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รายงานการวิจยั 
  

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางเพศสัมพันธ์ กับการปฏิบัติตนเพ่ือ
ป้องกันโรคเอดส์  ของนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา 

Relationships Between  Perception of Sexual Risk Relation Information and 
HIV/AIDs Prevention Practices of Nakhonratchasima College Students 

 

ศิรินภา  พูลเกษม1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษา เ ชิ งพรรณนาเ ร่ืองนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางเพศสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาประชากรใน
การศึกษาได้แก่ นักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพวิทยาลัย
นครราชสีมา  ช้ันปีที่ 1-4 จ านวน 400 คน 
ขนาดตัวอย่างได้มาจากสูตร ทาโร่ ยามาเน่ 
โดยมีวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และ
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้
สร้างขึ้นมาโดยมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .79 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ การแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
สถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 ผลการวิจัย  พบว่า  เพศ  อายุ  ช้ันปีที่
ต่างกันของนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างกับการรับรูข้อมูลข่าวสาร
ทางเพศสัมพันธ์ ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ เจตคติ

ต่อเพศสัมพันธ์และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
โรคเอดส์มีความสัมพันธ์กันส่วนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่พักอาศัยและรายได้ต่างกันของ
นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาที่ เป็นกลุ่ม
ตัวอ ย่างกับการรับ รู้ข้ อมูลข่ าวสารทาง
เพศสัมพันธ์ ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ เจตคติต่อ
เพศสัมพันธ์และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
โรคเอดส์ไม่มีความสัมพันธ์กัน ส่วนการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารทางเพศสัมพันธ์ความรู้เร่ือง
โรคเอดส์ เจตคติต่อเพศสัมพันธ์ของนักศึกษา
วิทยาลัยนครราชสีมาและการปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันโรคเอดส์มีความสัมพันธ์กัน 
 
ค าส าคัญ การรับรู้ข่าวสารทางเพศสัมพันธ์
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์ 
 
Abstract 

This  descriptive  research  had  its  
objective  to  determine  the  relationship  
between perceived  information  about  sexual  
behavior  to  prevent  AIDS  and  the  practices  

1 บัณฑิตวิทยาลัย  สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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for  AIDS prevention  of  students  of   the  
Faculty  of  Public  Health  and  Health  
Technology  Nakhon  Ratchasima  College. The  
study  population  were  400  Nakhon 
Ratchasima College  Public Health  and  Health 
Technology  students, year  1-4  obtained  from  
Taro Yamane. with simple  random  sampling. 
Instrument  used  was  a  questionnaire  
developed  by  the  researcher  with  content  
validity  and  reliability  value  of  .79  Data  
were  analysed  for  percentage, mean, standard 
deviation, and  Pearson’s  Product  Moment  
Correlation  Coefficient. 

The  results  showed  that  Gender, age, 
year  of  the  study  sufficient  knowledge 
relationship  about  sexual  information. The  
knowledge  about  AIDS, attitude  toward  sex. 
had practices  relating  to  AIDS. While  
learning  achievement  and  housing  and  the  
different  family  in  com  of  student  had  no  
relationship  with  information  about  sexual  
relationships, knowledge about  AIDS, attitude  
toward   sex, and  practices  to  prevent  AIDS. 
The  information  about  sexual  relationships, 
knowledge  about  AIDS  of   students'  attitudes  
toward  sex  had  relationship  with  the  practice  
to  prevent  of  disease.  
 

Keyword The perception of sex. Practices to 
prevent AIDS. 
 
 

