเนินการท าการวิจัยเชิงทดลองประเมินผลชุดฝึกอบรมเหล่าน้ีต่อไป  2) ควร

เพิ่มเติมตัวแปรอ่ืน ๆ ในงานวิจัยชิ้นต่อ ๆ ไป เช่น รูปแบบความสัมพันธ์และลักษณะของคู่รัก

หรือเพื่อนสนิท ผลจากการรับสิ่งเร้าภายนอก เพื่อให้ผลการวิจัยปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรม
ป้องกันโรคเอดส์นั้นมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น  3) ศึกษากลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อ่ืนซึ่งมีอัตราความ

ชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายสูง นอกเหนือไปจากพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต หรือเมืองพัทยา เพ่ือช่วยในการยืนยันผล

ที่พบจากงานวิจัยชิ้นน้ี ว่าความแตกต่างทางด้านลักษณะภูมิศาสตร์ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่น 

มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหรือไม่ อย่างไร และ 4) เสริมผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยด้วย
การวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มตัวอย่างที่ส าคัญ เช่น ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ตามวิธีการที่

เหมาะสม ได้แก่ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก หรือการสนทนา
แบบกลุ่ม เพื่อให้สามารถตอบค าถามการวิจัย ให้มีความครอบคลุมและละเอียดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ

ช่วยเพิ่มจุดแข็งในส่วนของการยืนยันและสรุปผล 
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กรงุเทพมหานคร.  วทิยานิพนธป์รญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

กุลยา สุหรา่ยพรหม.  2538.  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมป้องกนัการติดเช้ือโรค
เอดส ์ของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายสายสามญั และสายอาชีพ ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี.  วทิยานิพนธป์รญิญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัมหดิล.  

เกรยีงไกร ยอดเรอืน.  2549.  การใช้กิจกรรมส่งเสริมการป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือ
เอชไอวี ของหญิงขายบริการทางเพศ จงัหวดัเชียงใหม่.  วทิยานิพนธป์รญิญา
มหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 

กรองทพิย ์หวงัสูศ้กึ.  2541.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดสข์องคนงาน
ก่อสร้าง  จงัหวดัระยอง.  วทิยานิพนธป์รญิญาการศกึษามหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัมหดิล. 

กุลนทกีร น้อยโนนทอง.  2537.  ความเช่ืออ านาจภายใน-ภายนอกตนเก่ียวกบัสุขภาพกบั
พฤติกรรมการดแูลตนเองของผูป่้วยเบาหวานโรงพยาบาลน ้าพอง อ าเภอน ้า
พอง จงัหวดัขอนแก่น.  วทิยานิพนธป์รญิญาศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
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โกศล บุญยวง.  2539.  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเส่ียงต่อ

การติดเอดส์ของคนงานก่อสร้าง จ.เชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
กรมการแพทย์.  กองสุขภาพจิต.  2527.  คู่มือการฝึกอบรมความรู้สุขภาพจิตส าหรับ

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขระดับต าบล.  ขอนแก่น: ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท. 
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์.  2550.  แผนยุทธศาสตร์

บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2550-2554 เล่มท่ี 2.  

ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข. 

งามพิศ สัตย์สงวน.  2543.  หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพมหานคร: 

รามาการพิมพ์. 
จ ารอง เงินดี.  2545.  จิตวิทยาทั่วไป.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

จิราภรณ์ ชั่งดวงจิตร์.  2552.  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับ     

เจตคติต่อเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนหญิงช่วงชั้นท่ี 4 โรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2.  วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
จีรพรรณ อินทา.  2542.  ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอดส์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
จตุพร เลิศล ้า.  2547.  สุขภาพจิตและประสิทธิภาพในการท างานของต ารวจจราจรไทย.  

วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

เจตจันทร์ ล้วนเนตรเงิน.  2551.  ผลของการฝึกอบรมการพัฒนาการรับรู้ความสามารถ

ของตนเองและเสริมสร้างทัศนคติต่อการป้องกันพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส์ 

ท่ีมีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ทัศนคติ และความตั้งใจหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส์ของนักเรียนหญิง.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย.  2549.  จิตวิทยาสังคม.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 

ชาญณรงค์ อรรคบุตร.  2549.  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.  

วิทยานิพนธ์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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ชนม์นิภา วรกวิน และลินดา สุวรรณดี.  2547.  ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมทาง

เพศท่ีเส่ียงต่อการเป็นโรคเอดส์ของนักศึกษาชายในสถาบันอุดมศึกษา. 

รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2550.  ความเช่ืออ านาจในตน: การวัด ความส าคัญและการ

เปลี่ยนแปลง.  พัฒนาสังคม.  8 (ตุลาคม): 107-142. 
ดุจเดือน พันธุมนาวิน.  2551.  หลักและวิธีการประมวลเอกสาร เพ่ือความเป็นเลิศในการ

วิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: เอ.ที.พรินติ้ง. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท์.  2536.  ลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของ

นักเรียนวัยรุ่นท่ีอยู่ในสภาวะเส่ียงในครอบครัวและทางป้องกัน.  รายงานการ

วิจัย เสนอต่อส านักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2538.  ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม: การวิจัยและการพัฒนาบุคคล.  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ.  2540. รายงานการวิจัยมหภาคเร่ืองความเช่ือและการ

ปฏิบัติทางพุทธศาสนาของคนไทย: การปลูกฝังอบรมและคุณภาพชีวิต.  

รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

ดุษฎี โยเหลา, อภิญญา โพธิ์ศรีทอง และปริญญา ณ วันจันทร์.  2538.  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

ระหว่างลักษณะทางพุทธศาสนา ลักษณะทางจิต และผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่

ของครูและพยาบาล.  พฤติกรรมศาสตร์.  2 (พฤศจิกายน): 78-90. 

ทรงวุฒิ ขวาไทย.  2541.  การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ 

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดชัยภูมิ.  

วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ทรรศนีย์ วงศ์บา.  2537.  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกลุ่มเช่ืออ านาจภายใน

ภายนอกตนด้านสุขภาพ และการรับรู้ความเส่ียงต่อการเกิดโรคกับพฤติกรรม

การป้องกันโรคเอดส์ของทหารเกณฑ์ กองทัพภาคท่ี 3.  วิทยานิพนธ์ปริญญา

พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ธนูศิลป์ สุขเสริม.  2544.  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการติดเช้ือเอดส์ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเลย.  วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏเลย. 

น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล.  2554.  เอกสารประกอบการอบรม: โมเดลสมการโครงสร้างเชิง

เส้นโดยใช้โปรแกรม LISREL ส าหรับข้อมูลภาคตัดขวาง.  กรุงเทพมหานคร: 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์.  
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นพฬวรรณ นพเคราะห์.  2537.  พฤติกรรมทางเพศท่ีเส่ียงต่อการติดโรคเอดส์ของ

กรรมกรก่อสร้างชาย เขตเมืองเชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
นราวุธ สินสุพรรณ์.  2548.  พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายใน

สถาบันอุดมศึกษาแห่งหน่ึง ในเขตอีสานใต้.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
นลินี มิ่งมณี.  2549.  ปัจจัยทางชีวสังคมและจิตลักษณะบางประการท่ีเก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ใหญ่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นและตอนกลาง.   

สารนิพนธ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
บุษดี ศรีค า.  2546.  ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล การเปิดเผยตัวเอง การ

สนับสนุนทางสังคม ความหวัง การรับรู้ภาวะสุขภาพ และสุขภาพจิตของผู้ติด

เช้ือเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์.  วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ปนัดดา ดอกอินทร์.  2544.  สุขภาพจิตและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่.  ภาคนิพนธ์ 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ประชิต สุขอนันต์.  2545.  ปัจจัยส่วนบุคคลและสถานการณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับความสุข

และพฤติกรรมฆ่าตัวตายในนักเรียนมัธยมศึกษา.  ภาคนิพนธ์คณะพัฒนาสังคม

และสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2526.  ทัศนคติ: การวัด การเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมอนามัย.  

กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 
ฝน แสงสิงแก้ว.  2518.  เร่ืองของสุขภาพจิต.  กรุงเทพมหานคร: อักษรไทย. 
พัชรินทร์ สิมทะราช.  2544.  ผลของการพัฒนาทักษะการป้องกันพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ

ต่อการรับรู้สมรรถนะในตนเองและพฤติกรรมเส่ียงทางเพศของนักเรียนชาย

ระดับอาชีวศึกษา.  วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

พัทยา สายหู.  2544.  กลไกของสังคม.  พิมพ์ครั้งที่ 10.  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พิมพวัลย์ บุญมงคล และคณะ.  2541.  องค์ความรู้ของงานวิจัยเอดส์ด้านสังคมศาสตร์และ

พฤติกรรมศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร: รุ่งแสง.  
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พรชนก ทองลาด.  2551.  การบริหารการเงินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ผู้ประกอบการในจังหวัดล าปาง ล าพูน และเชียงใหม.  รายงานการวิจัย เสนอต่อ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. 

พระวัชรินทร์ ปญฺญาวุโธ.  2546.  การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของมรณสติต่อพฤติกรรม

การท างาน: ศึกษาเฉพาะกรณีพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยหนักในเขต

กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พิสมัย วิบูลย์สวัสดิ์ และคณะ.  2547.  ผลของการฝึกอบรมจิตลักษณะและทักษะการ
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ช่ือแบบวดัและช่ือตวัแปรในงานวิจยั 
 

ชุดท่ี ช่ือแบบวดั ช่ือตวัแปร 

1   รปูแบบการใชช้วีติ   การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อโรคเอดส ์ 

2   การป้องกนัเอดส ์   พฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 

3   ความเหน็ต่อโรคเอดส ์   ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส ์

4   ความเชื่อมัน่ในตนเอง   ความเชื่อในประสทิธผิลแห่งตนต่อการป้องกนัโรค    
เอดส ์ 

5   กลุ่มเพื่อนของคุณ   การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม  

6   การเขา้ถงึอุปกรณ์ป้องกนั
โรคเอดส ์

  การรบัรูก้ารมอียูแ่ละความสะดวกในการเขา้ถงึ
อุปกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์ 

7   การรบัข่าวสารสุขภาพ   การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเรื่องโรคเอดส์  

8   คนทีใ่กลช้ดิคุณ   ภาระเกนิบทบาทจากคนรอบขา้ง  

9   ความรูส้กึนึกคดิในเรือ่ง
ทัว่ไป 

  สุขภาพจติ  

10   ความเขา้ใจตนเอง   ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน  

11   การดแูลตวัเอง   ความเชื่ออ านาจในตน  

12   ความเชื่อในศาสนา   วถิชีวีติแบบพุทธ 

13   ขอ้มลูทัว่ไป   ลกัษณะทางชวีสงัคมและภมูหิลงั 
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เอกสารช้ีแจงค าอธิบายแก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจยั 
 
 ผม นายศรณัย์ พิมพ์ทอง นักศึกษาระดบัปรญิญาเอก หลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาพฒันาสงัคม คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 เนื่องด้วยทางผม ก าลงัท าการเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานวทิยานิพนธ์
เรื่อง “ปัจจัยทางจิตสังคม ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ในชายท่ีมี
เพศสมัพนัธ์กบัชาย” เพื่อแสวงหาปจัจยัเชงิเหตุของพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดส์ โดยศกึษา
สาเหตุจากปจัจยัภายในของตวับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัจติลกัษณะที่ส าคญั และสาเหตุภายนอกที่
เกีย่วขอ้งกบับุคคลรอบขา้ง และสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่อื้ออ านวยหรอืขดัขวางพฤตกิรรมป้องกนั
โรคเอดส ์
 และเนื่องจากท่านเป็นผู้หนึ่งที่จะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวจิยัในครัง้นี้ 
ทางเราจงึขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามซึ่งอาจจะต้องใชเ้วลาประมาณ 30-45 นาท ี
ทัง้นี้ขอให้ท่านได้ตอบตรงกบัความเป็นจรงิมากที่สุด ข้อมูลหรือค าตอบท่ีได้จากท่านจะถือ
เป็นความลบัและไม่มีการเปิดเผยช่ือของท่านให้ผู้อ่ืนทราบ เพราะขอ้มลูทัง้หมดทีไ่ดจ้ะถูก
น ามาแปลผลโดยรวมในรปูของสรุปผลการวจิยั และจะไม่มกีารเปิดเผยขอ้มลูรายบุคคลไม่ว่าจะ
เป็นในกรณีใดก็ตาม ผ่านการน าเสนอผลการวิจยัในภาพรวม ซึ่งผลการศึกษาในครัง้นี้จะ
น ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการก าหนดแนวทางในการพฒันาและเสรมิสร้าง รวมทัง้ป้องกัน
ปญัหาสุขภาพที่เกี่ยวกบัโรคทางเพศสมัพนัธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์ในกลุ่มประชากรที่มคีวาม
เสีย่งเป็นพเิศษ 
 การเขา้รว่มการวจิยัในครัง้นี้ จะเป็นไปตามความสมคัรใจของท่าน ไม่ว่าท่านตดัสนิใจ
ที่จะเขา้ร่วมการวจิยัหรอืไม่ก็ตาม ก็จะไม่มผีลกระทบใด ๆ ต่อท่าน หากยนิดเีขา้ร่วมการวจิยั
และภายหลงัเกดิการเปลีย่นใจ ท่านมสีทิธิท์ีจ่ะถอนตวัไดโ้ดยไมม่ขีอ้แมใ้ด ๆ  
 ในระหว่างการตอบแบบสอบถาม ถา้ท่านมขีอ้สงสยัใด ๆ ทางผูว้จิยัยนิดตีอบขอ้สงสยั
จากท่านตลอดเวลา ทาง Email Address PhDNida@gmail.com หรอืสามารถตดิต่อโดยตรงกบั
ผูว้จิยัไดท้างโทรศพัทห์มายเลข 085-259-0660 ทางเราต้องขอขอบคุณในความอนุเคราะหข์อง
ท่านมา ณ ทีน่ี้   
 
   
      นายศรณัย ์พมิพท์อง 
       ผูว้จิยั  
 
 

mailto:PhDNida@gmail.com
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ข้อแนะน าวิธีการตอบแบบสอบถาม 

 
ค าช้ีแจง : เพื่อเป็นการช่วยลดเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดน้ี ผู้วิจัยขอเสนอแนะวิธีการ

ดังต่อไปน้ี 

1. อ่านข้อความให้เข้าใจ 

2. ขอให้ท่านคิดว่า ข้อความน้ีเป็น “จริง” หรือ “ไม่จริง” ส าหรับตัวท่านเอง 

3. ถ้า “จริง” ให้คิดว่า จริงมากเพียงใด จาก 

1) จริงเล็กน้อย  ใส่เครื่องหมาย    ที่ “ค่อนข้างจริง” 

2) จริงปานกลาง  ใส่เครื่องหมาย    ที่ “จริง”  

3) จริงมาก  ใส่เครื่องหมาย    ที่ “จริงท่ีสุด” 

 ถ้า “ไม่จริง” ให้คิดว่า ไม่จริงมากเพียงใด จาก 

1) ไม่จริงเล็กน้อย  ใส่เครื่องหมาย    ที่ “ค่อนข้างไม่จริง” 

2) ไม่จริงปานกลาง ใส่เครื่องหมาย    ที่ “ไม่จริง”  

3) ไม่จริงมาก  ใส่เครื่องหมาย    ที่ “ไม่จริงเลย” 

4. ใส่เคร่ืองหมายเลือกค าตอบเพียงข้อเดียวเท่านั้น 

 

 

ตัวอย่างเช่น 

1. คุณชอบสีม่วง 

 

................. ................. ............. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 
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ชุดท่ี 1 รูปแบบการใช้ชีวิต  

 

1. คุณและเพื่อนชอบชวนกันไปเที่ยวสถานบริการทางเพศหรือซาวน่า (t = 4.74, r = .53) 
       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

2. คุณพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุที่จะท าให้เกิดความต้องการทางเพศ เช่น หนังสือโป๊ และ
ภาพยนตร์ลามกต่าง ๆ (t = 6.45, r = .57) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

    
3. คุณมักผ่อนคลายด้วยการไปเที่ยวสถานที่ที่ให้บริการทางเพศ เช่น ร้านนวดต่าง ๆ (t = 5.37, 

r = .49) 

            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

4. คุณมักหาโอกาสอยู่กับเพื่อนชายสองต่อสอง (t = 4.86 , r = .52) 

       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

5. เมื่อมีความต้องการทางเพศ คุณมักจะอ่านหนังสือหรือชมรายการทีวีทั่วไปเพ่ือไม่ให้รู้สึก

หมกมุ่น (t = 5.59 , r = .52) 
 

 ................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 
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6. คุณมักบ่ายเบี่ยงการเที่ยวสถานบริการทางเพศเมื่อมีเพื่อนชวน (t = 6.56 , r = .32) 

            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

7. เมื่อมีความต้องการทางเพศ คุณมักจะใช้การเล่นกีฬาหรือการออกก าลังเพ่ือผ่อนคลาย       

(t = 8.93, r = .64) 

       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

8. คุณหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักและยังไม่ทราบประวัติ (t = 4.77, r = .52) 

  

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

       

9. เมื่อมีความต้องการทางเพศ วิธีที่จะช่วยให้คุณหายจากความต้องการน้ีได้ คือต้องมีเซ็กส์    

(t = 4.93, r = .46) 
  

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย  
       
10. คุณพยายามหลีกเลี่ยงการด่ืมสุรา ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ (t = 6.57, r = .52) 

 

 ................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

        

11. คุณไม่พาเพื่อนชายไปในสถานที่ที่ลับตาคน (t = 5.45, r = .40) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 
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12. การได้อ่านและรับทราบประสบการณ์ทางเพศจากเวปไซต์ต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ท ท าให้

คุณเกิดความรู้สึกอยากลองท าตามบ้าง (t = 5.31, r = .39) 
       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

 

แบบวัดรูปแบบการใช้ชีวิต (Alpha Coefficient = .83) 

ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจ านวนข้อ 

2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 1, 3, 4, 9, 12 12 

 

 

ชุดท่ี 2 การป้องกันเอดส์ 

 

1. คุณเคยมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนชายที่คุณคิดว่าไว้ใจได้ โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย (t = 7.09,  

r = .50) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

            

2. ถ้าไม่มีเจลหล่อลื่น คุณมักใช้วาสลีนหรือโลชั่นทาผิวแทน (t = 4.86, r = .20) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 
       
3. คุณมักจะไม่สวมถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่เป็นคนรู้จักกัน (ที่ไม่ใช่คู่รัก)    

(t = 5.33, r = .38) 

            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 
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4. ถ้าพบว่าไม่มีถุงยางอนามัย คุณก็เลือกที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์ไปเลย (t = 4.17, r = .26) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย

       
5. ขณะถอดถุงยางอนามัย คุณมักใช้มือสัมผัสกับถุงยางอนามัยด้านนอกโดยตรง (t = 7.57,     

r = .54) 

            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

6. คุณใช้ปากส าเร็จความใคร่ให้กับคู่นอน ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายสวมใส่ถุงยางอนามัย (t = 8.96,       

r = .62)   
            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

7. คุณใช้ถุงยางอนามัย ไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ตาม (t = 9.90, r = .57) 
            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

8. คุณมักมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยและเสร็จภายใน (t = 4.68, r = .55)  
        

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

9. คุณใช้วิธีการมีเซ็กส์ที่ขาหนีบ เมื่อพบว่าไม่มีใครพร้อมที่จะเป็นฝ่ายรับ (t = 5.66, r = .49) 

            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 
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10. คุณกลืนกินน ้าอสุจิของอีกฝ่าย (t = 4.09, r = .41)  

            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

 

แบบวัดการป้องกันเอดส์ (Alpha Coefficient = .77) 

องค์ประกอบ ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจ านวนข้อ 

1) ไม่มีความเสี่ยง 4, 9  2 

2) เสี่ยงปานกลาง 6, 7 2, 5 4 

3) ความเสี่ยงสูง  1, 3, 8, 10 4 

รวมจ านวนข้อ 4 6 10 

 

 

ชุดท่ี 3 ความเห็นต่อโรคเอดส์ 

 

1. คุณคิดหาทางบ่ายเบี่ยง ถ้ามีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวซาวน่าเกย์ (t = 5.36, r = .53)  

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย  
  

2. ถึงแม้จะเจอคนแปลกหน้าที่รู้สึกถูกใจตามสถานที่เที่ยว คุณก็จะยับยั้งใจไม่มีเพศสัมพันธ์กับ

เขา (t = 4.77, r = .54)  
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย         
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3. คุณรู้สึกขยะแขยงที่จะมีเพศสัมพันธ์กับชายขายบริการ (t = 5.40, r = .42) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

                             

4. การมีคู่นอนหลาย ๆ คน ท าให้ได้เปลี่ยนรสชาติให้กับชีวิต (t = 5.22, r = .45)  

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

5. การป้องกันโรคเอดส์จากการมีเพศสัมพันธ์ ถึงแม้จะมีความยุ่งยากเพียงใดก็เป็นสิ่งจ าเป็น   

(t = 2.77, r = .41)  

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย    
       
6. การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัย จะท าให้คู่นอนของคุณรู้สึกเหมือนถูกรังเกียจ และถือ

ว่าไม่ไว้ใจกัน (t = 5.55, r = .46) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย    
  

7. คุณรู้สึกว่าการใช้ถุงยางอนามัย จะท าให้เสียความรู้สึก (t = 7.45, r = .63) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย  
  

8. คุณคิดว่า เมื่อจะมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ตามแล้วต้องใช้ถุงยางอนามัย ถือเป็นเรื่องยุ่งยาก    

(t = 6.13, r = .67) 
            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 
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9. แม้จะรู้ว่าการใช้ถุงยางอนามัย สามารถช่วยป้องกันโรคเอดส์ได้ แต่คุณก็ไม่ชอบใช้อยู่ดี       

(t = 5.57, r = .51) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

          

10. การใช้ถุงยางอนามัยก็ใช่ว่าจะสามารถป้องกันเอดส์ได้ 100% ดังนั้น จะใช้หรือไม่ใช้ ก็มีค่า
เท่ากัน (t = 4.35, r = .37) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

     
11. คุณก็ยังจะมีเพศสัมพันธ์อยู่ ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ยอมใช้ถุงยางอนามัยก็ตาม (t = 6.60,     

r = .44) 
       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

12. ถ้ามีคนแปลกหน้าที่คุณถูกใจ เชิญชวนให้คุณลองใช้ยาเสพติดหรือสารมึนเมาก่อนมี
เพศสัมพันธ์ คุณก็คงยอมตามใจเขา (t = 6.28, r = .48) 

       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 
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แบบวัดความเห็นต่อโรคเอดส์ (Alpha Coefficient = .83) 

องค์ประกอบ 
ข้อความ

ทางบวก 

ข้อความ

ทางลบ 

รวมจ านวน

ข้อ 

1) การมองเห็นประโยชน์และโทษ 5 6, 8, 10 4 

2) ความพอใจ-ไม่พอใจ 3 4, 7, 9 4 

3) ความพร้อมกระท าหรือหลีกเลี่ยง 1, 2 11, 12 4 

รวมจ านวนข้อ 4 8 12 

 

 

ชุดท่ี 4 ความเช่ือมั่นในตนเอง 

 

1. คุณสามารถที่จะใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เมื่อต้องมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะกับใครก็ตาม      

(t = 4.48, r = .46) 
            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

2. คุณไม่มั่นใจว่าจะสามารถหยุดการมีเพศสัมพันธ์ได้ ถ้าหากได้เริ่มต้นแล้ว (เล้าโลม) และ

พบว่าขณะนั้นไม่มีถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (t = 9.99, r = .62) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   
  

3. คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอนหรือเพ่ือนชายของคุณได้ แม้ว่าคุณ

จะไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายรู้สึกอย่างไรกับการใช้ถุงยางอนามัย (t = 8.05, r = .60) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 
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4. คุณสามารถใช้ถุงยางอนามัยใหม่ได้ทุกครั้งที่ต้องมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอน (t = 5.39, r = .50) 

       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

5. คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวหรือไม่รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติ ถ้าต้องใส่ถุงยางอนามัยขณะมี

เพศสัมพันธ์ (t = 7.59, r = .57) 

            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

6. คุณเช่ือว่าจะสามารถใช้ถุงยางอนามัยเมื่อต้องมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนได้โดยไม่ท าให้เสีย

อารมณ์ (t = 5.04, r = .38) 
            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

7. เมื่อต้องมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิดมาก่อน อาจท าให้คุณลืมใช้ถุงยางอนามัยได้ (t = 6.25,  

r = .56) 

       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

8. คุณสามารถหยุดกิจกรรมทางเพศทุกอย่าง เพ่ือสวมใส่ถุงยางอนามัยก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์

แบบสอดใส่ได้ (t = 7.64, r = .69) 
       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 
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9. คุณมีความมั่นใจว่า จะสามารถใช้ถุงยางอนามัยได้อย่างถูกต้องเมื่อมีเพศสัมพันธ์ (t = 6.08, 

r = .56) 
       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

10. คุณไม่มั่นใจที่จะเสนอหรือต่อรองให้คู่นอนของคุณใช้ถุงยางอนามัย เน่ืองจากอีกฝ่ายอาจ
มองได้ว่าคุณเคยมีหรือผ่านคู่นอนมาแล้วหลายคน (t = 7.84, r = .58) 

            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

11. คุณคิดว่า จะสามารถต่อรองให้คู่นอนใช้ถุงยางอนามัยเมื่อต้องมีเพศสัมพันธ์ได้ โดยไม่ท าให้

อีกฝ่ายรู้สึกกระอักกระอ่วนใจ (t = 9.12, r = .57) 
        

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

12. คุณไม่มั่นใจว่าจะสามารถปฏิเสธค าขอที่จะไม่ใช้ถุงยางอนามัย จากคนที่คุณชอบหรือรัก

มากๆ ได้ (t = 10.62, r = .66) 

            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 
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แบบวัดความเช่ือมั่นในตนเอง (Alpha Coefficient = .86) 

องค์ประกอบ ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจ านวนข้อ 

1) การใช้ถุงยางอนามัย 4, 8, 9 5 4 

2) การสื่อสารกับคู่นอน 3, 11 10, 12 4 

3) ความสม ่าเสมอในการป้องกัน 1, 6 2, 7 4 

รวมจ านวนข้อ 7 5 12 

 

 

ชุดท่ี 5 กลุ่มเพ่ือนของคุณ 

 

1. คุณจ าต้องยอมท าตามความต้องการของเพ่ือนบ้าง เพื่อให้เพื่อนยอมรับ (t = 9.55, r = .67) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   
  

2. คุณมักท าตามการชักจูงจากเพื่อน แม้ว่าจะขัดกับความต้องการของตัวเองไปบ้างก็ตาม  
(t = 8.23, r = .67)   

     

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 
3. คุณมักกระท าให้สิ่งที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ทางสังคม เพ่ือให้รู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับของเพ่ือน      

(t = 7.14, r = .59) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย    
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4. คุณเกรงว่าเพื่อนจะไม่ยอมรับเป็นพวก จึงต้องท าตามอย่างที่เพื่อนท า (t = 11.04, r = .80) 

       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

5. คุณมักท าตามความคิดเห็นของเพื่อน ๆ โดยที่ตนเองไม่ค่อยได้ออกความเห็นเท่าไรนัก      

(t = 7.73, r = .65) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

    

6. เมื่อคุณอยู่ในกลุ่มเพื่อน คุณมักไม่ท าอะไรขัดใจเพื่อน เพราะเกรงว่าเพื่อนจะไม่พอใจ     

(t = 5.95, r = .53) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

     

7. คุณมักท าตามเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ (t = 7.58, r = .64) 
       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

8. คุณพร้อมจะปฏิเสธเพื่อน ถ้าหากเพ่ือนบังคับให้คุณท าในสิ่งที่คุณเห็นว่าไม่เหมาะสม     
(t = 6.57, r = .25) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

   

9. คุณไม่เคยสนใจที่จะกระท าตามความต้องการของเพ่ือนในเรื่องที่คุณมองว่าไม่มีความส าคัญ 

(t = 5.86, r = .16) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย    
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10. คุณมักท าตามที่เพื่อนร้องขอ เพราะไม่อยากให้เพื่อนต้องขุ่นเคืองใจ (t = 7.70, r = .62) 

            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

 

แบบวัดกลุ่มเพ่ือนของคุณ (Alpha Coefficient = .85) 

ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจ านวนข้อ 

8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 10 

 

 

ชุดท่ี 6 การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ 

 

1. คุณรู้สึกเขินอายเวลาที่ต้องซื้อถุงยางอนามัยตามร้านค้าต่าง ๆ (t = 9.23, r = .63) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

     

2. คุณคิดว่าเป็นเรื่องปกติในการเดินเข้าไปซื้อถุงยางอนามัยจากร้านสะดวกซื้อ (t = 7.38,       
r = .59) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

      
3. คุณพบว่ามีตู้จ าหน่ายถุงยางอนามัยตามห้องน ้าในแหล่งท่องเที่ยว เช่น เธค หรือผับต่าง ๆ  

(t = 3.50, r = .21) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   
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4. คุณจะไม่ซื้อถุงยางอนามัยที่จ าหน่ายในบริเวณที่ใกล้กับที่พักอาศัยหรือที่ท างาน เพราะกลัว

เจอคนรู้จัก (t = 7.93, r = .57) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย    
 

5. คุณไม่พกถุงยางอนามัยติดตัว เพราะอาจท าให้คนอ่ืนมองได้ว่าคุณเป็นคนหมกมุ่นอยู่แต่เรื่อง

เซ็กส์ (t = 4.67, r = .43) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

            

6. คุณไม่เคยคิดจะซื้อถุงยางอนามัยจากตู้ที่ขายหยอดเหรียญ แม้ว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ก็
ตาม เพราะอายสายตาคนที่เดินผ่านไปมา (t = 6.16, r = .52) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

          
7. คุณไม่แน่ใจว่า ถ้ามีความต้องการใช้ถุงยางอนามัย จะสามารถหาซื้อได้ที่ไหน (t = 2.83,      

r = .39) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

         

8. คุณไม่แน่ใจว่าสามารถเลือกซื้อถุงยางอนามัย ได้เหมาะสมกับขนาดอวัยวะเพศของตัวเอง
หรือไม่ (t = 4.63, r = .32) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 
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9. คุณมีถุงยางอนามัยขนาดที่พอเหมาะกับอวัยวะเพศของตน เมื่อต้องการใช้งาน (t = 4.54,    

r = .25) 
            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

10. คุณไม่เคยทราบว่า สามารถหาซื้อเจลหล่อลื่นได้ จากร้านขายยาทั่วไป (t = 2.65, r = .18) 
            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

 

แบบวัดการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคเอดส์ (Alpha Coefficient = .75) 

องค์ประกอบ ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจ านวนข้อ 

1. Availability 3, 9 7, 8, 10 5 

2. Accessibility 2 1, 4, 5, 6 5 

รวมจ านวนข้อ 3 7 10 

 

 

ชุดท่ี 7 การรับข่าวสารสุขภาพ 

 

1. เมื่อได้รับแจกเอกสารหรือแผ่นพับเผยแพร่เกี่ยวกับโทษภัยและการป้องกันโรคเอดส์ คุณ

มักจะอ่านด้วยความสนใจ (t = 6.67, r = .57) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 
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2. คุณไม่เคยทนดูรายการสารคดีทางโทรทัศน์ที่ให้ความรู้และข้อคิดเกี่ยวกับโรคเอดส์จนจบ

รายการเลย (t = 6.51, r = .57) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

   

3. เมื่อเล่นอินเตอร์เน็ท คุณมักเข้าเวปไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ และการ
ป้องกันโรคเอดส์ด้วยความสนใจ (t = 7.36, r = .59) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

       
4. คุณติดตามข่าวสารด้านโรคเอดส์จากสื่อมวลชนหลายแขนง เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 

หรือเวปไซต์ (t = 6.33, r = .55) 

 ................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

           
5. เมื่อมีใครพูดคุยเกี่ยวกับโรคเอดส์ คุณจะเข้าร่วมสนทนาด้วยความสนใจ (t = 7.33, r = .63) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

            
6. คุณจะเปลี่ยนหัวข้อสนทนาทันที ถ้าหากเพ่ือนหรือคนในครอบครัว ชวนคุยเรื่องที่เกี่ยวกับ

โรคเอดส์ (t = 6.43, r = .59) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

            

7. เมื่อได้รับชมรายการโทรทัศน์ที่น าเสนอถึงประสบการณ์ของผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ แม้ว่าคุณจะรู้สึก
หดหู่ แต่คุณก็ยังดูต่อ เพราะอยากได้รับความรู้ (t = 5.30, r = .58) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย    
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8. คุณรู้สึกร าคาญและไม่เคยสนใจ เมื่อมีอาสาสมัครจากองค์กรต่าง ๆ ออกมารณรงค์ให้ความรู้

เกี่ยวกับโรคเอดส์ (t = 7.45, r = .58) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

            

9. คุณเห็นด้วยกับการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์ และพร้อมสนับสนุนหรือเข้าร่วมทุกครั้งเมื่อพบเห็น
ว่ามีการรณรงค์ดังกล่าว (t = 5.49, r = .45) 

       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

10. คุณรู้สึกไม่สบายใจและไม่ชอบ ถ้าต้องพูดคุยความรู้เรื่องโรคเอดส์กับอาสาสมัครที่เป็นผู้ติด
เชื้อ (t = 6.56, r = .57) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

        
 

แบบวัดการรับข่าวสารสุขภาพ (Alpha Coefficient = .86) 

องค์ประกอบ ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจ านวนข้อ 

1) การได้รับข่าวสาร 1, 3, 4, 5 2 5 

2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 7, 9 6, 8, 10 5 

รวมจ านวนข้อ 6 4 10 
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ชุดท่ี 8 คนท่ีใกล้ชิดคุณ 

 

1. คุณไม่ค่อยมีเวลาเหลือให้กับครอบครัวมากนัก (t = 6.35, r = .49)   
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

     

2. คุณยังมีเวลาว่างพอที่จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่ส าคัญ ๆ กับกลุ่มเพ่ือนของคุณ
ได้ (t = 5.02, r = .49) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

     
3. คุณไม่ค่อยเหลือเวลาให้ตัวเองมากนัก เน่ืองจากต้องใช้เวลาไปกับการท างานจนหมด      

(t = 13.95, r = .73) 

       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

4. บางครั้งคุณก็รู้สึกว่าไม่มีใครช่วยเหลือคุณในการท างานเลย คุณต้องจัดการทุกอย่างเองอยู่

คนเดียว (t = 7.10, r = .62) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

       

5. ครอบครัวนั้นสร้างแต่ภาระหรือปัญหาให้กับคุณ จนคุณแทบไม่เหลือเวลาไปจัดการเรื่องอ่ืน  

(t = 4.46, r = .47)  
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 
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6. บางครั้งคุณจ าเป็นต้องงดเว้นการออกงานสังคมกับเพ่ือนฝูง เน่ืองจากคุณมีภาระความ

รับผิดชอบอ่ืนเยอะมากมาย (t = 9.47, r = .58) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

       

7. คุณแทบไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองเลย เพราะต้องเสียเวลาไปกับการดูแลคนในครอบครัว
จนหมด (t = 6.38, r = .56) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย  
       
8. คุณมีเวลาว่างเหลือเฟือให้กับเพ่ือน ๆ อย่างมากมาย เพราะไม่ได้มีภาระหน้าที่อะไรให้
รับผิดชอบมากนัก (t = 5.46, r = .48) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

       
9. คุณรู้สึกว่ามีเวลาให้กับครอบครัวน้อยเกินไป (t = 5.04, r = .43) 

            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 
10. คุณมีเวลาเหลือให้กับตัวเองและคนอ่ืน ๆ เน่ืองจากต้องไม่ต้องใช้เวลาไปกับการท างานจน

หมด (t = 6.12, r = .65) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

            

11. คุณมีภาระความรับผิดชอบในที่ท างานหลายอย่างมากเกินไป (t = 7.93, r = .67) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 
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12. เพื่อนหรือแฟนมักน้อยใจที่คุณไม่ค่อยมีเวลาให้ (t = 5.44, r = .32) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย     
  

 

แบบวัดคนท่ีใกล้ชิดคุณ (Alpha Coefficient = .86) 

องค์ประกอบ ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจ านวนข้อ 

1) ครอบครัว  1, 5, 7, 9 4 

2) ที่ท างาน 10 3, 4, 11 4 

3) เพื่อนหรือคนรัก 2, 8 6, 12 4 

รวมจ านวนข้อ 3 9 12 

 

 

ชุดท่ี 9 ความรู้สึกนึกคิดในเร่ืองทั่วไป 

   

1. คุณมีเรื่องให้กลุ้มใจอยู่เสมอ (t = 9.45, r = .73) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย      
            

2. คุณรู้สึกถึงความยากล าบากถ้าจะต้องตัดสินใจท าอะไรด้วยตนเอง (t = 10.65, r = .68) 
       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย    
   

3. ถ้ามีคนขัดใจหรือยั่วเพียงเล็กน้อย คุณจะโกรธเอาได้ง่าย ๆ (t = 7.99, r = .57) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย                
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4. คุณรู้สึกกลัวโดยไม่รู้ว่ากลัวอะไรอยู่บ่อย ๆ (t = 8.38, r = .65) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย                
 

5. คุณบังคับตนเองไม่ค่อยได้ (t = 7.16, r = .63) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย     
       

6. บางครั้งคุณรู้สึกว่าตัวเองจะท าอะไรผิดอยู่เสมอ (t = 9.73, r = .74) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   
       

7. คุณรู้สึกกังวลใจอยู่เสมอว่าจะถูกครอบครัว หรือเจ้านายต าหนิ (t = 9.12, r = .66) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย     
  

8. บางครั้งคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ดีเลย (t = 8.77, r = .69) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย           
 

9. บางเวลาคุณรู้สึกอึดอัด จนอยากจะตะโกนออกไปดัง ๆ (t = 7.30, r = .61) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย     
  

10. คุณรู้สึกกังวลใจว่าครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอาจจะไม่รัก (t = 12.90, r = .73) 

            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 
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แบบวัดความรู้สึกนึกคิดในเร่ืองทั่วไป (Alpha Coefficient = .91) 

เป็นข้อความในทางลบทั้ง 10 ข้อ 

 
 

ชุดท่ี 10 ความเข้าใจตนเอง 

 

1. คุณไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องใช้ช้อนกลางเวลาทานอาหารร่วมกับคนอ่ืน เพราะไม่เช่ือว่า
จะติดโรคติดต่อใด ๆ (t = 5.68, r = .49) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย     
  
2. คุณไม่เคยสนใจว่าจะใช้เวลาในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์หรือไม่ (t = 8.76, r = .62)  

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย     
  
3. คุณไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องตรวจหาไวรัสในคอมพิวเตอร์ เพราะคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์

ร่วมกับใคร (t = 7.15, r = .62)  
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย     
  

4. คุณไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องอดทนท างานให้ได้ดีตั้งแต่วันน้ี เพราะอนาคตจะน าโอกาส
และประสบการณ์ใหม่ ๆ มาให้เอง (t = 6.44, r = .43) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย    
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5. คุณไม่เห็นความจ าเป็นที่จะต้องระวังตัวจากการติดไข้หวัด 2009 เพราะคนรอบข้างคุณไม่มี

ใครป่วยด้วยโรคน้ี (t = 6.19, r = .59) 
            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 

 

6. ถ้าหากได้งานพิเศษ คุณจะหยุดงานประจ าไว้ก่อนและเลือกที่จะท างานเสริมนั้นให้เสร็จ       
(t = 8.86, r = .51) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย     
  
7. หลังจากท างานในส่วนย่อย ๆ เสร็จ คุณมักจะคิดเตรียมวางแผนท าตามเป้าหมายขั้นต่อไป  

(t = 5.37, r = .45) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย     
       

8. คุณไม่เคยประเมินตนเองว่าได้ท าอะไรบ้างตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (t = 6.44, r = .59) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย     
  

9. ในการท างานชิ้นหน่ึง ๆ คุณมักจะวางแผนงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนว่า อะไรเริ่มก่อนเป็น
ล าดับแรกล าดับที่สอง และล าดับต่อ ๆ ไป (t = 7.14, r = .46) 

 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย      
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10. คุณมักเขียนโน้ตหรือข้อความเตือนตัวเอง เพ่ือไม่ให้ลืมความตั้งใจที่จะกระท าเรื่องต่าง ๆ   

(t = 6.89, r = .37) 
       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย 
 

 

แบบวัดความเข้าใจตนเอง (Alpha Coefficient = .83) 

องค์ประกอบ 
ข้อความ

ทางบวก 

ข้อความ

ทางลบ 

รวม

จ านวนข้อ 

1) ความสามารถคาดการณ์ไกล  1, 2, 3, 5 4 

2) เห็นความส าคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

 4, 6 2 

3) การกระท าอย่างเป็นขั้นตอนเพ่ือน าไปสู่

ผลที่ปรารถนา 
7, 9, 10 8 4 

รวมจ านวนข้อ 3 7 10 

 

 

ชุดท่ี 11 การดูแลตัวเอง 

 

1. คนท างานเก่งเพราะโชคดี ที่เกิดมามีหัวสมองดี (t = 4.49, r = .26) 

 

      ................. ................. ................. ................. ................. ................. 
     จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย    
 

2. คนที่รวยเพราะขยันท างาน และรู้จักเก็บออมเงิน ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย (t = 3.56, r = .17) 

       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   
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3. อุบัติเหตุส่วนใหญ่นั้นมักเป็นเรื่องของเคราะห์กรรม จึงป้องกันได้ยาก (t = 7.85, r = .55) 

      

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   

 

4. อนาคตของคุณจะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับโชคชะตา (t = 8.92, r = .65) 

       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   

 

5. คนที่โชคไม่ดี ต่อให้ขยันท างานมากไปก็เท่านั้น ยังไงก็ไม่มีวันรวย (t = 8.10, r = .59) 

       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   
 

6. การที่คุณเป็นคนที่มีสุขภาพดี เพราะคุณโชคดี (t = 9.39, r = .62) 

       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   
 

7. คนเราเจ็บป่วยไม่สบาย เป็นเพราะมีเคราะห์กรรม (t = 7.97, r = .59) 

           

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   

 

8. เป็นการเสียเวลาที่จะพยายามท างานอย่างเต็มที่ เพราะเรามักจะไม่ได้รับผลตามที่เรา

พยายาม (t = 6.35, r = .37) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย        
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9. คุณจะไม่เป็นเอดส์ ถ้าคุณหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ขณะมี

เพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม (t = 3.80, r = .20) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   

 

10. คุณท างานที่ตั้งใจไว้ไม่ส าเร็จ เพราะผู้ใหญ่ไม่ช่วยเหลือ (t = 5.77, r = .49) 
      

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   
 

11. เพื่อนรุ่นเดียวกันได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นไปก่อนคุณ เพราะเขาตั้งใจท างานและขยัน
มากกว่าคุณ (t = 2.03, r = .13) 

       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   

 
12. เราจะมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดี ถ้าเราออกก าลังกาย พักผ่อนอย่างเพียงพอ และ

เลือกกินแต่อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย (t = 2.86, r = .21) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   
 

 

แบบวัดการดูแลตัวเอง (Alpha Coefficient = .76) 

ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจ านวนข้อ 

2, 9, 11, 12 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 12 
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ชุดท่ี 12 ความเช่ือในศาสนา 

 

1. คุณชอบที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ส าคัญทางศาสนา เช่น วัด หรือโบสถ์ มากกว่าสถานที่อ่ืน ๆ
(t = 9.65, r = .66) 

       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย     

 
2. คุณมักจะระลึกถึงหลักธรรมค าสอนทางศาสนาเมื่อผ่านสถานที่ส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ   

(t = 10.19, r = .70) 

       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   
 

3. อาชีพของคุณไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคต ต้องเป็นอาชีพที่ไม่ท าให้ตัวคุณเองนั้นผิดไปจาก

หลักศีลธรรมที่ดีงาม เช่น ต้องไม่ฆ่าสัตว์ ไม่โกหก เป็นต้น (t = 3.86, r = .36) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   

 

4. คุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปในการท าความดีมากกว่าการกระท าอย่างอ่ืน (t = 7.15,       
r = .66) 

       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   

 
5. คุณมักใช้เวลาว่างไปในการปฏิบัติธรรมหรือศึกษาหลักค าสอนทางศาสนา (t = 7.96, r = .66) 

        

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย     
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6. ขณะเที่ยวเตร่กับเพื่อนฝูงคุณมักไม่สนใจว่า สิ่งที่กระท าลงไปนั้นจะผิดหลักศีลธรรมหรือไม่  

(t = 4.11, r = .32) 
       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย     

 

7. คุณเคยพูดคุยทางด้านธรรมะหรือค าสอนทางศาสนากับผู้อ่ืน (t = 5.77, r = .54) 
            

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   

 

8. คุณรู้สึกว่า ศาสนาที่ตนเองนับถือนั้นเป็นแต่เพียงในนามหรือในทะเบียนเท่านั้น (t = 6.17,   
 r = .50) 

       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย      

 
9. การหมกมุ่นกับศาสนาท าให้คนเรามีความก้าวหน้าในชีวิตไม่มากเท่าที่ควร (t = 4.55,   

r = .42) 
       

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   

 

10. คุณช่วยเหลือคนอ่ืนและสังคมอยู่เสมอ เพื่อสร้างกุศล (t = 6.12, r = .56) 
 

................. ................. ................. ................. ................. ................. 
    จริงท่ีสุด               จริง   ค่อนข้างจริง               ค่อนข้างไม่จริง      ไม่จริง    ไม่จริงเลย   
            

 

แบบวัดความเช่ือในศาสนา (Alpha Coefficient = .84) 

ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ รวมจ านวนข้อ 

         1, 2, 3, 4, 5, 7, 10        6, 8, 9        10 
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ชุดท่ี 13 ข้อมูลทั่วไป 

 

ค าช้ีแจง : โปรดระบุข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวท่าน โดยใส่เครื่องหมาย  ในกล่อง            ที่ให้

ไว้ในแต่ละข้อ และเติมค าลงในช่องว่าง ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

1. คุณเคยมีเพศสัมพันธ์กับชายหรือไม่  

       เคย         ไม่เคย 

2. ปัจจุบันคุณอายุ…………ปี…………..เดือน เป็นบุตรคนที่…………….ของครอบครัว 

3. มีพี่สาว………..คน  น้องสาว…………คน   พี่ชาย…………คน  น้องชาย…….…..คน 

4. ระดับการศึกษาสูงสุดของคุณคือ…………………………………………………………  

5. ศาสนา 

       พุทธ           คริสต์               อิสลาม        ซิกข์    

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………….. 

6. อาชีพ………………………………….   

7. รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนคือ…………………………….บาท 

8. สถานะปัจจุบัน   

          โสด            มีแฟนหรือคู่รัก       มีคนที่คบหาดู ๆ กันอยู่  

  

       มีเฉพาะคู่ขา   

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………….. 

9. การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

          ไม่ด่ืม          ด่ืมเป็นประจ า   

          ด่ืมเฉพาะเวลาสังสรรค์หรือออกงานสังคม               ก าลังจะเลิกด่ืม 
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10. คุณอาศัยอยู่กับ  

       คนเดียว             ครอบครัว           เพื่อนหรือญาติ   

       แฟนหรือคนที่คุณก าลังคบหา  

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………….. 

11. คุณเปิดเผยตัวตนหรือไม่  

       ไม่เลย                                  ไม่เปิดเผยเฉพาะที่ท างาน   

   เปิดเผยหมดยกเว้นกับครอบครัว            เปิดเผยเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น 

       เปิดเผยหมด   

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………….. 

12. รสนิยมทางเพศของคุณ  

       รุกเท่านั้น                    รับเท่านั้น  

     ได้ทั้งรุกและรับ (โบท)    ภายนอกเท่านั้น 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………….. 

13. คุณเคยตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีหรือไม่ 

   เคย                                           ไม่เคย 

14. ปกติคุณเที่ยวกลางคืน (ผับ, บาร์, เธค) ประมาณ..................................ครั้งต่อเดือน 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ตารางสถิติในรายละเอียด 



ตารางท่ี 1  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มรวม (N = 666) 
 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
37.0841 

 
10.73448 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 44.1081 7.37647 .390**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 55.2477 7.78780 .336** .461**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 41.4880 7.83998 .230** .334** .139**         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 44.2402 8.69271 .314** .306** .307** .187**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 44.1802 8.69123 .336** .255** .281** .115** .280**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 42.5676 7.77343 .175** .339** .278** .394** .222** .332**      
8. ภาระเกนิบทบาท 44.7057 9.72867 .381** .108** .200** .117** .194** .190** .134**     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 57.4550 8.41134 .237** .320** .286** .258** .340** .166** .256** .113**    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 57.9655 9.41573 .269** .357** .331** .253** .328** .384** .330** .157** .613**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 44.6036 9.29446 .203** .195** .175** .170** .248** .009 .030 .029 .577** .147**  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 39.6081 9.09521 .208** .247** .172** .206** .145** .152** .235** .069 .543** .635** .221** 
              

 
หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 2  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มอายุน้อย (N = 334) 
 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
35.7066 

 
10.34005 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 43.2994 7.07235 .410**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 54.4431 7.36488 .338** .480**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 40.8084 7.80578 .237** .339** .152**         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 43.1168 8.42712 .365** .342** .321** .145**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 42.9431 8.65695 .332** .281** .247** .130* .228**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 41.5599 7.57432 .224** .369** .276** .388** .235** .320**      
8. ภาระเกนิบทบาท 44.1108 9.39089 .315** .142** .200** .063 .243** .154** .070     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 57.4162 8.53981 .283** .362** .357** .206** .400** .223** .202** .118*    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 56.5449 9.14823 .307** .360** .328** .158** .282** .449** .298** .039 .658**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 45.7126 9.19988 .242** .233** .222** .211** .336** .017 .024 .085 .612** .210**  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 38.5180 8.95591 .194** .237** .190** .151** .132* .155** .193** -.051 .615** .651** .317** 
              

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 3  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มอายุมาก (N = 332)  
  

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
38.4699 

 
10.95896 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 44.9217 7.59431 .355**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 56.0572 8.12216 .318** .433**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 42.1717 7.82652 .206** .318** .113*         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 45.3705 8.82105 .245** .254** .277** .210**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 45.4247 8.55957 .317** .208** .293** .078 .304**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 43.5813 7.85034 .104 .293** .261** .387** .185** .319**      
8. ภาระเกนิบทบาท 45.3042 10.03563 .433** .067 .191** .159** .138* .211** .180**     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 57.4940 8.29279 .195** .283** .223** .313** .286** .109* .314** .108*    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 59.3946 9.47812 .207** .334** .314** .325** .344** .293** .335** .251** .581**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 43.4880 9.26921 .203** .190** .161** .154** .203** .037 .068 -.009 .552** .127*  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 40.7048 9.11575 .196** .238** .137* .244** .132* .120* .252** .166** .477** .607** .162** 

 
หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 4  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีเป็นลกูคนเดียว (N = 300)   
 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. สุขภาพจติ 
 

37.6000 
 

10.79979 
           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 44.4133 7.50980 .416**           

3. ความเชือ่อ านาจในตน 55.7567 7.70120 .285** .423**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 41.3533 8.31619 .275** .356** .145*         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 44.0900 8.73898 .287** .301** .264** .157**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 44.9700 8.43681 .387** .283** .220** .107 .312**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 42.1333 7.84308 .271** .346** .246** .446** .228** .311**      
8. ภาระเกนิบทบาท 45.0500 9.89109 .354** .115* .190** .087 .245** .152** .107     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 57.1333 8.68680 .303** .310** .287** .242** .315** .173** .283** .101    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 57.6833 9.50812 .354** .349** .331** .239** .358** .426** .344** .111 .604**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 44.7400 9.73696 .221** .198** .165** .144* .253** .024 .047 -.008 .597** .170**  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 39.4400 8.89589 .223** .235** .193** .214** .119* .153** .247** .020 .567** .634** .201** 

              

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 5  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีมีพ่ีน้อง (N = 366) 
 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
36.6612 

 
10.67682 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 43.8579 7.26610 .365**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 54.8306 7.84394 .375** .490**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 41.5984 7.43667 .191** .315** .136**         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 44.3634 8.66463 .338** .312** .344** .216**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 43.5328 8.85331 .293** .229** .322** .126* .259**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 42.9235 7.70836 .100 .337** .311** .346** .216** .360**      
8. ภาระเกนิบทบาท 44.4235 9.59785 .403** .100 .207** .147** .151** .217** .161**     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 57.7186 8.18117 .183** .333** .292** .273** .361** .167** .231** .127*    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 58.1967 9.34599 .200** .367** .335** .265** .302** .357** .317** .198** .619**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 44.4918 8.92733 .186** .191** .183** .196** .244** -.005 .016 .062 .560** .127*  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 39.7459 9.26525 .198** .259** .158** .199** .166** .155** .225** .109* .524** .635** .240** 
              

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 6  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี (N = 460) 
 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
36.6109 

 
10.71266 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 43.6413 7.34637 .367**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 55.4935 7.80662 .325** .457**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 41.3500 7.88875 .238** .339** .114*         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 44.2370 8.54912 .288** .276** .327** .194**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 44.0478 8.72141 .331** .230** .282** .110* .290**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 42.5739 7.79873 .226** .363** .277** .393** .257** .405**      
8. ภาระเกนิบทบาท 44.5652 9.91764 .374** .093* .230** .102* .190** .196** .195**     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 57.1239 8.65131 .234** .324** .276** .247** .350** .184** .276** .139**    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 57.5783 9.55801 .260** .347** .321** .242** .319** .374** .351** .165** .605**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 44.5543 9.79080 .210** .207** .192** .200** .281** .005 .038 .057 .610** .142**  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์
 

39.0000 8.99891 .173** .240** .180** .209** .123** .151** .235** .042 .553** .637** .221** 

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 7  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีมีการศึกษาสงูกว่าระดบัปริญญาตรี (N = 206) 
   

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
38.1408 

 
10.73379 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 45.1505 7.35455 .429**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 54.6990 7.73631 .374** .491**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 41.7961 7.74012 .207** .319** .201**         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 44.2476 9.02635 .371** .373** .266** .173*        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 44.4757 8.63724 .347** .308** .283** .126 .260**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 42.5534 7.73554 .062 .290** .281** .396** .149* .167*      
8. ภาระเกนิบทบาท 45.0194 9.30877 .397** .137* .134 .152* .202** .174* -.011     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 58.1942 7.81875 .237** .300** .325** .282** .320** .117 .209** .040    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 58.8301 9.05298 .280** .369** .368** .274** .349** .405** .285** .135 .627**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 44.7136 8.09821 .187** .164* .133 .089 .170* .021 .007 -.054 .483** .159*  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 40.9660 9.18396 .266** .239** .174* .194** .193** .150* .239** .126 .514** .625** .225** 
              

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 8  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีโสด (N = 331) 
 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
37.8852 

 
10.81968 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 44.1239 7.55784 .411**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 55.5076 7.95836 .412** .482**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 41.5378 7.65631 .201** .376** .174**         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 44.7190 8.60142 .357** .308** .318** .213**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 43.7855 9.04899 .360** .248** .293** .146** .358**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 42.8520 7.67083 .219** .397** .337** .378** .254** .370**      
8. ภาระเกนิบทบาท 45.9094 9.61238 .391** .129* .287** .108* .253** .236** .156**     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 58.1601 7.95642 .248** .292** .295** .199** .349** .166** .226** .072    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 58.4260 9.22660 .315** .392** .386** .161** .374** .389** .345** .147** .609**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 45.4199 9.30471 .204** .205** .208** .144** .251** .028 .039 .001 .553** .162**  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 41.0755 9.17525 .196** .262** .133* .161** .164** .141* .245** .042 .510** .631** .209** 

 

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 9  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีไม่โสด (N = 335) 
 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
36.2925 

 
10.60637 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 44.0925 7.20407 .369**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 54.9910 7.61872 .253** .438**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 41.4388 8.02849 .258** .293** .104         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 43.7672 8.76913 .266** .304** .293** .164**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 44.5701 8.31781 .320** .264** .273** .085 .205**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 42.2866 7.87486 .129* .281** .217** .409** .189** .298**      
8. ภาระเกนิบทบาท 43.5164 9.71074 .361** .087 .107 .125* .127* .156** .107     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 56.7582 8.79429 .219** .350** .277** .309** .327** .176** .279** .132*    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 57.5104 9.59099 .219** .323** .274** .335** .281** .386** .315** .158** .614**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 43.7970 9.22737 .192** .185** .136* .195** .238** -.002 .015 .036 .595** .125*  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์
 

38.1582 8.79109 .202** .238** .208** .253** .112* .184** .220** .058 .568** .642** .212** 

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 10  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีไม่ด่ืมแอลกอฮอล ์(N = 200) 
 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
38.2700 

 
11.19930 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 45.3200 7.10351 .338**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 55.5100 8.15305 .215** .403**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 43.4300 8.13918 .234** .231** .099         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 45.3700 8.66478 .339** .350** .263** .157*        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 44.1150 9.41355 .407** .335** .324** .049 .295**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 43.4050 7.95092 .096 .253** .305** .312** .193** .297**      
8. ภาระเกนิบทบาท 45.8850 9.63566 .381** .107 .178* .121 .266** .224** .226**     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 58.5250 8.23459 .214** .253** .286** .175* .318** .116 .148* .132    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 58.8150 9.97639 .263** .368** .350** .190** .355** .389** .310** .233** .568**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 45.8700 9.27650 .233** .088 .132 .093 .284** .002 -.127 .030 .529** .114  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์
 

40.8250 9.77405 .224** .253** .247** .128 .113 .180* .261** .076 .443** .613** .156* 

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 11  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีด่ืมแอลกอฮอล ์(N = 466)   
 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
36.5751 

 
10.49996 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 43.5880 7.43761 .406**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 55.1352 7.63192 .394** .487**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 40.6545 7.56525 .215** .363** .156**         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 43.7554 8.66883 .296** .279** .326** .186**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 44.2082 8.37261 .302** .222** .259** .153** .276**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 42.2082 7.67664 .207** .369** .264** .426** .228** .352**      
8. ภาระเกนิบทบาท 44.1996 9.73481 .377** .097* .209** .099* .155** .175** .087     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 56.9957 8.45329 .241** .338** .285** .282** .342** .191** .297** .097*    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 57.6009 9.15150 .267** .347** .320** .275** .311** .383** .336** .117* .632**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 44.0601 9.25903 .182** .227** .193** .188** .224** .013 .090 .018 .593** .155**  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์
 

39.0858 8.74693 .192** .235** .132** .229** .151** .139** .215** .056 .586** .644** .243** 

 
หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 12  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีอาศยัคนเดียว (N = 215) 
 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
37.6186 

 
10.46907 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 44.1256 7.28383 .470**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 55.4605 7.54160 .397** .423**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 41.4233 7.71044 .305** .410** .176**         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 43.8744 8.09511 .385** .277** .349** .229**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 43.9628 8.65046 .393** .213** .270** .115 .307**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 42.2000 7.15202 .124 .359** .280** .333** .153* .325**      
8. ภาระเกนิบทบาท 44.0512 8.50575 .380** .058 .290** .140* .215** .184** .030     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 58.1907 8.41205 .215** .326** .311** .255** .304** .137* .140* .105    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 58.2186 9.66561 .378** .359** .413** .177** .290** .425** .256** .239** .593**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 45.4419 9.29602 .207** .210** .179** .258** .262** -.042 -.041 .034 .546** .160*  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์
 

40.1535 8.52044 .238** .308** .245** .228** .174* .200** .264** .102 .564** .684** .240** 

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 13  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีอาศยักบัครอบครวั (N = 287) 
 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
36.5993 

 
10.83295 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 44.1672 7.62815 .330**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 54.7875 8.13953 .278** .443**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 41.4843 7.82047 .157** .322** .101         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 44.6969 9.15114 .318** .350** .285** .221**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 43.4146 9.20885 .334** .297** .271** .167** .279**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 42.0000 8.69330 .216** .335** .300** .447** .280** .331**      
8. ภาระเกนิบทบาท 46.1847 10.28564 .390** .149* .203** .092 .193** .224** .186**     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 57.1080 8.53124 .291** .328** .276** .250** .379** .228** .369** .158**    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 57.9233 9.56142 .246** .383** .272** .258** .398** .371** .371** .153** .648**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 44.0174 9.10101 .219** .234** .219** .155** .289** .104 .150* .019 .590** .175**  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 39.7282 9.50502 .213** .225** .108 .145* .183** .159** .220** .053 .521** .616** .214** 
              

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 14  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีอาศยักบัเพ่ือนหรือแฟน (N = 164) 
 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
37.2317 

 
10.93124 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 43.9817 7.08621 .402**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 55.7744 7.47045 .365** .554**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 41.5793 8.08618 .262** .259** .164*         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 43.9207 8.64074 .233** .254** .313** .081        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 45.8049 7.57529 .268** .239** .310** .010 .273**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 44.0427 6.62061 .156* .339** .209** .381** .198* .307**      
8. ภาระเกนิบทบาท 42.9756 9.90442 .404** .085 .136 .142 .158* .201** .207**     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 57.0976 8.18439 .164* .299** .273** .281** .323** .086 .181* .056    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 57.7073 8.85879 .164* .302** .338** .349** .244** .366** .371** .073 .573**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 44.5305 9.59769 .163* .107 .085 .088 .175* -.114 -.135 .063 .592** .074  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์
 

38.6829 9.07620 .164* .214** .220** .293** .039 .103 .275** .052 .560** .611** .208** 

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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 ตารางท่ี 15  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีมีรสนิยมทางเพศแบบรกุ (N = 179) 
   

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
38.3520 

 
10.87695 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 45.0447 7.36208 .444**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 55.4525 7.54028 .304** .539**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 41.7207 7.72274 .227** .297** .068         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 44.7877 8.34372 .285** .329** .281** .126        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 45.6760 7.85801 .381** .275** .287** .145 .130       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 42.6592 7.88905 .221** .404** .293** .490** .175* .321**      
8. ภาระเกนิบทบาท 44.5419 9.80382 .463** .144 .241** .171* .190* .228** .235**     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 57.8324 8.29883 .197** .230** .260** .233** .256** .069 .342** .203**    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 58.7877 9.35202 .270** .311** .275** .295** .248** .249** .330** .306** .570**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 44.8827 9.46149 .118 .060 .116 .024 .178* -.106 -.004 .085 .551** -.028  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์
 

40.0950 8.93591 .257** .225** .198** .177* .186* .115 .182* .209** .543** .693** .098 

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 16  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีมีรสนิยมทางเพศแบบรบั (N = 198) 
   

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
36.3182 

 
10.44661 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 43.2020 6.81515 .322**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 54.6869 7.45361 .318** .445**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 41.6768 7.54792 .281** .363** .161*         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 42.9091 9.01335 .295** .446** .266** .260**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 43.6263 8.52656 .230** .214** .201** .093 .360**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 42.2475 7.61940 .150* .402** .293** .391** .295** .369**      
8. ภาระเกนิบทบาท 45.2273 10.07353 .257** .178* .213** .058 .243** .091 .028     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 57.4293 8.32418 .307** .394** .311** .266** .390** .323** .203** .037    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 57.3889 10.05797 .303** .414** .385** .233** .365** .457** .345** .037 .695**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 43.8990 8.98334 .228** .193** .157* .285** .212** .178* .107 .014 .508** .178*  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์
 

38.9192 8.85320 .249** .316** .250** .201** .226** .329** .294** .010 .602** .683** .272** 

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
   
 
 
  
 

306 



ตารางท่ี 17  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีมีรสนิยมทางเพศทัง้แบบรกุและรบั (N = 221) 
 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
36.7014 

 
11.10207 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 44.2896 7.79495 .381**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 55.3846 8.32748 .325** .408**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 41.1222 8.16080 .188** .323** .173**         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 44.7738 8.51221 .339** .190** .373** .155*        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 44.7511 8.50489 .397** .232** .349** .108 .372**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 43.0362 7.73355 .155* .279** .260** .414** .205** .250**      
8. ภาระเกนิบทบาท 44.5475 9.58141 .412** .071 .182** .112 .146* .235** .085     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 56.4661 8.71023 .202** .338** .279** .273** .344** .140* .242** .104    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 57.9593 9.04701 .255** .328** .333** .217** .343** .421** .249** .126 .604**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 44.4344 9.38284 .232** .288** .229** .173** .303** -.017 .000 -.001 .621** .259**  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์
 

38.4253 9.52461 .175** .236** .121 .243** .065 .094 .244** .010 .519** .614** .279** 

 
หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 18  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีไม่เท่ียวกลางคืน (N = 244) 
 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
37.4262 