ความเป็นมา 
 โรคเอดส์เป็นปัญหาสาธารณสุขที่
ส าคัญ  ส าหรับวงการแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศและเป็นปัญหาระดับโลก  เพราะ
เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ระบาดอยู่ในประเทศ
ต่างๆ  ทั่วโลกและยังไม่มียารักษาให้หายขาด
ได้  มีเพียงยาที่ช่วยพยุงชีวิตผู้ติดเช้ือให้มีชีวิต
อยู่ไปให้นานที่สุด โดยจะเป็นพาหะของไวรัส
เอดส์ไปตลอดชีวิต  ปัจจุบันมีการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ แต่
การพัฒนาวัคซีนนั้นยุ่งยากและมีปัญหาทั้งใน
ด้านวิทยาศาสตร์และข้อจ ากัดทางสังคม 
วัคซีนโรคเอดส์จึงยังไม่ประสบผลส าเร็จ  
ผู้ป่วยเอดส์จึงต้องเสี่ยงต่อการเสียชีวิตทุกราย  
โรคเอดส์มีระยะฟักตัวเป็นระยะเวลานาน
หลายปีจึงท าให้ผู้ติดเช้ือไวรัสเอดส์เป็นพาหะ
ของโรคอยู่ได้นานจะและมีโอกาสที่จะแพร่
เช้ือไปสู่ผู้อื่นมากย่ิงขึ้น   

สถานการณ์ผู้ป่วยที่ติดเช้ือเอดส์ใน
จังหวัดนครราชสีมา ที่เข้ารับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่องมีจ านวนทั้งส้ิน  5,747  ราย  ขณะที่
จ านวนผู้ป่วยที่ติดเช้ือเอชไอวีมากที่สุดคือ  
ช่วงอายุระหว่าง 30-34  ปี  จ านวน  1,802  
ราย คิดเป็น 27.1  เปอร์เซ็นต์  รองลงมาอายุ
ระหว่าง  25-29  ปี  จ านวน 1,333 ราย  คิด
เป็น 20  เปอร์เซ็นต์  กลุ่มอายุระหว่าง  35-39  
ปี จ านวน 1,167  ราย คิดเป็น 17.6เปอร์เซ็นต์  
กลุ่มอายุระหว่าง 20-24  ปี  จ านวน  627  ราย 
คิดเป็น  9.4  เปอร์เซ็นต์  และกลุ่มอายุ 
ระหว่าง 40-44  ปี  จ านวน  580  ราย คิดเป็น 
8.7  เปอร์เซ็นต์  ส าหรับเด็กอายุระหว่าง  0-9  
ขวบ จ านวน  221 ราย คิดเป็น  3.33  
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เปอร์เซ็นต์  และกลุ่มอายุ  10-14 ปี  จ านวน 
17 ราย คิดเป็น 0.2 เปอร์เซ็นต์  ในกลุ่มที่มี
อายุน้อยจะมีสัดส่วนระหว่างเพศชายกับเพศ
หญิงใกล้เคียงกัน  แต่ในกลุ่มอายุที่เป็นวัย
แรงงานจะพบเพศชายมากกว่าเพศหญิง  ซึ่ง
จ านวนผู้ป่วยที่ติดเช้ือเอชไอวีมีแนวโน้ม  ที่
สูงขึ้นกว่าเดิมในทุกๆ ปี   

วัยรุ่นเป็นวัยที่เร่ิมสนใจศึกษา ค้นหา
ทดลองสิ่งใหม่ที่ตนพอใจได้รับการกระตุ้น
จากสิ่งแวดล้อมที่ ย่ัวยุก็จะมีแนวโน้มที่จะ
สนองตอบต่อความต้องการของตนได้ง่าย  
ประกอบกับวัฒนธรรมตะวันตก ที่แพร่เข้าสู่
สังคมไทยอย่างรวดเร็ว  คนในสังคมจึงมีระบบ
ความคิดที่คล้อยตามอิทธิพลของวัฒนธรรม
ตะวันตกมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมการ
บริโภค  การแต่งกาย  การใช้จ่าย  การเที่ยวเตร่  
และค่านิยมในเร่ืองเพศ การแต่งกายที่เปิดเผย
หรืออวดสัดส่วนของร่างกาย  การคบเพื่อนต่าง
เพศ  การเดินจูงมือถือแขน โอบ  กอด  จูบ  
สัมผัสเล้าโลมกันในที่สาธารณะโรงภาพยนต์  
หรือห้างสรรพสินค้า  โดยที่ไม่หวาดหว่ันต่อ
สายตาหรือค าวิพากษ์วิจารณ์ ของใครๆ รวมถึง
การเที่ยวเตร่ตามล าพังกับเพศตรง ผลการเฝ้า
ระวังพฤติกรรม ที่สัมพันธ์กับการติดเช้ือเอช
ไอวีในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พ.ศ. 
2548 (กระทรวงสาธารณสุข ส านักระบาด
วิทยา  กรมควบคุมโรค, 2549) พบว่า นักเรียน
ชายและหญิงมีการใช้คอมพิวเตอร์เข้าเว็บไซด์
โป๊  และดูหนังสือโป๊  วีซีดีโป๊  เพิ่มสูงขึ้นจาก
ปี  2548  ส่วนประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์
ในรอบ  12  เดือนที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนชาย
มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคู่รักในรอบ  12  