 
11.08250 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 44.7705 7.14205 .347**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 56.0574 7.54989 .244** .429**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 42.5328 8.20036 .247** .278** .094         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 45.6885 8.51054 .271** .360** .248** .189**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 43.9549 9.05913 .348** .206** .280** .058 .226**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 42.6434 7.46845 .155* .298** .239** .324** .242** .241**      
8. ภาระเกนิบทบาท 44.2787 9.72990 .320** .053 .127* .148* .194** .219** .174**     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 59.1967 7.55080 .204** .359** .257** .284** .337** .054 .270** .146*    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 58.6721 9.45115 .310** .369** .312** .282** .309** .358** .290** .241** .578**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 46.9672 8.60465 .143* .126* .060 .190** .259** -.079 .043 .026 .522** .038  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์
 

40.1066 9.43534 .227** .261** .186** .192** .036 .099 .252** .123 .526** .565** .165** 

 
หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 19  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีเท่ียวกลางคืน (N = 422) 
 

 ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
36.8863 

 
10.53628 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 43.7251 7.49031 .414**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 54.7796 7.89307 .389** .473**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 40.8839 7.56811 .216** .361** .155**         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 43.4028 8.69673 .339** .268** .329** .170**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 44.3104 8.47945 .330** .288** .286** .157** .321**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 42.5237 7.95284 .188** .360** .298** .439** .213** .387**      
8. ภาระเกนิบทบาท 44.9526 9.73095 .421** .142** .246** .104* .203** .171** .113*     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 56.4479 8.72193 .255** .293** .289** .228** .322** .235** .253** .107*    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 57.5569 9.38211 .242** .347** .336** .228** .332** .403** .353** .112* .632**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 43.2370 9.41322 .236** .215** .215** .134** .215** .066 .022 .041 .584** .192**  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 39.3199 8.89124 .194** .236** .160** .210** .205** .189** .226** .038 .557** .677** .247** 
              

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 20  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีเท่ียวกลางคืน 1 ครัง้ต่อเดือน (N = 224) 
 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
37.8929 

 
10.55148 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 44.9464 7.51064 .445**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 55.4107 7.93590 .364** .463**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 42.1518 7.52718 .183** .410** .091         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 44.2143 8.60069 .395** .312** .401** .128        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 44.7991 8.49794 .269** .334** .298** .093 .235**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 43.4063 7.74713 .192** .479** .418** .405** .210** .442**      
8. ภาระเกนิบทบาท 44.9643 9.97524 .332** .083 .226** .059 .282** .193** .140*     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 57.1071 8.54307 .281** .309** .373** .141* .350** .228** .255** .025    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 57.6429 9.01255 .271** .421** .375** .180** .381** .398** .412** .063 .601**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 44.5536 9.04482 .266** .241** .303** .123 .233** .078 .094 -.011 .598** .219**  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 39.4063 8.88644 .221** .298** .225** .169* .191** .168* .154* -.038 .573** .638** .325** 
              

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 21  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีเท่ียวกลางคืนมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดือน (N = 198) 
   

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
35.7475 

 
10.42872 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 42.3434 7.24083 .356**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 54.0657 7.80282 .406** .472**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 39.4495 7.37364 .225** .258** .204**         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 42.4848 8.73509 .261** .191** .235** .187**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 43.7576 8.44582 .391** .220** .265** .215** .408**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 41.5253 8.08313 .162* .200** .152* .453** .197** .318**      
8. ภาระเกนิบทบาท 44.9394 9.47218 .533** .219** .273** .162* .111 .145* .084     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 55.7020 8.88260 .213** .258** .185** .303** .281** .236** .238** .203**    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 57.4596 9.80551 .214** .276** .297** .283** .283** .410** .297** .166* .665**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 41.7475 9.62056 .179* .143* .101 .097 .173* .035 -.087 .099 .562** .167*  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 39.2222 8.91819 .164* .168* .086 .260** .220** .212** .304** .128 .543** .718** .167* 
              

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 22  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีท างานบริษทัเอกชน (N = 322) 
 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
36.5155 

 
10.17547 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 44.3292 7.47813 .357**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 55.3727 7.71842 .336** .491**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 41.0745 7.47503 .219** .310** .181**         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 44.0062 8.35989 .364** .292** .367** .172**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 43.1894 8.53496 .328** .177** .259** .106 .283**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 42.3634 7.65138 .187** .284** .225** .391** .251** .345**      
8. ภาระเกนิบทบาท 43.4224 9.26968 .396** .095 .176** .120* .131* .153** .139*     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 57.4286 8.95695 .262** .370** .331** .312** .368** .205** .273** .197**    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 57.2174 9.68520 .277** .385** .320** .277** .297** .360** .319** .203** .634**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 45.0155 9.35671 .216** .239** .225** .194** .267** .052 .061 .062 .576** .164**  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 39.1801 8.94524 .224** .275** .137* .187** .162** .119* .182** .086 .558** .624** .229** 
              

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 23  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีประกอบอาชีพอิสระหรือธรุกิจส่วนตวั (N = 141) 
 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
38.0213 

 
11.59647 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 44.3050 7.50328 .417**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 56.4043 8.00623 .228** .286**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 42.4043 8.40321 .253** .420** -.029         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 44.5887 9.55516 .329** .321** .294** .222**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 46.2482 8.43137 .238** .382** .288** .228** .328**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 43.5177 8.82820 .163 .405** .226** .432** .281** .372**      
8. ภาระเกนิบทบาท 47.0355 10.40015 .395** .102 .169* .107 .243** .150 .210*     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 56.8156 8.03706 .136 .190* .183* .215* .317** .110 .276** .034    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 59.8723 9.18139 .191* .296** .280** .378** .464** .420** .433** .173* .625**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 42.6241 9.44574 .156 .142 .135 .098 .250** .035 -.015 -.009 .595** .199*  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 40.4184 9.43334 .150 .217** .168* .322** .282** .204* .413** .071 .562** .727** .233** 
              

 
หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 24  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีประกอบอาชีพรบัราชการหรือรฐัวิสาหกิจ                                                                                                                                            
(N = 119) 

 

 ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
38.1681 

 
11.01872 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 44.5714 7.15752 .407**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 54.8655 7.86747 .418** .583**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 42.1513 7.40320 .224* .308** .252**         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 45.1597 8.46226 .203* .265** .338** .203*        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 45.0756 9.40263 .396** .314** .281** .009 .193*       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 42.9496 6.64072 .164 .363** .449** .447** .198* .356**      
8. ภาระเกนิบทบาท 43.5798 8.94948 .425** .082 .312** .040 .203* .314** .158     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 58.5294 7.46951 .247** .345** .356** .329** .341** .146 .234* .098    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 58.8235 8.57435 .280** .334** .383** .181* .285** .329** .117 .160 .542**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 45.2101 8.46315 .213* .202* .159 .334** .191* -.122 .106 -.041 .602** .071  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 41.0924 9.24432 .281** .192* .243** .210* -.059 .114 .054 .086 .489** .581** .220* 
              

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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 ตารางท่ี 25  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีมีรายได้ต า่ (N = 216)                                                           
 

 ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
35.2870 

 
9.73371 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 42.9167 7.32454 .315**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 55.1019 7.89517 .277** .408**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 40.6481 7.82817 .205** .422** .213**         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 43.2731 8.54452 .193** .389** .328** .256**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 43.5185 8.96762 .366** .277** .204** .142* .268**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 42.2870 7.70448 .154* .426** .334** .434** .246** .384**      
8. ภาระเกนิบทบาท 45.0324 9.14299 .319** .136* .269** .146* .128 .187** .150*     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 56.5093 8.33429 .000 .287** .229** .227** .271** .040 .192** .014    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 56.3935 9.00583 .215** .439** .308** .250** .353** .375** .330** .054 .646**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 45.0324 9.66624 -.008 .133 .077 .199** .285** -.095 .042 .035 .611** .270**  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 38.4306 8.75904 .109 .240** .107 .193** .116 .135* .205** -.047 .606** .606** .347** 
              

 
หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 26  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีมีรายได้ปานกลาง (N = 236)                                                           
 

 ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
37.2458 

 
11.47537 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 43.7034 7.36849 .476**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 55.1102 7.85267 .426** .481**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 42.0085 7.98882 .289** .291** .137*         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 44.9280 8.65995 .390** .275** .283** .173**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 44.3517 8.66684 .354** .258** .316** .193** .202**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 43.2881 7.45323 .251** .351** .279** .361** .242** .372**      
8. ภาระเกนิบทบาท 44.4703 9.62107 .447** .093 .206** .125 .195** .157* .172**     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 57.7966 8.54033 .365** .316** .334** .306** .378** .270** .349** .138*    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 58.7881 9.53413 .338** .272** .377** .275** .342** .425** .376** .183** .603**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 44.4534 9.24201 .338** .260** .277** .222** .177** .035 .030 .048 .556** .121  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 39.7161 9.23453 .245** .170** .180** .194** .163* .177** .236** .142* .506** .672** .161* 
              

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 27  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีมีรายได้สงู (N = 184)                                                           
 

 ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
39.2826 

 
10.56681 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 45.7011 7.24232 .327**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 55.6793 7.61580 .294** .515**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 41.2880 7.86280 .240** .299** .082         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 44.2011 8.98072 .392** .260** .346** .109        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 44.6576 8.46576 .286** .208** .339** .012 .419**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 41.9511 8.25236 .129 .256** .227** .426** .211** .293**      
8. ภาระเกนิบทบาท 44.1359 10.26203 .416** .068 .146* .090 .247** .201** .082     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 58.0761 8.42548 .269** .351** .296** .253** .395** .192** .226** .184*    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 58.8478 9.60525 .218** .380** .293** .273** .326** .343** .280** .262** .594**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 44.3859 9.06130 .231** .220** .166* .097 .337** .103 .000 -.039 .590** .071  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 41.0435 9.23040 .211** .324** .232** .271** .162* .123 .290** .116 .508** .606** .197** 
              

 
หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 28  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีเคยตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือเอชไอวี (N = 466)                                                           
 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
37.3884 

 
10.80071 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 44.6459 7.56258 .392**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 55.7103 7.89772 .328** .430**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 41.8584 7.79063 .237** .348** .130**         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 44.6974 8.66241 .315** .308** .326** .199**        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 45.1373 8.41749 .336** .246** .271** .110* .274**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 43.3970 7.57636 .182** .316** .221** .402** .204** .304**      
8. ภาระเกนิบทบาท 44.4893 9.85120 .408** .100* .224** .137** .180** .210** .159**     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 57.9335 8.19060 .237** .342** .234** .270** .321** .131** .265** .122**    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 59.0386 8.97755 .247** .361** .313** .272** .318** .324** .316** .179** .603**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 44.6137 9.45805 .200** .250** .151** .209** .221** -.016 .028 .016 .582** .145**  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 40.4506 9.23031 .176** .243** .115* .198** .148** .095* .210** .093* .551** .621** .252** 
              

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 29  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในกลุ่มท่ีไม่เคยตรวจเลือดเพ่ือหาเช้ือเอชไอวี (N = 200)                                                           
 

ตวัแปร Mean SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. สุขภาพจติ 

 
36.3750 

 
10.57134 

           

2. ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 42.8550 6.77744 .376**           
3. ความเชือ่อ านาจในตน 54.1700 7.43353 .348** .527**          
4. วถิชีวีติแบบพุทธ 40.6250 7.90613 .205** .281** .141*         
5. อทิธพิลกลุ่มเพือ่นอย่างเหมาะสม 43.1750 8.69150 .303** .278** .243** .146*        
6. การรบัรูถ้งึอุปกรณ์ป้องกนัเอดส ์ 41.9500 8.92839 .330** .232** .271** .093 .264**       
7. ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งโรคเอดส ์ 40.6350 7.90152 .146* .357** .380** .359** .233** .333**      
8. ภาระเกนิบทบาท 45.2100 9.44202 .323** .146* .154* .079 .239** .172* .101     
9. ทศันคตป้ิองกนัเอดส ์ 56.3400 8.82518 .230** .248** .390** .219** .367** .202** .209** .105    
10. ประสทิธผิลแห่งตนฯ 55.4650 9.94754 .308** .312** .343** .188** .324** .448** .301** .138 .621**   
11. การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งเอดส์ 44.5800 8.92479 .211** .046 .241** .075 .318** .067 .035 .062 .578** .158*  
12. พฤตกิรรมป้องกนัเอดสข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ 37.6450 8.47455 .276** .213** .288** .200** .105 .219** .236** .025 .513** .643** .145* 
              

 

หมายเหตุ * p < .05, ** p < .01 
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ตารางท่ี 30    
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของ  ความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตน  ต่อ
การป้องกนัโรคเอดส ์พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน และ
ทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มรวม 
 

ลกัษณะมุง่
อนาคต 

ทศันคตฯิ n code mean 
12 21 11 

61.44 56.08 51.98 

มาก มาก 210 22 62.78 1.34 6.7* 10.8* 

น้อย มาก 143 12 61.44 
 

5.36* 9.46* 

มาก น้อย 120 21 56.08 
  

4.1* 

น้อย น้อย 193 11 51.98       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

 
 

      ตารางท่ี 31 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน และ
ทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มชายท่ีอายมุาก 
 

ลกัษณะมุง่
อนาคต 

ทศันคตฯิ n code mean 
12 21 11 

62.42 57.78 52.96 

มาก มาก 107 22 63.36 0.94 5.58* 10.40* 

น้อย มาก 73 12 62.42 
 

4.64* 9.46* 

มาก น้อย 68 21 57.78 
  

4.82* 

น้อย น้อย 84 11 52.96       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 32 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มชายท่ีเป็นโสด 
 

ลกัษณะมุง่
อนาคต 

ทศันคตฯิ n code mean 
12 21 11 

61.2 58.19 51.73 

มาก มาก 107 22 63.36 2.16 5.17* 11.63* 

น้อย มาก 78 12 61.20 
 

3.01* 9.47* 

มาก น้อย 54 21 58.19 
  

6.46* 

น้อย น้อย 92 11 51.73       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

 
 

      ตารางท่ี 33 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มชายท่ีเป็นโบท 
 

ลกัษณะมุง่
อนาคต 

ทศันคตฯิ n code mean 
22 21 11 

61.89 56.97 52.24 

น้อย มาก 37 12 62.58 0.69 5.61* 10.34* 

มาก มาก 70 22 61.89 
 

4.92* 9.65* 

มาก น้อย 46 21 56.97 
  

4.73* 

น้อย น้อย 68 11 52.24       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 34 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
และทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ ในกลุ่มชายท่ีเท่ียว
กลางคืน 
 

ลกัษณะมุง่
อนาคต 

ทศันคตฯิ n code mean 
12 21 11 

61.71 56.04 51.97 

มาก มาก 119 22 62.34 0.63 6.30* 10.37* 

น้อย มาก 85 12 61.71 
 

5.67* 9.74* 

มาก น้อย 87 21 56.04 
  

4.07* 

น้อย น้อย 131 11 51.97       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

 
 

      ตารางท่ี 35 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
และทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ ในกลุ่มชายท่ีเท่ียว
กลางคืนมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดือน 
 

ลกัษณะมุง่
อนาคต 

ทศันคตฯิ n code mean 
22 21 11 

61.61 56.83 51.79 

น้อย มาก 47 12 63.21 1.6 6.38* 11.42* 

มาก มาก 41 22 61.61 
 

4.78* 9.82* 

มาก น้อย 44 21 56.83 
  

5.04* 

น้อย น้อย 66 11 51.79       

* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 36 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และ
ทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัเอดส ์ในกลุ่มชายท่ีไม่เคยตรวจเอชไอวี 
 

ลกัษณะมุง่
อนาคต 

ทศันคตฯิ n code mean 
22 21 11 

60.76 55.69 49.15 

น้อย มาก 43 12 61.34 0.58 5.65* 12.19* 

มาก มาก 47 22 60.76 
 

5.07* 11.61* 

มาก น้อย 38 21 55.69 
  

6.54* 

น้อย น้อย 72 11 49.15       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

       
 

       ตารางท่ี 37 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามการได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคเอดส ์ 
และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มรวม 
 

ขา่วสารเอดส ์ ทศันคตฯิ n code mean 
12 21 11 

61.49 56.46 51.61 

มาก มาก 197 22 62.73 1.24 6.27* 11.12* 

น้อย มาก 156 12 61.49 
 

5.03* 9.88* 

มาก น้อย 122 21 56.46 
  

4.85* 

น้อย น้อย 191 11 51.61       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 38 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามการได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคเอดส ์ 
และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มชายท่ีมีอายนุ้อย 
 

ขา่วสารเอดส ์ ทศันคตฯิ n code mean 
12 21 11 

60.88 55.04 50.13 

มาก มาก 90 22 61.63 0.75 6.59* 11.5* 

น้อย มาก 83 12 60.88 
 

5.84* 10.75* 

มาก น้อย 55 21 55.04 
  

4.91* 

น้อย น้อย 106 11 50.13       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

       
 
ตารางท่ี 39 
 
 
 

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามการได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคเอดส ์
และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัเอดส ์ในกลุ่มชายท่ีมีพ่ีน้อง 
 

ขา่วสารเอดส ์ ทศันคตฯิ n code mean 
12 21 11 

62.17 56.11 51.46 

มาก มาก 110 22 62.9 0.73 6.79* 11.44* 

น้อย มาก 88 12 62.17 
 

6.06* 10.71* 

มาก น้อย 67 21 56.11 
  

4.65* 

น้อย น้อย 101 11 51.46       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 40 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามการได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรค
เอดส์  และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ ในกลุ่มชายท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 

ขา่วสารเอดส ์ ทศันคตฯิ n code mean 
12 21 11 

61.14 56.65 50.66 

มาก มาก 132 22 62.82 1.68 6.17* 12.16* 

น้อย มาก 108 12 61.14 
 

4.49* 10.48* 

มาก น้อย 88 21 56.65 
  

5.99* 

น้อย น้อย 132 11 50.66       

* มนียัส าคญัที ่.05 
       

 
       ตารางท่ี 41 

 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามการได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรค
เอดส ์  และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มชายท่ีเป็น
โสด 
 

ขา่วสารเอดส ์ ทศันคตฯิ n code mean 
12 21 11 

62.03 57.32 52.6 

มาก มาก 105 22 62.53 0.5 5.21* 9.93* 

น้อย มาก 80 12 62.03 
 

4.71* 9.43* 

มาก น้อย 58 21 57.32 
  

4.72* 

น้อย น้อย 88 11 52.6       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 42 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามการได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรค
เอดส ์ และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์   ในกลุ่มชายท่ีด่ืม
แอลกอฮอล ์
 

ขา่วสารเอดส ์ ทศันคตฯิ n code mean 
12 21 11 

61.52 56.66 51.62 

มาก มาก 128 22 61.92 0.40 5.26* 10.30* 

น้อย มาก 106 12 61.52 
 

4.86* 9.90* 

มาก น้อย 87 21 56.66 
  

5.04* 

น้อย น้อย 145 11 51.62       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

       
 

       ตารางท่ี 43 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามการได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรค
เอดส ์ และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มชายท่ีอาศยั
คนเดียว 
 

ขา่วสารเอดส ์ ทศันคตฯิ n code mean 
22 21 11 

61.64 56.71 52.33 

น้อย มาก 55 12 63.16 1.52 6.45* 10.83* 

มาก มาก 62 22 61.64 
 

4.93* 9.31* 

มาก น้อย 34 21 56.71 
  

4.38* 

น้อย น้อย 64 11 52.33       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 44 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามการได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรค
เอดส ์  และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มชายท่ีเท่ียว
กลางคืน 
 

ขา่วสารเอดส ์ ทศันคตฯิ n code mean 
12 21 11 

61.43 56.71 51.3 

มาก มาก 115 22 62.62 1.19 5.91* 11.32* 

น้อย มาก 89 12 61.43 
 

4.72* 10.13* 

มาก น้อย 91 21 56.71 
  

5.41* 

น้อย น้อย 127 11 51.3       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

       

ตารางท่ี 45 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามการได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรค
เอดส์  และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ ในกลุ่มชายท่ี
เท่ียวกลางคืนมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดือน 
 

ขา่วสารเอดส ์ ทศันคตฯิ n code mean 
12 21 11 

61.9 57.44 51.18 

มาก มาก 41 22 62.92 1.02 5.48* 11.74* 

น้อย มาก 47 12 61.9 
 

4.46* 10.72* 

มาก น้อย 44 21 57.44 
  

6.26* 

น้อย น้อย 66 11 51.18       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 46  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ  
การป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามการได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรค
เอดส ์ และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มชายท่ีท างาน
บริษทัเอกชน 

 

ขา่วสารเอดส ์ ทศันคตฯิ n code mean 
12 21 11 

60.81 56.2 49.96 

มาก มาก 92 22 62.14 1.33 5.94* 12.18* 

น้อย มาก 76 12 60.81 
 

4.61* 10.85* 

มาก น้อย 60 21 56.2 
  

6.24* 

น้อย น้อย 94 11 49.96       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

       
 
ตารางท่ี 47 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามการได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรค
เอดส์  และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ ในกลุ่มชายท่ีมี
รายได้ต า่ 
 

ขา่วสารเอดส ์ ทศันคตฯิ n code mean 
12 21 11 

60.41 57.04 51.08 

มาก มาก 54 22 60.83 0.42 3.79* 9.75* 

น้อย มาก 50 12 60.41 
 

3.37* 9.33* 

มาก น้อย 42 21 57.04 
  

5.96* 

น้อย น้อย 70 11 51.08       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 48 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามการได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรค
เอดส ์  และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ ในกลุ่มชายท่ีเคย
ตรวจเอชไอวี 
 

ขา่วสารเอดส ์ ทศันคตฯิ n code mean 
12 21 11 

61.95 56.99 52.77 

มาก มาก 158 22 62.93 0.98 5.94* 10.16* 

น้อย มาก 105 12 61.95 
 

4.96* 9.18* 

มาก น้อย 86 21 56.99 
  

4.22* 

น้อย น้อย 117 11 52.77       

* มนียัส าคญัที ่.05 
       

ตารางท่ี 49 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดส ์พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน การได้รบั
ข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคเอดส์  และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส ์ในกลุ่มชายท่ีอาศยักบัครอบครวั 
 