เดือนที่ผ่านมาเพิม่สูงขึ้นจากร้อยละ 12.0  ในปี  
2548  เป็นร้อยละ 13.2 (วารุณี   ฟองแก้ว และ
คณะ, 2549) ศึกษาการใช้ถุงยางอนามัย  พบว่า  
การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
ของวัยรุ่นชายและหญิงมีเพียงร้อยละ 34.4 และ 
27.8 ตามล าดับ            (สุพรรณี อินตนัย,2542) 
ได้ศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
การติดเช้ือเอดส์  ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายและสายอาชีวศึกษา  พบว่า  นักเรียน
มัธยมศึกษา  ร้อยละ  49.0  เคยอ่านหนังสือ
ปลุกอารมณ์  และร้อยละ  46  เคยดูภาพยนตร์
ปลุกเร้าทางเพศ  ส่วนนักเรียนสายอาชีวศึกษา  
ร้อยละ 62.6 เคยอ่านหนังสือปลุกอารมณ์  และ
ร้อยละ 63.2 เคยดูภาพยนตร์ปลุกเร้าทางเพศ  
(สุปรียา  รามการุณ, 2544)  ได้ศึกษาความ
คิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารทางเพศ  และการ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา 
สังกัดกรมอาชีวศึกษา  จังหวัดตรัง พบว่า 
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้รับส่วนใหญ่ได้จาก
สื่อสารมวลชน ร้อยละ 59.2  รองลงมาได้จาก
โรงเรียนและเพื่อน ร้อยละ 34.7 จากบิดามารดา
และญาติพี่น้อง ร้อยละ  1.9  ตามล าดับ   
 จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางเพศสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษา
วิทยาลัยนครราชสีมา  เพื่อเป็นแนวทางในการ
วางแผนส่งเสริม  และผลักดันให้นักศึกษามี
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์ที่ถูกต้อง
และเหมาะสมต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะประชากร

และสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา 
2. เพื่อศึกษาถึง ช่องทางการรับ รู้

ข้อมูลข่าวสารทางเพศสัมพันธ์  ของนักศึกษา
วิทยาลัยนครราชสีมา 

3. เพื่อศึกษาถึงความรู้เกี่ยวกับโรค
เอดส ์ ของนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา 

4.  เพื่ อศึ กษาถึ ง เจตคติต่อการมี
เพศสัมพันธ์ของนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมา 

5. เพื่อศึกษาถึงการปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัย
นครราชสีมา  
 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณา  
(Descriptive  study)  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 
คน ในระยะเวลาช่วงเดือนกรกฎาคม – เดือน
พฤศจิกายน 2554 โดยการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง และวิธีสุ่มอย่างง่าย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
ประกอบด้วย  5 ส่วน  ได้แก่  ข้อมูลลักษณะ
ประชากรและสังคม ช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทางเพศสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรค
เอดส์ เจตคติต่อเพศสัมพันธ์  และการปฏิบัติ
ตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์โดยได้ตรวจสอบ
ความตรงด้านเนื้อหาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เช่ียวชาญจ านวน  5  ท่าน  ผ่านการทดสอบ
ความเช่ือมั่นซึ่ งอ ยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ างสู ง
วิ เคราะห์ข้อมู ลทางสถิติ ด้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้ค่าสถิติการแจก
แจงความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  (X)  และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และสถิติสัมประ
สิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Cofficient) 
 