มุง่อนาคต 
ขา่วสาร
เอดส ์

ทศันคต ิ n code mean 
112 122 212 221 121 211 111 

62.09 61.24 59.97 57.33 54.21 54.07 48.83 

มาก มาก มาก 59 222 65.9 3.81* 4.66* 5.93* 8.57* 11.69* 11.83* 17.07* 

น้อย น้อย มาก 35 112 62.09 
 

0.85 2.12 4.76* 7.88* 8.02* 13.26* 

น้อย มาก มาก 25 122 61.24 
  

1.27 3.91* 7.03* 7.17* 12.41* 

มาก น้อย มาก 29 212 59.97 
   

2.64 5.76* 5.90* 11.14* 

มาก มาก น้อย 27 221 57.33 
    

3.12 3.26 8.50* 

น้อย มาก น้อย 24 121 54.21 
     

0.14 5.38* 

มาก น้อย น้อย 28 211 54.07 
      

5.24* 

น้อย น้อย น้อย 60 111 48.83               

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

            

 

 

 



330 

 

ตารางท่ี 50 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรค
เอดส์ พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการได้รบั
ข้อมลูข่าวสารเร่ืองโรคเอดส ์ในกลุ่มชายท่ีอายมุาก 
 

ลกัษณะมุง่
อนาคต 

ขา่วสารเอดส ์ n code mean 
12 22 11 

42.83 42.67 41.94 

มาก น้อย 64 21 46.08 3.25* 3.41* 4.14* 

น้อย มาก 63 12 42.83 
 

0.16 0.89 

มาก มาก 111 22 42.67 
  

0.73 

น้อย น้อย 94 11 41.94       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

       
 

       ตารางท่ี 51 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรค
เอดส์ พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และทศันคติต่อ
พฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มชายท่ีไม่เคยตรวจเอชไอวี 
 

ลกัษณะมุง่
อนาคต 

ทศันคตฯิ n code mean 
12 11 21 

49.01 42.35 38.16 

มาก มาก 47 22 49.99 0.98 7.64* 11.83* 

น้อย มาก 43 12 49.01 
 

6.66* 10.85* 

น้อย น้อย 72 11 42.35 
  

4.19* 

มาก น้อย 38 21 38.16       
 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 52 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรค
เอดส์ พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การได้รบัข้อมูล
ข่าวสารเร่ืองโรคเอดส ์  และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์
ในกลุ่มชายท่ีด่ืมแอลกอฮอล ์
 

ลกัษณะมุง่
อนาคต 

ขา่วสาร
เอดส ์

ทศันคต ิ n code mean 
212 112 122 211 121 111 221 

48.69 48.59 45.6 41.97 39.82 39.19 38.9 

มาก มาก มาก 93 222 49.26 0.57 0.67 3.66* 7.29* 9.44* 10.07* 10.36* 

มาก น้อย มาก 48 212 48.69 
 

0.1 3.09 6.72* 8.87* 9.50* 9.79* 

น้อย น้อย มาก 58 112 48.59 
  

2.99 6.62* 8.77* 9.40* 9.69* 

น้อย มาก มาก 35 122 45.6 
   

3.63* 5.78* 6.41* 6.70* 

มาก น้อย น้อย 35 211 41.97 
    

2.15 2.78 3.07 

น้อย มาก น้อย 39 121 39.82 
     

0.63 0.92 

น้อย น้อย น้อย 110 111 39.19 
      

0.29 

มาก มาก น้อย 48 221 38.9               

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

 
 

           ตารางท่ี 53 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรค
เอดส์ พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การได้รบัข้อมูล
ข่าวสารเร่ืองโรคเอดส ์ และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ใน
กลุ่มชายท่ีเท่ียวกลางคืนมากกว่า 1 ครัง้ต่อเดือน 
 

ลกัษณะมุง่
อนาคต 

ขา่วสาร
เอดส ์

ทศันคต ิ n code mean 
222 212 122 211 121 111 221 

47.04 46.56 42.5 40.48 38.04 37.23 35.91 

น้อย น้อย มาก 31 112 48.52 1.48 1.96 6.02* 8.04* 10.48* 11.29* 12.61* 

มาก มาก มาก 25 222 47.04 
 

0.48 4.54 6.56* 9.00* 9.81* 11.13* 

มาก น้อย มาก 16 212 46.56 
  

4.06 6.08* 8.52* 9.33* 10.65* 

น้อย มาก มาก 16 122 42.5 
   

2.02 4.46 5.27* 6.59* 

มาก น้อย น้อย 23 211 40.48 
    

2.44 3.25 4.57 

น้อย มาก น้อย 23 121 38.04 
     

0.81 2.13 

น้อย น้อย น้อย 43 111 37.23 
      

1.32 

มาก มาก น้อย 21 221 35.91               

* มนียัส าคญัที ่.05            
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ตารางท่ี 54 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรค
เอดส์ พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การได้รบัข้อมูล
ข่าวสารเร่ืองโรคเอดส ์  และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์
ในกลุ่มชายท่ีไม่เคยตรวจเอชไอวี 
 

ลกัษณะมุง่
อนาคต 

ขา่วสาร
เอดส ์

ทศันคต ิ n code mean 
112 212 122 121 111 211 221 

49.68 49.35 48.33 43.69 41.02 40.22 36.1 

มาก มาก มาก 27 222 50.63 0.95 1.28 2.3 6.94* 9.61* 10.41* 14.53* 

น้อย น้อย มาก 31 112 49.68 
 

0.33 1.35 5.99* 8.66* 9.46* 13.58* 

มาก น้อย มาก 20 212 49.35 
  

1.02 5.66* 8.33* 9.13* 13.25* 

น้อย มาก มาก 12 122 48.33 
   

4.64 7.31* 8.11* 12.23* 

น้อย มาก น้อย 16 121 43.69 
    

2.67 3.47 7.59* 

น้อย น้อย น้อย 56 111 41.02 
     

0.8 4.92* 

มาก น้อย น้อย 18 211 40.22 
      

4.12 

มาก มาก น้อย 20 221 36.1               

* มนียัส าคญัที ่.05 
 
 

           
ตารางท่ี 55 
    

 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์ พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และการ
ได้รบัข้อมลูข่าวสารเร่ืองโรคเอดส ์  ในกลุ่มชายท่ีเป็นรกุ 
 

ลกัษณะมุง่
อนาคต 

ขา่วสารเอดส ์ n code mean 
11 21 12 

39.93 39.53 36.76 

มาก มาก 60 22 41.43 1.50 1.9 4.67* 

น้อย น้อย 59 11 39.93 
 

0.4 3.17 

มาก น้อย 35 21 39.53 
  

2.77 

น้อย มาก 25 12 36.76       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 56 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์ พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  และ
ทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มชายท่ีอายมุาก 
 

ลกัษณะมุง่
อนาคต 

ทศันคตฯิ n code mean 
12 21 11 

43.45 40.08 35.4 

มาก มาก 107 22 43.47 0.02 3.39* 8.07* 

น้อย มาก 73 12 43.45 
 

3.37* 8.05* 

มาก น้อย 68 21 40.08 
  

4.68* 

น้อย น้อย 84 11 35.4       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

 
      

        ตารางท่ี 57 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์ พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  และ
ทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ ในกลุ่มชายท่ีเท่ียวกลางคืน
มากกว่า 1 ครัง้ต่อเดือน 
 

ลกัษณะมุง่
อนาคต 

ทศันคตฯิ n code mean 
22 21 11 

41.78 38.26 35.27 

น้อย มาก 47 12 44.04 2.26 5.78* 8.77* 

มาก มาก 41 22 41.78 
 

3.52* 6.51* 

มาก น้อย 44 21 38.26 
  

2.99 

น้อย น้อย 66 11 35.27       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 58 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์ พิจารณาตามการได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคเอดส ์และ
ทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ ในกลุ่มชายท่ีเป็นโสด 
 

ขา่วสารเอดส ์ ทศันคตฯิ n code mean 
12 21 11 

44.1 40.25 36.17 

มาก มาก 105 22 44.2 0.10 3.95* 8.03* 

น้อย มาก 80 12 44.1 
 

3.85* 7.93* 

มาก น้อย 58 21 40.25 
  

4.08* 

น้อย น้อย 88 11 36.17       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

       
 

       ตารางท่ี 59 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์ พิจารณาตามการได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคเอดส ์
และทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์  ในกลุ่มชายท่ีด่ืม
แอลกอฮอล ์

 

ขา่วสารเอดส ์ ทศันคตฯิ n code mean 
22 21 11 

42.5 37.12 34.22 

น้อย มาก 106 12 43.24 0.74 6.12* 9.02* 

มาก มาก 128 22 42.5 
 

5.38* 8.28* 

มาก น้อย 87 21 37.12 
  

2.90* 

น้อย น้อย 145 11 34.22       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 60 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ ์พิจารณาตามการได้รบัข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคเอดส ์และ
ทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ ในกลุ่มชายท่ีอาศยัคนเดียว 

 

ขา่วสารเอดส ์ ทศันคตฯิ n code mean 
22 21 11 

42.65 39.99 34.64 

น้อย มาก 55 12 43.76 1.11 3.77* 9.12* 

มาก มาก 62 22 42.65 
 

2.66 8.01* 

มาก น้อย 34 21 39.99 
  

5.35* 

น้อย น้อย 64 11 34.64       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

       
 
ตารางท่ี 61 
 
    

 
 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์ พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การได้รบั
ข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคเอดส ์  และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส ์ในกลุ่มชายท่ีเป็นลกูคนเดียว 

 

ลกัษณะมุง่
อนาคต 

ขา่วสาร
เอดส ์

ทศันคต ิ n code mean 
112 212 122 121 211 221 111 

42.91 41.91 41.48 37.76 35.86 35.7 33.86 

มาก มาก มาก 62 222 45.03 2.12 3.12 3.55 7.27* 9.17* 9.33* 11.17* 

น้อย น้อย มาก 35 112 42.91 
 

1.00 1.43 5.15* 7.05* 7.21* 9.05* 

มาก น้อย มาก 33 212 41.91 
  

0.43 4.15* 6.05* 6.21* 8.05* 

น้อย มาก มาก 25 122 41.48 
   

3.72 5.62* 5.78* 7.62* 

น้อย มาก น้อย 25 121 37.76 
    

1.90 2.06 3.90* 

มาก น้อย น้อย 28 211 35.86 
     

0.16 2.00 

มาก มาก น้อย 30 221 35.7 
      

1.84 

น้อย น้อย น้อย 62 111 33.86               

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 62 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์ พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การได้รบั
ข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคเอดส ์  และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส ์  ในกลุ่มชายท่ีมีพ่ีน้อง 

 

ลกัษณะมุง่
อนาคต 

ขา่วสาร
เอดส ์

ทศันคต ิ n code mean 
212 222 112 221 211 121 111 

44.15 43.37 42.06 41.32 34.88 34.57 33.2 

น้อย มาก มาก 35 122 44.23 0.08 0.86 2.17 2.91 9.35* 9.66* 11.03* 

มาก น้อย มาก 40 212 44.15  0.78 2.09 2.83 9.27* 9.58* 10.95* 

มาก มาก มาก 75 222 43.37   1.31 2.05 8.49* 8.80* 10.17* 

น้อย น้อย มาก 48 112 42.06    0.74 7.18* 7.49* 8.86* 

มาก มาก น้อย 37 221 41.32     6.44* 6.75* 8.12* 

มาก น้อย น้อย 25 211 34.88      0.31 1.68 

น้อย มาก น้อย 30 121 34.57       1.37 

น้อย น้อย น้อย 76 111 33.2               

 
* มนียัส าคญัที ่.05            

 
 
ตารางท่ี 63 
 
    

 
 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์ พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การได้รบั
ข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคเอดส์  และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส ์ในกลุ่มชายท่ีไม่ด่ืมแอลกอฮอล ์

 
ลกัษณะมุง่
อนาคต 

ขา่วสาร
เอดส ์

ทศันคต ิ n code mean 
122 212 221 112 211 121 111 

45.32 44.4 41.79 38.76 35.83 34.56 34.36 

มาก มาก มาก 44 222 45.43 0.11 1.03 3.64 6.67* 9.60* 10.87* 11.07* 

น้อย มาก มาก 25 122 45.32  0.92 3.53 6.56* 9.49* 10.76* 10.96* 

มาก น้อย มาก 25 212 44.4   2.61 5.64* 8.57* 9.84* 10.04* 

มาก มาก น้อย 19 221 41.79    3.03 5.96* 7.23* 7.43* 

น้อย น้อย มาก 25 112 38.76     2.93 4.20 4.40 

มาก น้อย น้อย 18 211 35.83      1.27 1.47 

น้อย มาก น้อย 16 121 34.56       0.20 

น้อย น้อย น้อย 28 111 34.36               

 
* มนียัส าคญัที ่.05            
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ตารางท่ี 64 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์ พิจารณาตามลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การได้รบั
ข้อมูลข่าวสารเร่ืองโรคเอดส์  และทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส ์ในกลุ่มชายท่ีท าธรุกิจส่วนตวั, อาชีพอิสระ 
 

ลกัษณะมุง่
อนาคต 

ขา่วสาร
เอดส ์

ทศันคต ิ n code mean 
122 112 121 212 221 211 111 

44.67 43.36 42.13 40.46 39.57 38.2 32.72 

มาก มาก มาก 28 222 46.39 1.72 3.03 4.26 5.93 6.82* 8.19* 13.67* 

น้อย มาก มาก 15 122 44.67  1.31 2.54 4.21 5.1 6.47* 11.95* 

น้อย น้อย มาก 14 112 43.36   1.23 2.9 3.79 5.16 10.64* 

น้อย มาก น้อย 8 121 42.13    1.67 2.56 3.93 9.41* 

มาก น้อย มาก 13 212 40.46     0.89 2.26 7.74* 

มาก มาก น้อย 21 221 39.57      1.37 6.85* 

มาก น้อย น้อย 10 211 38.2       5.48 

น้อย น้อย น้อย 32 111 32.72               

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

 
            

ตารางท่ี 65 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส์ พิจารณาตามความเช่ืออ านาจในตน และความเช่ือใน
ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มชายท่ีอายมุาก 
 

เชือ่อ านาจตน ประสทิธผิลตน n code mean 
22 21 11 

60.74 54.71 41.46 

น้อย มาก 60 12 61.39 0.65 6.68* 19.93* 

มาก มาก 127 22 60.74  6.03* 19.28* 

มาก น้อย 59 21 54.71   13.25* 

น้อย น้อย 86 11 41.46       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 66 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส์ พิจารณาตามความเช่ืออ านาจในตน และความเช่ือใน
ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ ในกลุ่มชายท่ีไม่ด่ืม
แอลกอฮอล ์
 

เชือ่อ านาจตน ประสทิธผิลตน n code mean 
22 21 11 

61.31 56.98 52.71 

น้อย มาก 40 12 62.87 1.56 5.89* 10.16* 

มาก มาก 70 22 61.31  4.33* 8.60* 

มาก น้อย 32 21 56.98   4.27* 

น้อย น้อย 58 11 52.71       

 
* มนียัส าคญัที ่.05       

 
        

ตารางท่ี 67 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส์ พิจารณาตามความเช่ืออ านาจในตน และความเช่ือใน
ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ ในกลุ่มชายท่ีอาศยักบั
ครอบครวั 
 

เชือ่อ านาจตน ประสทิธผิลตน n code mean 
22 21 11 

60.94 55.65 50.99 

น้อย มาก 60 12 61.2 0.26 5.55* 10.21* 

มาก มาก 85 22 60.94  5.29* 9.95* 

มาก น้อย 55 21 55.65   4.66* 

น้อย น้อย 87 11 50.99       

 
* มนียัส าคญัที ่.05       
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ตารางท่ี 68 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส์ พิจารณาตามความเช่ืออ านาจในตน และความเช่ือใน
ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์ ในกลุ่มชายท่ีไม่เท่ียว
กลางคืน 
 

เชือ่อ านาจตน ประสทิธผิลตน n code mean 
22 21 11 

62.07 56.58 53.84 

น้อย มาก 47 12 62.91 0.84 6.33* 9.07* 

มาก มาก 85 22 62.07 
 

5.49* 8.23* 

มาก น้อย 49 21 56.58 
  

2.74* 

น้อย น้อย 63 11 53.84       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

       
 

       ตารางท่ี 69 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส์ พิจารณาตามความเช่ืออ านาจในตน และความเช่ือใน
ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกันโรคเอดส์ ในกลุ่มชายท่ีท างาน
ราชการ 
 

เชือ่อ านาจตน ประสทิธผิลตน n code mean 
22 21 11 

61.54 58.19 52.83 

น้อย มาก 21 12 62.11 0.57 3.92* 9.28* 

มาก มาก 37 22 61.54 
 

3.35 8.71* 

มาก น้อย 20 21 58.19 
  

5.36* 

น้อย น้อย 41 11 52.83       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 70 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส์ พิจารณาตามความเช่ืออ านาจในตน และความเช่ือใน
ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มชายท่ีมีรายได้ต า่ 
 

เชือ่อ านาจตน ประสทิธผิลตน n code mean 
22 21 11 

60.88 55.39 52.25 

น้อย มาก 31 12 62.47 1.59 7.08* 10.22* 

มาก มาก 56 22 60.88 
 

5.49* 8.63* 

มาก น้อย 52 21 55.39 
  

3.14* 

น้อย น้อย 77 11 52.25       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

       

ตารางท่ี 71 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส์ พิจารณาตามการได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม 
ความเช่ืออ านาจในตน และความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มชายท่ีอาศยักบัเพ่ือนหรือแฟน 
 

อทิธพิล
เพื่อน 

อ านาจ
ตน 

ประสทิธผิล
ตน 

n code mean 
212 222 221 112 121 111 211 

61.62 61.39 57.77 56.62 53.85 52.28 50.91 

น้อย มาก มาก 16 122 63.19 1.57 1.80 5.42* 6.57* 9.34* 10.91* 12.28* 

มาก น้อย มาก 13 212 61.62 
 

0.23 3.85 5.00* 7.77* 9.34* 10.71* 

มาก มาก มาก 33 222 61.39 
  

3.62 4.77 7.54* 9.11* 10.48* 

มาก มาก น้อย 22 221 57.77 
   

1.15 3.92 5.49* 6.86* 

น้อย น้อย มาก 13 112 56.62 
    

2.77 4.34 5.71* 

น้อย มาก น้อย 20 121 53.85 
     

1.57 2.94 

น้อย น้อย น้อย 36 111 52.28 
      

1.37 

มาก น้อย น้อย 11 211 50.91               

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 72 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทศันคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส ์ พิจารณาตามการได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม 
ความเช่ืออ านาจในตน และความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มชายท่ีเท่ียวกลางคืน 1 ครัง้ต่อเดือน 
 

อทิธพิล
เพื่อน 

อ านาจ
ตน 

ประสทิธผิล
ตน 

n code mean 
222 212 221 112 121 211 111 

62.14 61.37 57.44 55.69 53.85 52.36 51.45 

น้อย มาก มาก 23 122 62.96 0.82 1.59 5.52* 7.27* 9.11* 10.60* 11.51* 

มาก มาก มาก 49 222 62.14 
 

0.77 4.70* 6.45* 8.29* 9.78* 10.69* 

มาก น้อย มาก 19 212 61.37 
  

3.93 5.68* 7.52* 9.01* 9.92* 

มาก มาก น้อย 27 221 57.44 
   

1.75 3.59 5.08* 5.99* 

น้อย น้อย มาก 16 112 55.69 
    

1.84 3.33 4.24 

น้อย มาก น้อย 20 121 53.85 
     

1.49 2.40 

มาก น้อย น้อย 14 211 52.36 
      

0.91 

น้อย น้อย น้อย 56 111 51.45               

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

 
 

           ตารางท่ี 73 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส์ พิจารณาตามการได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม 
ความเช่ืออ านาจในตน และความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อการ
ป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มชายท่ีเคยตรวจเอชไอวี 
 

อทิธพิล
เพื่อน 

อ านาจ
ตน 

ประสทิธผิล
ตน 

n code mean 
222 122 112 221 121 111 211 

62.33 60.98 58.66 57.06 53.73 52.97 51.84 

มาก น้อย มาก 51 212 62.88 0.55 1.90 4.23* 5.82* 9.15* 9.91* 11.04* 

มาก มาก มาก 108 222 62.33 
 

1.35 3.68* 5.27* 8.60* 9.36* 10.49* 

น้อย มาก มาก 49 122 60.98 
  

2.32 3.92* 7.25* 8.01* 9.14* 

น้อย น้อย มาก 35 112 58.66 
   

1.60 4.93* 5.69* 6.82* 

มาก มาก น้อย 51 221 57.06 
    

3.33* 4.09* 5.22* 

น้อย มาก น้อย 41 121 53.73 
     

0.76 1.89 

น้อย น้อย น้อย 100 111 52.97 
      

1.13 

มาก น้อย น้อย 31 211 51.84               

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 74 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรค
เอดส์ พิจารณาตามการได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม 
และความเช่ืออ านาจในตน ในกลุ่มชายท่ีไม่ด่ืมแอลกอฮอล ์
 

อทิธพิลเพือ่น 
ความเชือ่อ านาจ

ตน 
n code mean 

11 21 12 

45.63 45.56 41.75 

มาก มาก 69 22 49.38 3.75* 3.82* 7.63* 

น้อย น้อย 56 11 45.63 
 

0.07 3.88* 

มาก น้อย 42 21 45.56 
  

3.81* 

น้อย มาก 33 12 41.75       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

       
        

ตารางท่ี 75 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรค
เอดส์ พิจารณาตามความเช่ืออ านาจในตน และความเช่ือใน
ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ ในกลุ่มชายท่ีเป็นลูกคน
เดียว 
 

เชือ่อ านาจตน ประสทิธผิลตน n code mean 
12 22 11 

45.32 45.24 41.81 

มาก น้อย 67 21 46.83 1.51 1.59 5.02* 

น้อย มาก 46 12 45.32  0.08 3.51* 

มาก มาก 94 22 45.24   3.43* 

น้อย น้อย 93 11 41.81       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 76 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรค
เอดส์ พิจารณาตามความเช่ืออ านาจในตน และความเช่ือใน
ประสิทธิผลแห่งตนต่อการป้องกนัโรคเอดส์  ในกลุ่มชายท่ีไม่ด่ืม
แอลกอฮอล ์
 

เชือ่อ านาจตน ประสทิธผิลตน n code mean 
21 22 11 

46.6 44.53 43.78 

น้อย มาก 40 12 47.41 0.81 2.88 3.63 

มาก น้อย 32 21 46.6 
 

2.07 2.82 

มาก มาก 70 22 44.53 
  

0.75 

น้อย น้อย 58 11 43.78       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

 
 

      ตารางท่ี 77 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์ พิจารณาตามการได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่าง
เหมาะสม ความเช่ืออ านาจในตน และความเช่ือในประสิทธิผลแห่ง
ตนต่อการป้องกนัโรคเอดส ์ในกลุ่มชายท่ีอายมุาก 
 

อทิธพิล
เพื่อน 

อ านาจ
ตน 

ประสทิธผิล
ตน 

n code mean 
212 222 112 111 221 211 121 

45.86 43.66 43.38 37.03 34.90 34.77 34.03 

น้อย มาก มาก 37 122 46.60 0.74 2.94 3.22 9.57* 11.70* 11.83* 12.57* 

มาก น้อย มาก 36 212 45.86 
 

2.20 2.48 8.83* 10.96* 11.09* 11.83* 

มาก มาก มาก 90 222 43.66 
  

0.28 6.63* 8.76* 8.89* 9.63* 

น้อย น้อย มาก 24 112 43.38 
   

6.35* 8.48* 8.61* 9.35* 

น้อย น้อย น้อย 64 111 37.03 
    

2.13 2.26 3.00 

มาก มาก น้อย 30 221 34.90 
     

0.13 0.87 

มาก น้อย น้อย 22 211 34.77 
      

0.74 

น้อย มาก น้อย 29 121 34.03               

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 78 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส ์ พิจารณาตามการรบัรู้การมีอยู่และการเข้าถึงอปุกรณ์ป้องกนั
โรคเอดส ์และวิถีชีวิตแบบพทุธ  ในกลุ่มชายท่ีอายนุ้อย 
 

อุปกรณ์ป้องกนั
เอดส ์

วถิพีุทธ n code mean 
21 12 11 

58.97 58.63 53.99 

มาก มาก 74 22 59.56 0.59 0.93 5.57* 

มาก น้อย 73 21 58.97 
 

0.34 4.98* 

น้อย มาก 81 12 58.63 
  

4.64* 

น้อย น้อย 106 11 53.99       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

 
 

      ตารางท่ี 79 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส ์ พิจารณาตามการรบัรู้การมีอยู่และการเข้าถึงอปุกรณ์ป้องกนั
โรคเอดส ์และวิถีชีวิตแบบพทุธ  ในกลุ่มชายท่ีมีรายได้ต า่ 
 

อุปกรณ์ป้องกนั
เอดส ์

วถิพีุทธ n code mean 
22 21 11 

57.56 56.49 53.74 

น้อย มาก 43 12 59.33 1.77 2.84 5.59* 

มาก มาก 52 22 57.56 
 

1.07 3.82* 

มาก น้อย 54 21 56.49 
  

2.75 

น้อย น้อย 67 11 53.74       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 80 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส์ พิจารณาตามวิถีชีวิตแบบพุทธ และภาระเกินบทบาทจากคน
รอบข้าง ในกลุ่มชายท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 

วถิพีุทธ ภาระเกนิบทบาท n code mean 
22 12 11 

58.64 57.13 54.11 

มาก น้อย 116 21 58.91 0.27 1.78 4.80* 

มาก มาก 107 22 58.64 
 

1.51 4.53* 

น้อย มาก 115 12 57.13 
  

3.02* 

น้อย น้อย 122 11 54.11       
 
* มนียัส าคญัที ่.05 

       
 

       ตารางท่ี 81 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส์ พิจารณาตามวิถีชีวิตแบบพุทธ และภาระเกินบทบาทจากคน
รอบข้าง ในกลุ่มชายท่ีอาศยักบัเพ่ือนหรือแฟน 
 

วถิพีุทธ ภาระเกนิบทบาท n code mean 
22 12 11 

57.27 56.63 53.86 

มาก น้อย 45 21 60.01 2.74 3.38 6.15* 

มาก มาก 37 22 57.27 
 

0.64 3.41 

น้อย มาก 36 12 56.63 
  

2.77 

น้อย น้อย 46 11 53.86       
 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 82 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทัศนคติต่อพฤติกรรมป้องกนัโรค
เอดส ์ พิจารณาตามการรบัรู้การมีอยู่และการเข้าถึงอปุกรณ์ป้องกนั
โรคเอดส ์ วิถีชีวิตแบบพทุธ และภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง ใน
กลุ่มชายท่ีมีรายได้ปานกลาง 
 

อุปกรณ์
ป้องกนัเอดส ์

วถิพีุทธ 
ภาระเกนิ
บทบาท 

n code mean 
221 212 122 121 111 112 211 

61.61 60.46 58.28 57.10 54.60 54.33 53.08 

มาก มาก มาก 33 222 61.79 0.18 1.33 3.51 4.69* 7.19* 7.46* 8.71* 

มาก มาก น้อย 33 221 61.61 
 

1.15 3.33 4.51* 7.01* 7.28* 8.53* 

มาก น้อย มาก 28 212 60.46 
  

2.18 3.36 5.86* 6.13* 7.38* 

น้อย มาก มาก 25 122 58.28 
   

1.18 3.68 3.95 5.20* 

น้อย มาก น้อย 30 121 57.10 
    

2.50 2.77 4.02 

น้อย น้อย น้อย 30 111 54.60 
     

0.27 1.52 

น้อย น้อย มาก 33 112 54.33 
      

1.25 

มาก น้อย น้อย 24 211 53.08               

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

            
 
ตารางท่ี 83 
    

 
 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามวิถีชีวิตแบบพุทธ และภาระเกิน
บทบาทจากคนรอบข้าง ในกลุ่มชายท่ีมีรายได้ต า่ 
 

วถิพีุทธ ภาระเกนิบทบาท n code mean 
22 12 11 

56.08 55.51 54.66 

มาก น้อย 49 21 60.17 4.09* 4.66* 5.51* 

มาก มาก 46 22 56.08 
 

0.57 1.42 

น้อย มาก 59 12 55.51 
  

0.85 

น้อย น้อย 62 11 54.66       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 84 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของความเช่ือในประสิทธิผลแห่งตนต่อ
การป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามการรบัรู้การมีอยู่และการเข้าถึง
อปุกรณ์ป้องกนัโรคเอดส์ วิถีชีวิตแบบพทุธ และภาระเกินบทบาทจาก
คนรอบข้าง ในกลุ่มชายท่ีอาศยัคนเดียว 
 

อุปกรณ์
ป้องกนัเอดส ์

วถิพีุทธ 
ภาระเกนิ
บทบาท 

n code mean 
222 221 122 211 111 121 112 

62.71 61.10 59.71 58.72 54.91 54.27 52.82 

มาก น้อย มาก 28 212 62.93 0.22 1.83 3.22 4.21 8.02* 8.66* 10.11* 

มาก มาก มาก 28 222 62.71 
 

1.61 3.00 3.99 7.80* 8.44* 9.89* 

มาก มาก น้อย 21 221 61.10 
  

1.39 2.38 6.19* 6.83* 8.28* 

น้อย มาก มาก 21 122 59.71 
   

0.99 4.80 5.44* 6.89* 

มาก น้อย น้อย 29 211 58.72 
    

3.81 4.45 5.90* 

น้อย น้อย น้อย 35 111 54.91 
     

0.64 2.09 

น้อย มาก น้อย 26 121 54.27 
      

1.45 

น้อย น้อย มาก 27 112 52.82               

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

 
 

           ตารางท่ี 85 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรค
เอดส ์ พิจารณาตามการรบัรู้การมีอยู่และการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกนั
โรคเอดส ์และวิถีชีวิตแบบพทุธ ในกลุ่มชายท่ีไม่เคยตรวจเอชไอวี 
 

อุปกรณ์ป้องกนั
เอดส ์

วถิพีุทธ n code mean 
21 22 11 

45.33 43.73 42.85 

น้อย มาก 48 12 47.03 1.70 3.3 4.18* 

มาก น้อย 43 21 45.33 
 

1.6 2.48 

มาก มาก 37 22 43.73 
  

0.88 

น้อย น้อย 72 11 42.85       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 86 
 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรค
เอดส ์ พิจารณาตามการรบัรู้การมีอยู่และการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกนั
โรคเอดส ์และภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง ในกลุ่มชายท่ีมีอาชีพ
ธรุกิจส่วนตวั 
 

อุปกรณ์ป้องกนั
เอดส ์

ภาระเกนิบทบาท n code mean 
21 22 11 

44.39 40.52 39.94 

น้อย มาก 33 12 45.85 1.46 5.33* 5.91* 

มาก น้อย 33 21 44.39 
 

3.87 4.45 

มาก มาก 50 22 40.52 
  

0.58 

น้อย น้อย 25 11 39.94       
 
* มนียัส าคญัที ่.05 

 
 

      ตารางท่ี 87 
    

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ขณะมี
เพศสมัพนัธ์ พิจารณาตามวิถีชีวิตแบบพุทธ และภาระเกินบทบาท
จากคนรอบข้าง ในกลุ่มชายท่ีมีรายได้ต า่ 
 

วถิพีุทธ ภาระเกนิบทบาท n code mean 
12 22 11 

37.87 37.81 36.74 

มาก น้อย 49 21 42.37 4.50* 4.56* 5.63* 

น้อย มาก 59 12 37.87 
 

0.06 1.13 

มาก มาก 46 22 37.81 
  

1.07 

น้อย น้อย 62 11 36.74       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

       



ตารางท่ี 88    ผลการท านายการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อโรคเอดส ์โดยใช้จิตลกัษณะเดิม และสถานการณ์เป็นตวัท านาย 
 

            กลุ่ม 
จ านวน
คน 

ชุด 1 จิตลกัษณะเดิม (1-4) ชุด 2 สถานการณ์ (5-8) ชุด 3 จิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์ (1-8) 
 % ต่าง  

% ท านาย ตวัท านาย ค่าเบต้า % ท านาย ตวัท านาย ค่าเบต้า % ท านาย ตวัท านาย ค่าเบต้า 
รวม 666 7.2 1, 4, 3 .14, .12, .11 6.6 5 .25 12 5, 1, 6, 4, 3 .20, .13, -.13, .11, .09 4.8 
อายนุ้อย 334 10.6 1, 4, 3 .16, .15, .15 11.9 5 .34 19.1 5, 4, 7, 3 .30, .21, -.17, .14   7.2* 
อายมุาก 332 6.8 1, 2 .16, .13 4.5 5 .20 10.1 1, 5, 8 .22, .17, -.13 3.3 
ลกูคนเดยีว 300 7.1 1, 2 .17, .13 7.2 5 .25 13.6 5, 1, 8, 6 .26, .25, -.14, -.13   6.4* 
มพีีน้่อง 366 7.6 4, 3, 1 .16, .12, .11 6.7 5 .24 11.9 5, 4 .21, .15 4.3 
ก.ศกึษาป.ตร ี 460 8.7 4, 3, 1 .15, .13, .13 8.6 5 .28 14.7 5, 6, 4, 1, 3 .23, -.15, .13, .13, .10   6.0* 
ก.ศกึษาสงูกวา่ป.ตร ี 206 4.6 1 .19 3.8 5 .17 8.3 1, 8 .25, -.15 3.7 
โสด 331 7.2 3, 1 .15, .14 7.1 5 .25 12.8 5, 3 .21, .14   5.6* 
ไม่โสด 335 7.1 4, 1 .16, .15 6 5 .24 11.6 5, 4 .21, .16 4.5 
ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์ 200 6.3 1.00 .23 11.7 5, 7 .32, -.19 17.1 5, 7, 1 .27, -.19, .16   5.4* 
ดื่มแอลกอฮอล์ 466 7.8 2, 4, 3 .13, .12, .11 5.7 5 .22 11 5, 2, 4 .17, .14, .11 3.2 
อาศยัคนเดยีว 215 9.5 4, 3 .23, .14 8.8 5 .26 17.4 4, 5, 7 .26, .23, -.16   7.9* 
อาศยักบัครอบครวั 287 9.5 2, 1 .18, .16 9.1 5 .29 13.6 5, 3 .25, .15 4.1 
อาศยักบัเพื่อน,แฟน 164 3 1 .16 8.4 5, 7 .21, -.18 12.3 7, 5, 4 -.24, .21, .16 3.9 
แบบรุก 179 2.2 

  
5.5 5 .18 7.5 5 .18 2.0 

แบบรบั 198 11.2 4, 1 .24, .16 5.9 5 .21 14 4, 1 .24, .16 2.8 
ไดท้ ัง้รุกและรบั 221 11.5 2, 1 .23, .14 11.3 5, 6 .36, -.15 22.5 5, 2, 6 .33, .27, -.20  11.0* 
ไม่เทีย่วกลางคนื 244 4.8 4 .19 8.7 5, 6 .29, -.15 12 5, 4, 6 .26, .15, -.15 3.3 
เทีย่วกลางคนื 422 8.4 1, 3 .18, .15 4.7 5 .22 11.6 1, 5, 2 .14, .14, .12 3.2 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ 224 12.6 3, 1 .24, .18 6.4 5 .23 15.8 3, 1, 8 .26, .22, -.14 3.2 
เทีย่วกลางคนื >1 ครัง้ 198 4.1 1 .18 5.3 5 .17 9.1 1 .18 3.8 
ท างานเอกชน 322 9.8 2, 1, 4 .16, .14, .12 7.3 5 .27 13.1 5, 2, 4 .21, .14, .11 3.3 
ธุรกจิส่วนตวั 141 4.1 

  
7.5 5 .25 10.3 5 .25 2.8 

ราชการ, รฐัวสิาหกจิ 119 13.5 4 .33 8.1 5 .19 20.6 4 .33   7.1* 
รายไดต้ ่า 216 4.8 4 .20 11.5 5, 6 .34, -.19 13.6 5, 6, 4 .30, -.20, .15 2.1 
รายไดป้านกลาง 236 15.4 1, 3, 4 .23, .16, .13 3.2 5 .18 19.6 1, 3, 6, 4, 8 .33, .19, -.15, .15, -.13 4.2 
รายไดส้งู 184 7.8 1, 2 .18, .16 13.5 5 .34 18 5, 2 .30, .14 4.5 
เคยตรวจ HIV 466 9 2, 4, 1 .16, .13, .11 5.5 5 .22 13.4 2, 5, 4, 6, 1, 7 .17, .16, .15, -.12, .11, -.10 4.4 
ไม่เคยตรวจ HIV 200 9.6 3, 1 .19, .15 10.3 5 .32 17.6 5, 3, 2 .30, .26, -.18 7.3* 
 
หมายเหตุ : ค่าเบตา้ทุกตวัมนียัส าคญัที ่.05 และ * มเีปอรเ์ซน็ตแ์ตกต่างตัง้แต่ 5.0% ขึน้ไป 
 

                   ตวัท านายท่ี 1 คือ สขุภาพจิต 
 

ตวัท านายท่ี 4 คือ วิถีชีวิตแบบพทุธ 
  

ตวัท านายท่ี 7 คือ การได้รบัข้อมลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส ์
 

ตวัท านายท่ี 2 คือ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน ตวัท านายท่ี 5 คือ การได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม ตวัท านายท่ี 8 คือ ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง 
  

ตวัท านายท่ี 3 คือ ความเช่ืออ านาจในตน ตวัท านายท่ี 6 คือ การรบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอปุกรณ์ป้องกนัเอดส์ 
    

349 



ตารางท่ี 89   ผลการท านายกพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมีเพศสมัพนัธ ์โดยใช้จิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์เป็นตวัท านาย 
 

            
กลุ่ม จ านวนคน 

ชุด 1 จิตลกัษณะเดิม (1-4) ชุด 2 สถานการณ์ (5-8) ชุด 3 จิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์ (1-8) 
 % ต่าง  

% ท านาย ตวัท านาย ค่าเบต้า % ท านาย ตวัท านาย ค่าเบต้า % ท านาย ตวัท านาย ค่าเบต้า 
รวม 666 9.2 2, 4, 1 .16, .13, .12 6.8 7, 5 .21, .10 10.7 7, 2, 1, 4 .14, .13, .11, .08 1.5 
อายนุ้อย 334 7.6 2, 1 .19, .12 6.2 7 .19 10.2 2, 7 .19, .12 2.6 
อายมุาก 332 9.9 4, 2 .19, .18 8.4 7, 8 .23, .13 12.5 2, 7, 4, 8 .15, .14, .13, .11 2.6 
ลกูคนเดยีว 300 9.7 2, 4, 1 .13, .13, .13 7 7 .25 11.5 7, 1 .20, .17 1.8 
มพีีน้่อง 366 9.3 2, 4, 1 .18, .12, .11 7.1 7, 5 .20, .12 11 2, 7, 1 .16, .16, .12 1.7 
ก.ศกึษาป.ตร ี 460 8.7 2, 4 .19, .14 6.2 7 .24 10.2 2, 7, 4 .16, .14, .10 1.5 
ก.ศกึษาสงูกวา่ป.ตร ี 206 10.3 1, 4 .24, .15 9.6 7, 5 .22, .16 13.3 1, 7 .25, .22 3 
โสด 331 8.2 2 .26 7.2 7, 5 .22, .11 10.7 2, 7 .20, .17 2.5 
ไม่โสด 335 11.4 4, 3, 2 .21, .14, .12 6.7 7, 6 .18, .13 12.8 4, 3, 6 .23, .15, .12 1.4 
ไม่ดื่มแอลกอฮอล ์ 200 10.9 3, 1, 2 .16, .14, .14 8.1 7 .26 14.2 7, 1, 3 .20, .17, .15 3.3 
ดื่มแอลกอฮอล์ 466 8.8 4, 2 ,1 .16, .14, .10 6.0 7, 5 .19, .11 9.9 4, 2, 7, 1 .12, .11, .10, .10 1.1 
อาศยัคนเดยีว 215 12.7 2 .31 9.9 7, 5 .24, .14 14.9 2, 7 .25, .18 2.2 
อาศยักบัครอบครวั 287 7.7 2, 1 .17, .16 6.9 7, 5 .18, .13 10 7, 1, 2 .15, .14, .13 2.3 
อาศยักบัเพื่อน,แฟน 164 12 4, 3 .26, .18 7.7 7 .28 14.7 4, 7, 3 .21, .17, .15 2.7 
แบบรุก 179 9.9 1 .26 8 8, 5 .18, .15 11.3 1 .26 1.4 
แบบรบั 198 13.7 2, 1 .26, .16 15.1 6, 7 .26, .20 20.8 6, 2 .27, .26   5.7* 
ไดท้ ัง้รุกและรบั 221 9.3 4, 2 .19, .18 6.1 7 .24 11.5 7, 2 .19, .18 2.2 
ไม่เทีย่วกลางคนื 244 10.5 2, 1 .21, .16 7.3 7 .25 14.3 7, 2, 1 .18, .16, .14 3.8 
เทีย่วกลางคนื 422 8.4 2, 4, 1 .14, .14, .11 8.2 7, 5 .19, .16 11.1 2, 7, 5 .15, .14, .13 2.7 
เทีย่วกลางคนื 1 ครัง้ 224 10.9 2 .30 7.1 5 .19 13.4 2 .30 2.5 
เทีย่วกลางคนื >1 ครัง้ 198 8.6 4 .26 13 7, 5 .27, .17 14.8 7, 5 .27, .17 1.8 
ท างานเอกชน 322 10.2 2, 1 .22, .14 5.1 7, 5 .15, .12 11 2, 1 .22, .14 0.8 
ธุรกจิส่วนตวั 141 13.7 4, 3 .33, .18 20.3 7, 5 .36, .18 23 7, 5 .36, .18 2.7 
ราชการ, รฐัวสิาหกจิ 119 11.4 1 .28 2.5 

  
16.5 1 .28   5.1* 

รายไดต้ ่า 216 6.9 2 .24 5.7 7 .21 9 2 .24 2.1 
รายไดป้านกลาง 236 8.3 1, 4 .21, .13 8.1 7 .24 10.4 1, 7 .20, .19 2.1 
รายไดส้งู 184 15.2 2, 4 .27, .19 10 7 .29 17.5 2, 7 .27, .22 2.3 
เคยตรวจ HIV 466 7.9 2, 4 .20, .13 5.7 7, 5 .19, .11 9.3 2, 7 .20, .15 1.4 
ไม่เคยตรวจ HIV 200 13.5 3, 1, 4 .21, .18, .14 7.9 7, 6 .18, .16 15.9 1, 3, 7 .20, .16, .15 2.4 
 
หมายเหตุ : ค่าเบตา้ทุกตวัมนียัส าคญัที ่.05 และ * มเีปอรเ์ซน็ตแ์ตกต่างตัง้แต่ 5.0% ขึน้ไป 

                   ตวัท านายท่ี 1 คือ สขุภาพจิต 
 

ตวัท านายท่ี 4 คือ วิถีชีวิตแบบพทุธ 
  

ตวัท านายท่ี 7 คือ การได้รบัข้อมลูข่าวสารเรื่องโรคเอดส ์
 ตวัท านายท่ี 2 คือ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน ตวัท านายท่ี 5 คือ การได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม ตวัท านายท่ี 8 คือ ภาระเกินบทบาทจากคนรอบข้าง 