ผลการวิจัย 
 นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็น
ร้อยละ74.80  ส่วนใหญ่มีอายุ  21  ปี  คิดเป็น
ร้อยละ 30.50  ส่วนใหญ่อยู่ช้ันปีที่  3  คิดเป็น
ร้อยละ 28.80 ส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระหว่าง  2.51-3.00  คิดเป็นร้อยละ31.00  
ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ที่หอพักคิดเป็นร้อยละ 
73.50  ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง  4,001-5,000  
บาท  คิดเป็นร้อยละ  34.00 

ส่วนใหญ่มีช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทางเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง  
คิดเป็นร้อยละ 63.80  มีความรู้เร่ืองโรคเอดส์
อยู่ในระดับปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 70.30  มี
เจตคติต่อเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 75.30  และมีการปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง  คิด
เป็นร้อยละ 62.80  

เพศที่ต่างกันของนักศึกษาวิทยาลัย
น ค ร ร า ชสี ม า ที่ เ ป็ น ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  มี
ความสัมพันธ์กันกับช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทางเพศสัมพันธ์  เพศมีความสัมพันธ์
กันกับความรู้ เ ร่ืองโรคเอดส์   เจตคติต่ อ
เพศสัมพันธ์ และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
เอดส์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  p < .01   
อ า ยุ ที่ ต่ า ง กั น ข อ งนั ก ศึ ก ษ า วิ ท ย า ลั ย
น ค ร ร า ช สี ม า ที่ เ ป็ น ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง มี
ความสัมพันธ์กันกับช่องทางการรับรู้ข้อมูล
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ข่าวสารทางเพศสัมพันธ์  ความรู้เร่ืองโรคเอดส์  
เจตคติต่อเพศสัมพันธ์  และการปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันโรคเอดส์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
p < .01 ช้ันปีที่ต่างกันของนักศึกษาวิทยาลัย
นครราชสีมาที่ เป็นกลุ่มตัวอ ย่างมี ความ 
สัมพันธ์กันกับช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทางเพศสัมพันธ์  ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ เจตคติ
ต่อเพศสัมพันธ์  และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
โรคเอดส์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < .01   
ผลสัมฤทธ์ิที่ต่างกันของนักศึกษาวิทยาลัย
นครราชสีมาที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง  มีความ 
สัมพันธ์กันกับเจตคติต่อเพศสัมพันธ์และการ
ปฏิบัติตนเพื่ อป้องกันโรคเอดส์   อย่างมี
นั ยส าคัญทางสถิติที่  p < .01 แต่ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กันกับช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารทางเพศสัมพันธ์  ความรู้เร่ืองโรคเอดส์  
ที่พักอาศัยที่ต่างกันของนักศึกษาวิทยาลัย
นครราชสีมาที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง  มีความ 
สัมพันธ์กันกับช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทางเพศสัมพันธ์  และมีความสัมพันธ์กันกับ
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์  อย่างมี
นั ยส าคัญทางสถิติที่  p < .01 แต่ ไม่ มี
ความสัมพันธ์กันกับความรู้เร่ืองโรคเอดส์  
และเจตคติต่อเพศสัมพันธ์ รายได้ที่ต่างกันของ
นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาที่ เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง  มีความสัมพันธ์กันกับช่องทางการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางเพศสัมพันธ์  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่  p < .01 แต่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับ ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ เจตคติ

ต่อเพศสัมพันธ์ และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
โรคเอดส์   

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง
เพศสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
เอดส์ของนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง  มีความสัมพันธ์กัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ p < .01  ความรู้เร่ืองโรค
เอดส์กับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์
ของนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง  มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ p < .01  เจตคติต่อเพศสัมพันธ์กับ
การปฏิบัติตนเพื่ อป้องกันโรคเอดส์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาที่ เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง  มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่  p < .01   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทางเพศสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
โรคเอดส์ของนักศึกษาในสถาบันอื่น หรือ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างอื่น แต่ยังคงตัวแปรไว้ 
เพื่อดูว่าจะได้ผลเช่นเดียวกับการศึกษาคร้ังนี้
หรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่
ครอบคลุมและถูกต้อง 

2. ควรศึกษาผลกระทบ และปัจจัย
เสี่ยงต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางเพศสัมพันธ์
กับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์ 
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