  ตวัท านายท่ี 3 คือ ความเช่ืออ านาจในตน ตวัท านายท่ี 6 คือ การรบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึงอปุกรณ์ป้องกนัเอดส ์
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ตารางท่ี 90  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของจิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ จิตลกัษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกนัโรค  
เอดส ์พิจารณาตามอาย ุรสนิยมในการมีเพศสมัพนัธ ์และอาชีพท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง ในกลุ่มสขุภาพจิต 

 

อาย ุ
รสนยิม
เพศ 

อาชพี n code mean 
233 212 223 211 213 222 231 111 123 221 133 122 112 121 232 131 113 

42.36 41.17 41.00 39.25 38.95 38.52 37.85 37.18 36.64 36.19 35.83 35.67 35.36 35.25 33.79 33.74 33.60 
น้อย โบท ธุรกจิสว่นตวั 15 132 43.00 0.64 1.83 2.00 3.75 4.05 4.48 5.15 5.82 6.36* 6.81* 7.17* 7.33* 7.64* 7.75* 9.21* 9.26* 9.40* 

มาก โบท ราชการ 22 233 42.36  1.19 1.36 3.11 3.41 3.84 4.51 5.19 5.72 6.18 6.53* 6.70* 7.01* 7.11* 8.58* 8.62* 8.76* 

มาก รกุ ธุรกจิสว่นตวั 29 212 41.17   0.17 1.92 2.22 2.65 3.32 3.99 4.53 4.98 5.34 5.51 5.82 5.92 7.39* 7.43* 7.57* 

มาก รบั ราชการ 21 223 41.00    1.75 2.05 2.48 3.15 3.82 4.36 4.81 5.17 5.33 5.64 5.75 7.21* 7.26* 7.40* 

มาก รกุ เอกชน 51 211 39.25     0.30 0.73 1.40 2.08 2.61 3.07 3.42 3.59 3.90 4.00 5.47 5.51 5.65 

มาก รกุ ราชการ 22 213 38.95      0.43 1.10 1.78 2.31 2.77 3.12 3.29 3.60 3.70 5.17 5.21 5.35 

มาก รบั ธุรกจิสว่นตวั 25 222 38.52       0.67 1.34 1.88 2.33 2.69 2.85 3.16 3.27 4.73 4.78 4.92 

มาก โบท เอกชน 54 231 37.85        0.67 1.21 1.66 2.02 2.19 2.49 2.60 4.07 4.11 4.25 

น้อย รกุ เอกชน 28 111 37.18         0.54 0.99 1.35 1.51 1.82 1.93 3.39 3.44 3.58 

น้อย รบั ราชการ 14 123 36.64          0.46 0.81 0.98 1.29 1.39 2.86 2.90 3.04 

มาก รบั เอกชน 32 221 36.19           0.35 0.52 0.83 0.94 2.40 2.45 2.59 

น้อย โบท ราชการ 12 133 35.83            0.17 0.48 0.58 2.05 2.09 2.23 

น้อย รบั ธุรกจิสว่นตวั 15 122 35.67             0.31 0.42 1.88 1.92 2.07 

น้อย รกุ ธุรกจิสว่นตวั 14 112 35.36              0.11 1.57 1.61 1.76 

น้อย รบั เอกชน 56 121 35.25               1.46 1.51 1.65 

มาก โบท ธุรกจิสว่นตวั 28 232 33.79                0.04 0.19 

น้อย โบท เอกชน 66 131 33.74                 0.14 
น้อย รกุ ราชการ 15 113 33.60                  

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 91  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของจิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ จิตลกัษณะ
ตามสถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์พิจารณาตามอายุ และ
รสนิยมในการมีเพศสมัพนัธ์ของกลุ่มตวัอย่าง ในกลุ่มภาระเกินบทบาท
จากคนรอบข้าง 

 

อาย ุ รสนิยมเพศ n code mean 
22 21 23 11 12 

46.83 44.51 43.87 43.83 43.28 

น้อย โบท 93 13 46.85 0.02 2.34 2.98* 3.02* 3.57* 

มาก รบั 78 22 46.83 
 

2.32 2.96* 3.00* 3.55* 

มาก รกุ 102 21 44.51 
  

0.64 0.68 1.23 

มาก โบท 104 23 43.87 
   

0.04 0.59 

น้อย รกุ 57 11 43.83 
    

0.55 

น้อย รบั 85 12 43.28           

 
* มนียัส าคญัที ่.05 

        



ตารางท่ี 92 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของจิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ จิตลกัษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์     
พิจารณาตามอายุ รสนิยมในการมีเพศสมัพนัธ์ และอาชีพท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง ในกลุ่มการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง
ต่อโรคเอดส ์

 

อาย ุ
รสนยิม
เพศ 

อาชพี n code mean 
111 133 123 213 131 221 211 121 223 231 132 233 113 122 232 222 212 

48.82 48.75 46.79 46.14 45.59 44.47 43.94 43.79 43.62 43.57 43.47 42.86 42.80 42.47 42.18 42.12 40.17 
น้อย รกุ ธุรกจิสว่นตวั 14 112 49.50 0.68 0.75 2.71 3.36 3.91 5.03 5.56* 5.71* 5.88* 5.93* 6.03* 6.64* 6.70* 7.03* 7.32* 7.38* 9.33* 

น้อย รกุ เอกชน 28 111 48.82  0.07 2.04 2.69 3.23 4.35 4.88 5.04 5.20 5.25 5.35 5.96* 6.02* 6.35* 6.64* 6.70* 8.65* 

น้อย โบท ราชการ 12 133 48.75   1.96 2.61 3.16 4.28 4.81 4.96 5.13 5.18 5.28 5.89* 5.95* 6.28* 6.57* 6.63* 8.58* 

น้อย รบั ราชการ 14 123 46.79    0.65 1.19 2.32 2.84 3.00 3.17 3.21 3.32 3.92 3.99 4.32 4.61 4.67 6.62* 

มาก รกุ ราชการ 22 213 46.14     0.55 1.67 2.20 2.35 2.52 2.56 2.67 3.27 3.34 3.67 3.96 4.02 5.97* 

น้อย โบท เอกชน 66 131 45.59      1.12 1.65 1.81 1.97 2.02 2.12 2.73 2.79 3.12 3.41 3.47 5.42* 

มาก รบั เอกชน 32 221 44.47       0.53 0.68 0.85 0.89 1.00 1.61 1.67 2.00 2.29 2.35 4.30 

มาก รกุ เอกชน 51 211 43.94        0.16 0.32 0.37 0.47 1.08 1.14 1.47 1.76 1.82 3.77 

น้อย รบั เอกชน 56 121 43.79         0.17 0.21 0.32 0.92 0.99 1.32 1.61 1.67 3.62 

มาก รบั ราชการ 21 223 43.62          0.04 0.15 0.76 0.82 1.15 1.44 1.50 3.45 

มาก โบท เอกชน 54 231 43.57           0.11 0.71 0.77 1.11 1.40 1.45 3.40 

น้อย โบท ธุรกจิสว่นตวั 15 132 43.47            0.60 0.67 1.00 1.29 1.35 3.30 

มาก โบท ราชการ 22 233 42.86             0.06 0.40 0.69 0.74 2.69 

น้อย รกุ ราชการ 15 113 42.80              0.33 0.62 0.68 2.63 

น้อย รบั ธุรกจิสว่นตวั 15 122 42.47               0.29 0.35 2.30 

มาก โบท ธุรกจิสว่นตวั 28 232 42.18                0.06 2.01 

มาก รบั ธุรกจิสว่นตวั 25 222 42.12                 1.95 

มาก รกุ ธุรกจิสว่นตวั 29 212 40.17                  

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 93  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของจิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ จิตลกัษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์
พิจารณาตามสถานะ การพกัอาศยั และรายได้ท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง ในกลุ่มสขุภาพจิต 

 

สถานะ อาศยั รายได ้ n code mean 
213 131 112 122 123 233 132 223 211 232 133 221 111 222 121 231 212 

40.55 40.47 40.28 40.26 39.90 38.19 37.90 37.89 37.73 37.51 35.86 35.41 34.69 34.26 34.07 33.81 32.50 
โสด คนเดยีว สงู 30 113 41.67 1.11 1.20 1.39 1.41 1.76 3.47 3.77 3.77 3.94 4.16 5.81* 6.26* 6.98* 7.41* 7.60* 7.86* 9.17* 

ไมโ่สด คนเดยีว สงู 29 213 40.55  0.08 0.27 0.30 0.65 2.36 2.65 2.66 2.82 3.04 4.69 5.14 5.86* 6.29* 6.48* 6.74* 8.05* 

โสด เพือ่น ต ่า 17 131 40.47   0.19 0.21 0.57 2.28 2.57 2.58 2.74 2.96 4.61 5.06 5.78* 6.21* 6.40* 6.66* 7.97* 

โสด คนเดยีว กลาง 50 112 40.28    0.02 0.38 2.09 2.38 2.39 2.55 2.77 4.42 4.87 5.59* 6.02* 6.21* 6.47* 7.78* 

โสด ครอบครวั กลาง 39 122 40.26     0.35 2.06 2.36 2.36 2.53 2.75 4.40 4.85 5.57* 6.00* 6.19* 6.45* 7.76* 

โสด ครอบครวั สงู 42 123 39.90      1.71 2.00 2.01 2.18 2.39 4.05 4.49 5.22 5.65* 5.84* 6.10* 7.40* 

ไมโ่สด เพือ่น สงู 31 233 38.19       0.29 0.30 0.47 0.68 2.34 2.78 3.51 3.93 4.13 4.39 5.69* 

โสด เพือ่น กลาง 20 132 37.90        0.01 0.17 0.39 2.04 2.49 3.21 3.64 3.83 4.09 5.40* 

ไมโ่สด ครอบครวั สงู 38 223 37.89         0.17 0.38 2.04 2.48 3.21 3.64 3.83 4.09 5.39* 

ไมโ่สด คนเดยีว ต ่า 22 211 37.73          0.22 1.87 2.32 3.04 3.47 3.66 3.92 5.23 

ไมโ่สด เพือ่น กลาง 45 232 37.51           1.65 2.10 2.82 3.25 3.44 3.70 5.01 

โสด เพือ่น สงู 14 133 35.86            0.45 1.17 1.60 1.79 2.05 3.36 

ไมโ่สด ครอบครวั ต ่า 39 221 35.41             0.72 1.15 1.34 1.60 2.91 

โสด คนเดยีว ต ่า 48 111 34.69              0.43 0.62 0.88 2.19 

ไมโ่สด ครอบครวั กลาง 54 222 34.26               0.19 0.45 1.76 

โสด ครอบครวั ต ่า 59 121 34.07                0.26 1.57 

ไมโ่สด เพือ่น ต ่า 31 231 33.81                 1.31 

ไมโ่สด คนเดยีว กลาง 28 212 32.50                  

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 94 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียจิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ จิตลกัษณะตาม
สถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์พิจารณาตามการตรวจเลือด
เพ่ือหาเช้ือเอชไอวี และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง ใน
กลุ่มพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดสข์ณะมีเพศสมัพนัธ ์

 

ตรวจเอชไอว ี การศกึษา n code mean 
11 21 22 

39.72 38.05 36.45 

เคย สงูกว่าป.ตร ี 155 12 42.57 2.85* 4.52* 6.12* 

เคย ป.ตร ี 311 11 39.72 
 

1.67 3.27* 

ไมเ่คย ป.ตร ี 149 21 38.05 
  

1.6 

ไมเ่คย สงูกว่าป.ตร ี 51 22 36.45       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
 
 

      ตารางท่ี 95 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียจิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ จิตลกัษณะตาม
สถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ พิจารณาตามการมีพ่ีน้องใน
ครอบครวั การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และปริมาณการเท่ียวกลางคืนท่ี
แตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง ในกลุ่มการได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน
อย่างเหมาะสม 

 

การมพีีน้่อง แอลกอฮอล ์
ปรมิาณ
เทีย่วฯ 

n code mean 
212 211 221 121 222 122 112 

46.42 44.57 44.42 43.40 42.53 42.32 38.60 

ลูกคนเดยีว ไมด่ื่ม 1 ครัง้ 16 111 46.81 0.39 2.24 2.39 3.41 4.28 4.49 8.21* 

มพีีน้่อง ไมด่ื่ม >1 ครัง้ 12 212 46.42 
 

1.85 2.00 3.02 3.89 4.10 7.82* 

มพีีน้่อง ไมด่ื่ม 1 ครัง้ 23 211 44.57 
  

0.15 1.17 2.04 2.25 5.97* 

มพีีน้่อง ดื่ม 1 ครัง้ 99 221 44.42 
   

1.02 1.89 2.10 5.82* 

ลูกคนเดยีว ดื่ม 1 ครัง้ 86 121 43.40 
    

0.87 1.08 4.80 

มพีีน้่อง ดื่ม >1 ครัง้ 98 222 42.53 
     

0.21 3.93 

ลูกคนเดยีว ดื่ม >1 ครัง้ 78 122 42.32 
      

3.72 

ลูกคนเดยีว ไมด่ื่ม >1 ครัง้ 10 112 38.60               

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 96 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียจิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ จิตลกัษณะ
ตามสถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์พิจารณาตามการมี
พ่ีน้องในครอบครวั และปริมาณการเท่ียวกลางคืนท่ีแตกต่างกนัของ
กลุ่มตวัอย่าง ในกลุ่มการรบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึง
อปุกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์

 

การมพีีน้่อง 
ปรมิาณเทีย่ว
กลางคนื 

n code mean 
22 21 12 

45.35 44.28 39.63 

ลกูคนเดยีว เทีย่ว 1 ครัง้ 102 11 47.38 2.03 3.10* 7.75* 

มพีีน้่อง เทีย่ว >1 ครัง้ 110 22 45.35 
 

1.07 5.72* 

มพีีน้่อง เทีย่ว 1 ครัง้ 122 21 44.28 
  

4.65* 

ลกูคนเดยีว เทีย่ว >1 ครัง้ 88 12 39.63       
 
* มนียัส าคญัที ่.05 
 
 

      ตารางท่ี 97 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียจิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ จิตลกัษณะตาม
สถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส์ พิจารณาตามการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ และปริมาณการเท่ียวกลางคืนท่ีแตกต่างกนัของ
กลุ่มตวัอย่าง ในกลุ่มการรบัรู้การมีอยู่และความสะดวกในการเข้าถึง
อปุกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์

 

แอลกอฮอล ์
ปรมิาณเทีย่ว
กลางคนื 

n code mean 
21 22 12 

44.42 44.05 40.93 

ไมด่ืม่ เทีย่ว 1 ครัง้ 39 11 47.24 2.82 3.19 6.31* 

ดืม่ เทีย่ว 1 ครัง้ 185 21 44.42 
 

0.37 3.49* 

ดืม่ เทีย่ว >1 ครัง้ 176 22 44.05 
  

3.12 

ไมด่ืม่ เทีย่ว >1 ครัง้ 22 12 40.93       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 98 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียจิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ จิตลกัษณะ
ตามสถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ พิจารณาตามการมีพ่ี
น้องในครอบครวั การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และปริมาณการเท่ียว
กลางคืนท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง ในกลุ่มการรบัรู้การมีอยู่และ
ความสะดวกในการเข้าถึงอปุกรณ์ป้องกนัโรคเอดส ์

 

การมพีีน้่อง แอลกอฮอล ์
ปรมิาณ
เทีย่วฯ 

n code mean 
212 121 211 122 222 221 112 

46.67 44.88 44.61 44.05 44.04 43.95 35.20 

ลูกคนเดยีว ไมด่ื่ม 1 ครัง้ 16 111 49.88 3.21 5.00* 5.27* 5.83* 5.84* 5.93* 14.68* 

มพีีน้่อง ไมด่ื่ม >1 ครัง้ 12 212 46.67  1.79 2.06 2.62 2.63 2.72 11.47* 

ลูกคนเดยีว ดื่ม 1 ครัง้ 86 121 44.88   0.27 0.83 0.84 0.93 9.68* 

มพีีน้่อง ไมด่ื่ม 1 ครัง้ 23 211 44.61    0.56 0.57 0.66 9.41* 

ลูกคนเดยีว ดื่ม >1 ครัง้ 78 122 44.05     0.01 0.10 8.85* 

มพีีน้่อง ดื่ม >1 ครัง้ 98 222 44.04      0.09 8.84* 

มพีีน้่อง ดื่ม 1 ครัง้ 99 221 43.95       8.75* 

ลูกคนเดยีว ไมด่ื่ม >1 ครัง้ 10 112 35.20               

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
 
            

ตารางท่ี 99 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียจิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ จิตลกัษณะ
ตามสถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์พิจารณาตามการมี
พ่ีน้องในครอบครวั และปริมาณการเท่ียวกลางคืนท่ีแตกต่างกนัของ
กลุ่มตวัอย่าง ในกลุ่มการได้รบัข้อมลูข่าวสารเร่ืองโรคเอดส ์

 

การมพีีน้่อง 
ปรมิาณเทีย่ว
กลางคนื 

n code mean 
21 11 12 

44.28 44.25 38.68 

มพีีน้่อง เทีย่ว >1 ครัง้ 110 22 44.55 0.27 0.3 5.87* 

มพีีน้่อง เทีย่ว 1 ครัง้ 122 21 44.28  0.03 5.60* 

ลกูคนเดยีว เทีย่ว 1 ครัง้ 102 11 44.25   5.57* 

ลกูคนเดยีว เทีย่ว >1 ครัง้ 88 12 38.68       

 
* มนียัส าคญัที ่.05 
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ตารางท่ี 100  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียจิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ จิตลกัษณะตาม
สถานการณ์ และพฤติกรรมป้องกนัโรคเอดส ์ พิจารณาตามการมีพ่ีน้อง
ในครอบครวั การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และปริมาณการเท่ียว
กลางคืนท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง ในกลุ่มการได้รบัข้อมูลข่าวสาร
เร่ืองโรคเอดส ์

 

การมพีีน้่อง แอลกอฮอล ์
ปรมิาณ
เทีย่วฯ 

n code mean 
111 211 221 121 222 122 112 

45.88 45.30 43.25 42.62 42.18 40.46 36.90 

มพีีน้่อง ไมด่ื่ม >1 ครัง้ 12 212 46.92 1.04 1.62 3.67 4.30 4.74* 6.46* 10.02* 

ลูกคนเดยีว ไมด่ื่ม 1 ครัง้ 16 111 45.88  0.58 2.63 3.26 3.70 5.42* 8.98* 

มพีีน้่อง ไมด่ื่ม 1 ครัง้ 23 211 45.30   2.05 2.68 3.12 4.84* 8.40* 

มพีีน้่อง ดื่ม 1 ครัง้ 99 221 43.25    0.63 1.07 2.79 6.35* 

ลูกคนเดยีว ดื่ม 1 ครัง้ 86 121 42.62     0.44 2.16 5.72* 

มพีีน้่อง ดื่ม >1 ครัง้ 98 222 42.18      1.72 5.28* 

ลูกคนเดยีว ดื่ม >1 ครัง้ 78 122 40.46       3.56 

ลูกคนเดยีว ไมด่ื่ม >1 ครัง้ 10 112 36.90               

 
* มนียัส าคญัที ่.05            
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

การวิเคราะหอิ์ทธิพลเชิงเส้น 
(Path Analysis) 
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The following lines were read from file  C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\PHD\FINAL 
ROUND\Lisrel 2\data2.SPJ: 
 
 
 Sample Size = 666 
 Relationships 
 BAT = AAT SET 
 BBT = AAT SET 
 AAT = SET 
 BAT = FRT CDT NET MHT BDT 
 BBT = FRT CDT MHT 
 AAT = FRT CDT NET FOT LCT BDT 
 Path Diagram 
 Lisrel Output: ss sc rs mi ef 
 End of Problem 
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       Covariance Matrix        
 
                 BAT        BBT        AAT        SET        FRT        CDT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      BAT      86.39 
      BBT      18.67      82.72 
      AAT      45.14      41.55      70.75 
      SET      12.83      54.34      48.52      88.66 
      FRT      20.05      11.48      24.85      26.81      75.56 
      CDT       0.75      12.02      12.13      31.41      21.16      75.54 
      NET       2.15      16.62      16.77      24.18      15.01      22.44 
      MHT      20.26      20.28      21.42      27.18      29.28      31.39 
      FOT      13.34      16.59      19.86      24.79      19.60      16.35 
      LCT      12.67      12.20      18.75      24.25      20.77      19.03 
      BDT      12.38      14.68      17.01      18.64      12.77       7.84 
 
         Covariance Matrix        
 
                 NET        MHT        FOT        LCT        BDT    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      NET      60.43 
      MHT      14.64     115.23 
      FOT      19.43      30.85      54.41 
      LCT      16.82      28.09      26.46      60.65 
      BDT      24.02      19.34      19.31       8.48      61.47 
 
 
 
 
 Parameter Specifications 
 
         BETA         
 
                 BAT        BBT        AAT 
            --------   --------   -------- 
      BAT          0          0          1 
      BBT          0          0          2 
      AAT          0          0          0 
 
         GAMMA        
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                 SET        FRT        CDT        NET        MHT        FOT 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      BAT          3          4          5          6          7          0 
      BBT          9         10         11          0         12          0 
      AAT         13         14         15         16          0         17 
 
         GAMMA        
 
                 LCT        BDT 
            --------   -------- 
      BAT          0          8 
      BBT          0          0 
      AAT         18         19 
 
         PHI          
 
                 SET        FRT        CDT        NET        MHT        FOT 
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      SET         20 
      FRT         21         22 
      CDT         23         24         25 
      NET         26         27         28         29 
      MHT         30         31         32         33         34 
      FOT         35         36         37         38         39         40 
      LCT         41         42         43         44         45         46 
      BDT         48         49         50         51         52         53 
 
         PHI          
 
                 LCT        BDT 
            --------   -------- 
      LCT         47 
      BDT         54         55 
 
         PSI          
 
                 BAT        BBT        AAT 
            --------   --------   -------- 
                  56         57         58 
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 Number of Iterations =  8 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 
         BETA         
 
                 BAT        BBT        AAT    
            --------   --------   -------- 
      BAT        - -        - -       0.82 
                                    (0.04) 
                                     19.33 
 
      BBT        - -        - -       0.28 
                                    (0.04) 
                                      6.83 
 
      AAT        - -        - -        - - 
 
 
         GAMMA        
 
                 SET        FRT        CDT        NET        MHT        FOT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      BAT      -0.34       0.10      -0.01      -0.13       0.08        - - 
              (0.04)     (0.04)     (0.04)     (0.04)     (0.03) 
               -8.46       2.76      -0.38      -3.16       2.97 
 
      BBT       0.51      -0.12      -0.09        - -       0.06        - - 
              (0.04)     (0.03)     (0.03)                (0.03) 
               13.53      -3.50      -2.60                  2.18 
 
      AAT       0.49       0.14      -0.13       0.03        - -       0.06 
              (0.03)     (0.03)     (0.03)     (0.04)                (0.04) 
               15.81       4.36      -3.91       0.68                  1.54 
 
 
         GAMMA        
 
                 LCT        BDT    
            --------   -------- 
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      BAT        - -       0.08 
                         (0.04) 
                           2.08 
 
      BBT        - -        - - 
 
      AAT       0.06       0.08 
              (0.04)     (0.04) 
                1.56       2.12 
 
 
         Covariance Matrix of Y and X             
 
                 BAT        BBT        AAT        SET        FRT        CDT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      BAT      86.04 
      BBT      17.57      82.64 
      AAT      44.93      41.41      70.75 
      SET      12.83      54.34      48.52      88.66 
      FRT      20.05      11.48      24.85      26.81      75.56 
      CDT       0.75      12.02      12.13      31.41      21.16      75.54 
      NET       2.15      14.08      16.77      24.18      15.01      22.44 
      MHT      18.22      19.59      18.94      27.18      29.28      31.39 
      FOT      11.32      16.19      19.86      24.79      19.60      16.35 
      LCT       9.89      15.07      18.75      24.25      20.77      19.03 
      BDT      12.38      13.15      17.01      18.64      12.77       7.84 
 
         Covariance Matrix of Y and X             
 
                 NET        MHT        FOT        LCT        BDT    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      NET      60.43 
      MHT      14.64     115.23 
      FOT      19.43      30.85      54.41 
      LCT      16.82      28.09      26.46      60.65 
      BDT      24.02      19.34      19.31       8.48      61.47 
 
         PHI          
 
                 SET        FRT        CDT        NET        MHT        FOT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      SET      88.66 
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              (4.89) 
               18.12 
 
      FRT      26.81      75.56 
              (3.36)     (4.17) 
                7.98      18.12 
 
      CDT      31.41      21.16      75.54 
              (3.42)     (3.06)     (4.17) 
                9.19       6.91      18.12 
 
      NET      24.18      15.01      22.44      60.43 
              (3.01)     (2.70)     (2.78)     (3.33) 
                8.04       5.56       8.08      18.12 
 
      MHT      27.18      29.28      31.39      14.64     115.23 
              (4.08)     (3.82)     (3.84)     (3.31)     (6.36) 
                6.66       7.67       8.17       4.43      18.12 
 
      FOT      24.79      19.60      16.35      19.43      30.85      54.41 
              (2.88)     (2.62)     (2.58)     (2.36)     (3.32)     (3.00) 
                8.62       7.49       6.33       8.22       9.30      18.12 
 
      LCT      24.25      20.77      19.03      16.82      28.09      26.46 
              (3.01)     (2.76)     (2.74)     (2.45)     (3.44)     (2.47) 
                8.05       7.52       6.94       6.86       8.16      10.72 
 
      BDT      18.64      12.77       7.84      24.02      19.34      19.31 
              (2.97)     (2.71)     (2.68)     (2.56)     (3.37)     (2.38) 
                6.28       4.72       2.93       9.40       5.74       8.12 
 
 
         PHI          
 
                 LCT        BDT    
            --------   -------- 
      LCT      60.65 
              (3.35) 
               18.12 
 
      BDT       8.48      61.47 
              (2.40)     (3.39) 
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                3.53      18.12 
 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                 BAT        BBT        AAT    
            --------   --------   -------- 
               49.16      44.72      40.81 
              (2.71)     (2.47)     (2.25) 
               18.12      18.12      18.12 
 
 
         Squared Multiple Correlations for Structural Equations   
 
                 BAT        BBT        AAT    
            --------   --------   -------- 
                0.43       0.46       0.42 
 
         Squared Multiple Correlations for Reduced Form           
 
                 BAT        BBT        AAT    
            --------   --------   -------- 
                0.11       0.42       0.42 
 
         Reduced Form                 
 
                 SET        FRT        CDT        NET        MHT        FOT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      BAT       0.07       0.21      -0.12      -0.11       0.08       0.05 
              (0.04)     (0.04)     (0.05)     (0.05)     (0.03)     (0.03) 
                1.61       4.87      -2.63      -2.11       2.97       1.54 
 
      BBT       0.65      -0.08      -0.12       0.01       0.06       0.02 
              (0.03)     (0.03)     (0.04)     (0.01)     (0.03)     (0.01) 
               20.01      -2.33      -3.54       0.68       2.18       1.50 
 
      AAT       0.49       0.14      -0.13       0.03        - -       0.06 
              (0.03)     (0.03)     (0.03)     (0.04)                (0.04) 
               15.81       4.36      -3.91       0.68                  1.54 
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         Reduced Form                 
 
                 LCT        BDT    
            --------   -------- 
      BAT       0.05       0.14 
              (0.03)     (0.05) 
                1.56       2.95 
 
      BBT       0.02       0.02 
              (0.01)     (0.01) 
                1.52       2.03 
 
      AAT       0.06       0.08 
              (0.04)     (0.04) 
                1.56       2.12 
 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                              Degrees of Freedom = 8 
                Minimum Fit Function Chi-Square = 10.00 (P = 0.27) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 9.85 (P = 0.28) 
                 Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 1.85 
              90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 14.07) 
 
                        Minimum Fit Function Value = 0.015 
               Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0028 
              90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.021) 
             Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.019 
             90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.052) 
               P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.94 
 
                  Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.19 
             90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.19 ; 0.21) 
                         ECVI for Saturated Model = 0.20 
                        ECVI for Independence Model = 5.17 
 
      Chi-Square for Independence Model with 55 Degrees of Freedom = 3374.67 
                            Independence AIC = 3396.67 
                                Model AIC = 125.85 
                              Saturated AIC = 132.00 
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                           Independence CAIC = 3457.18 
                               Model CAIC = 444.92 
                             Saturated CAIC = 495.09 
 
                          Normed Fit Index (NFI) = 1.00 
                        Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00 
                     Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.15 
                        Comparative Fit Index (CFI) = 1.00 
                        Incremental Fit Index (IFI) = 1.00 
                         Relative Fit Index (RFI) = 0.98 
 
                            Critical N (CN) = 1337.09 
 
 
                      Root Mean Square Residual (RMR) = 0.79 
                             Standardized RMR = 0.010 
                        Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00 
                   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.98 
                  Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.12 
 
 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                 BAT        BBT        AAT        SET        FRT        CDT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      BAT      86.04 
      BBT      17.57      82.64 
      AAT      44.93      41.41      70.75 
      SET      12.83      54.34      48.52      88.66 
      FRT      20.05      11.48      24.85      26.81      75.56 
      CDT       0.75      12.02      12.13      31.41      21.16      75.54 
      NET       2.15      14.08      16.77      24.18      15.01      22.44 
      MHT      18.22      19.59      18.94      27.18      29.28      31.39 
      FOT      11.32      16.19      19.86      24.79      19.60      16.35 
      LCT       9.89      15.07      18.75      24.25      20.77      19.03 
      BDT      12.38      13.15      17.01      18.64      12.77       7.84 
 
         Fitted Covariance Matrix 
 
                 NET        MHT        FOT        LCT        BDT    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
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      NET      60.43 
      MHT      14.64     115.23 
      FOT      19.43      30.85      54.41 
      LCT      16.82      28.09      26.46      60.65 
      BDT      24.02      19.34      19.31       8.48      61.47 
 
         Fitted Residuals 
 
                 BAT        BBT        AAT        SET        FRT        CDT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      BAT       0.34 
      BBT       1.10       0.08 
      AAT       0.21       0.14        - - 
      SET       0.00        - -        - -        - - 
      FRT       0.00       0.00       0.00        - -        - - 
      CDT       0.00       0.00       0.00        - -        - -        - - 
      NET       0.00       2.55        - -        - -        - -        - - 
      MHT       2.04       0.68       2.48       0.00        - -        - - 
      FOT       2.02       0.40        - -        - -        - -        - - 
      LCT       2.78      -2.87       0.00        - -        - -        - - 
      BDT       0.00       1.54        - -        - -        - -        - - 
 
         Fitted Residuals 
 
                 NET        MHT        FOT        LCT        BDT    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      NET        - - 
      MHT        - -        - - 
      FOT        - -        - -        - - 
      LCT        - -        - -        - -        - - 
      BDT        - -        - -        - -        - -        - - 
 
 Summary Statistics for Fitted Residuals 
 
 Smallest Fitted Residual =   -2.87 
   Median Fitted Residual =    0.00 
  Largest Fitted Residual =    2.78 
 
 Stemleaf Plot 
 
 - 2|9  
 - 1|  
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 - 0|0000000000000000000000000000000000000000000000000000  
   0|112347  
   1|15  
   2|00558 
 
         Standardized Residuals   
 
                 BAT        BBT        AAT        SET        FRT        CDT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      BAT       1.08 
      BBT       0.59       1.08 
      AAT       1.08       1.08        - - 
      SET        - -        - -        - -        - - 
      FRT        - -        - -        - -        - -        - - 
      CDT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
      NET        - -       1.38        - -        - -        - -        - - 
      MHT       1.08       1.08       1.08        - -        - -        - - 
      FOT       1.19       0.24        - -        - -        - -        - - 
      LCT       1.48      -1.59        - -        - -        - -        - - 
      BDT        - -       0.80        - -        - -        - -        - - 
 
         Standardized Residuals   
 
                 NET        MHT        FOT        LCT        BDT    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
      NET        - - 
      MHT        - -        - - 
      FOT        - -        - -        - - 
      LCT        - -        - -        - -        - - 
      BDT        - -        - -        - -        - -        - - 
 
 Summary Statistics for Standardized Residuals 
 
 Smallest Standardized Residual =   -1.59 
   Median Standardized Residual =    0.00 
  Largest Standardized Residual =    1.48 
 
 Stemleaf Plot 
 
 - 1|6  
 - 1|  
 - 0|  
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 - 0|0000000000000000000000000000000000000000000000000000  
   0|2  
   0|68  
   1|111111124  
   1|5 
 
 
 
                         Qplot of Standardized Residuals 
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 Modification Indices and Expected Change 
 
         Modification Indices for BETA            
 
                 BAT        BBT        AAT    
            --------   --------   -------- 
      BAT        - -       0.38        - - 
      BBT       0.25        - -        - - 
      AAT       0.10       0.13        - - 
 
         Expected Change for BETA         
 
                 BAT        BBT        AAT    
            --------   --------   -------- 
      BAT        - -       0.03        - - 
      BBT       0.02        - -        - - 
      AAT      -0.08       0.08        - - 
 
         Standardized Expected Change for BETA            
 
                 BAT        BBT        AAT    
            --------   --------   -------- 
      BAT        - -       0.00        - - 
      BBT       0.00        - -        - - 
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      AAT       0.00       0.00        - - 
 
         Modification Indices for GAMMA           
 
                 SET        FRT        CDT        NET        MHT        FOT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      BAT        - -        - -        - -        - -        - -       1.42 
      BBT        - -        - -        - -       1.90        - -       0.06 
      AAT        - -        - -        - -        - -       1.16        - - 
 
         Modification Indices for GAMMA           
 
                 LCT        BDT    
            --------   -------- 
      BAT       2.20        - - 
      BBT       2.53       0.63 
      AAT        - -        - - 
 
         Expected Change for GAMMA        
 
                 SET        FRT        CDT        NET        MHT        FOT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      BAT        - -        - -        - -        - -        - -       0.05 
      BBT        - -        - -        - -       0.05        - -       0.01 
      AAT        - -        - -        - -        - -       0.03        - - 
 
         Expected Change for GAMMA        
 
                 LCT        BDT    
            --------   -------- 
      BAT       0.06        - - 
      BBT      -0.06       0.03 
      AAT        - -        - - 
 
         Standardized Expected Change for GAMMA           
 
                 SET        FRT        CDT        NET        MHT        FOT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      BAT        - -        - -        - -        - -        - -       0.04 
      BBT        - -        - -        - -       0.04        - -       0.01 
      AAT        - -        - -        - -        - -       0.04        - - 
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         Standardized Expected Change for GAMMA           
 
                 LCT        BDT    
            --------   -------- 
      BAT       0.05        - - 
      BBT      -0.05       0.02 
      AAT        - -        - - 
 
 No Non-Zero Modification Indices for PHI          
 
         Modification Indices for PSI             
 
                 BAT        BBT        AAT    
            --------   --------   -------- 
      BAT        - - 
      BBT       0.38        - - 
      AAT       2.77       0.02        - - 
 
         Expected Change for PSI          
 
                 BAT        BBT        AAT    
            --------   --------   -------- 
      BAT        - - 
      BBT       1.13        - - 
      AAT     -28.96      -1.61        - - 
 
         Standardized Expected Change for PSI             
 
                 BAT        BBT        AAT    
            --------   --------   -------- 
      BAT        - - 
      BBT       0.01        - - 
      AAT      -0.37      -0.02        - - 
 
         Modification Indices for THETA-EPS       
 
                 BAT        BBT        AAT    
            --------   --------   -------- 
      BAT        - - 
      BBT       0.38        - - 
      AAT       1.37       0.40       1.39 
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         Expected Change for THETA-EPS    
 
                 BAT        BBT        AAT    
            --------   --------   -------- 
      BAT        - - 
      BBT       1.13        - - 
      AAT      -7.26      -1.38       8.70 
 
         Modification Indices for THETA-DELTA-EPS 
 
                 BAT        BBT        AAT    
            --------   --------   -------- 
      SET       0.92       0.15       0.73 
      FRT       0.66       0.03       0.02 
      CDT       0.15       0.27       0.47 
      NET       2.72       2.04       0.06 
      MHT       2.95       0.15       1.95 
      FOT       0.62       0.19       1.26 
      LCT       1.40       3.33       0.47 
      BDT       0.12       0.02       0.11 
 
         Expected Change for THETA-DELTA-EPS  
 
                 BAT        BBT        AAT    
            --------   --------   -------- 
      SET      -3.36       1.85       4.35 
      FRT      -8.57       1.65      -1.18 
      CDT      -6.37      -4.02      -5.26 
      NET     -16.27       2.42      -1.36 
      MHT     -14.72       2.77       3.11 
      FOT       1.27       0.68      -2.01 
      LCT       2.12      -3.11      -1.38 
      BDT      -3.45       0.23      -1.71 
 
 Maximum Modification Index is    5.22 for Element ( 7, 1) of THETA-DELTA 
 
 
 
 Standardized Solution            
 
         BETA         
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                 BAT        BBT        AAT    
            --------   --------   -------- 
      BAT        - -        - -       0.75 
      BBT        - -        - -       0.25 
      AAT        - -        - -        - - 
 
         GAMMA        
 
                 SET        FRT        CDT        NET        MHT        FOT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      BAT      -0.34       0.09      -0.01      -0.11       0.10        - - 
      BBT       0.53      -0.11      -0.09        - -       0.07        - - 
      AAT       0.55       0.14      -0.13       0.02        - -       0.06 
 
         GAMMA        
 
                 LCT        BDT    
            --------   -------- 
      BAT        - -       0.07 
      BBT        - -        - - 
      AAT       0.05       0.07 
 
         Correlation Matrix of Y and X            
 
                 BAT        BBT        AAT        SET        FRT        CDT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      BAT       1.00 
      BBT       0.21       1.00 
      AAT       0.58       0.54       1.00 
      SET       0.15       0.63       0.61       1.00 
      FRT       0.25       0.15       0.34       0.33       1.00 
      CDT       0.01       0.15       0.17       0.38       0.28       1.00 
      NET       0.03       0.20       0.26       0.33       0.22       0.33 
      MHT       0.18       0.20       0.21       0.27       0.31       0.34 
      FOT       0.17       0.24       0.32       0.36       0.31       0.26 
      LCT       0.14       0.21       0.29       0.33       0.31       0.28 
      BDT       0.17       0.18       0.26       0.25       0.19       0.12 
 
         Correlation Matrix of Y and X            
 
                 NET        MHT        FOT        LCT        BDT    
            --------   --------   --------   --------   -------- 
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      NET       1.00 
      MHT       0.18       1.00 
      FOT       0.34       0.39       1.00 
      LCT       0.28       0.34       0.46       1.00 
      BDT       0.39       0.23       0.33       0.14       1.00 
 
         PSI          
         Note: This matrix is diagonal. 
 
                 BAT        BBT        AAT    
            --------   --------   -------- 
                0.57       0.54       0.58 
 
         Regression Matrix Y on X (Standardized)      
 
                 SET        FRT        CDT        NET        MHT        FOT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      BAT       0.07       0.20      -0.11      -0.09       0.10       0.04 
      BBT       0.67      -0.08      -0.12       0.01       0.07       0.01 
      AAT       0.55       0.14      -0.13       0.02        - -       0.06 
 
         Regression Matrix Y on X (Standardized)      
 
                 LCT        BDT    
            --------   -------- 
      BAT       0.04       0.12 
      BBT       0.01       0.02 
      AAT       0.05       0.07 
 
 
 
 Total and Indirect Effects 
 
         Total Effects of X on Y      
 
                 SET        FRT        CDT        NET        MHT        FOT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      BAT       0.07       0.21      -0.12      -0.11       0.08       0.05 
              (0.04)     (0.04)     (0.05)     (0.05)     (0.03)     (0.03) 
                1.61       4.87      -2.63      -2.11       2.97       1.54 
 
      BBT       0.65      -0.08      -0.12       0.01       0.06       0.02 
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              (0.03)     (0.03)     (0.04)     (0.01)     (0.03)     (0.01) 
               20.01      -2.33      -3.54       0.68       2.18       1.50 
 
      AAT       0.49       0.14      -0.13       0.03        - -       0.06 
              (0.03)     (0.03)     (0.03)     (0.04)                (0.04) 
               15.81       4.36      -3.91       0.68                  1.54 
 
 
         Total Effects of X on Y      
 
                 LCT        BDT    
            --------   -------- 
      BAT       0.05       0.14 
              (0.03)     (0.05) 
                1.56       2.95 
 
      BBT       0.02       0.02 
              (0.01)     (0.01) 
                1.52       2.03 
 
      AAT       0.06       0.08 
              (0.04)     (0.04) 
                1.56       2.12 
 
 
         Indirect Effects of X on Y       
 
                 SET        FRT        CDT        NET        MHT        FOT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      BAT       0.41       0.11      -0.11       0.02        - -       0.05 
              (0.03)     (0.03)     (0.03)     (0.03)                (0.03) 
               12.24       4.25      -3.83       0.68                  1.54 
 
      BBT       0.14       0.04      -0.04       0.01        - -       0.02 
              (0.02)     (0.01)     (0.01)     (0.01)                (0.01) 
                6.27       3.68      -3.39       0.68                  1.50 
 
      AAT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
 
         Indirect Effects of X on Y       
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                 LCT        BDT    
            --------   -------- 
      BAT       0.05       0.06 
              (0.03)     (0.03) 
                1.56       2.11 
 
      BBT       0.02       0.02 
              (0.01)     (0.01) 
                1.52       2.03 
 
      AAT        - -        - - 
 
 
         Total Effects of Y on Y      
 
                 BAT        BBT        AAT    
            --------   --------   -------- 
      BAT        - -        - -       0.82 
                                    (0.04) 
                                     19.33 
 
      BBT        - -        - -       0.28 
                                    (0.04) 
                                      6.83 
 
      AAT        - -        - -        - - 
 
 
    Largest Eigenvalue of B*B' (Stability Index) is   0.754 
 
 
 
 Standardized Total and Indirect Effects 
 
         Standardized Total Effects of X on Y     
 
                 SET        FRT        CDT        NET        MHT        FOT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      BAT       0.07       0.20      -0.11      -0.09       0.10       0.04 
      BBT       0.67      -0.08      -0.12       0.01       0.07       0.01 
      AAT       0.55       0.14      -0.13       0.02        - -       0.06 
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         Standardized Total Effects of X on Y     
 
                 LCT        BDT    
            --------   -------- 
      BAT       0.04       0.12 
      BBT       0.01       0.02 
      AAT       0.05       0.07 
 
         Standardized Indirect Effects of X on Y      
 
                 SET        FRT        CDT        NET        MHT        FOT    
            --------   --------   --------   --------   --------   -------- 
      BAT       0.41       0.11      -0.10       0.02        - -       0.04 
      BBT       0.14       0.04      -0.03       0.01        - -       0.01 
      AAT        - -        - -        - -        - -        - -        - - 
 
         Standardized Indirect Effects of X on Y      
 
                 LCT        BDT    
            --------   -------- 
      BAT       0.04       0.05 
      BBT       0.01       0.02 
      AAT        - -        - - 
 
         Standardized Total Effects of Y on Y     
 
                 BAT        BBT        AAT    
            --------   --------   -------- 
      BAT        - -        - -       0.75 
      BBT        - -        - -       0.25 
      AAT        - -        - -        - - 
 
                           Time used:    0.031 Seconds 



ประวติัผู้เขียน 
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