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บทคัดย่อ
	 การวจิยัคร้ังนีม้คีวามมุง่หมายเพือ่พฒันาและตรวจสอบความตรงของโมเดลตัวแปรเชิงสาเหตุทีม่อีทิธพิล

ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา	 จังหวัดนครราชสีมา	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช	้												

ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา	จังหวัดนครราชสีมา	จ�านวน	1,000	คน	ได้มาจากการสุ่ม

หลายขั้นตอน	 (Multi-stage	 random	sampling)	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	มี	8	ฉบับ	 ได้แก่	แบบสอบถาม							

การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่	 แบบสอบถามอิทธิพลของสื่อ	 แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง	 แบบวัดการรับรู้												

ความสามารถของตนเอง	แบบวดัความฉลาดทางอารมณ์	แบบวดัความสามารถในการเผชญิและผ่าฟันอปุสรรค	

แบบวัดเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน	 และแบบวัดพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์	 มีค่าความเที่ยง									

ของแบบวัดเท่ากับ	 0.96,	 0.92,	 0.93,	 0.94,	 0.92,	 0.91,	 0.95	 และ	 0.92	 ตามล�าดับ	 การวิเคราะห์ข้อมูล										

โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง	 (Structural	equation	modeling	 :	SEM)	ด้วยสถิติการวิเคราะห์

เส้นทาง	(Path	analysis)	แบบมี	ตัวแปรแฝง	(Latent	variable)	ผลการวิจัยปรากฏ	ดังนี้	

	 1.	 โมเดลตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนโรงเรียน

มัธยมศึกษา	 จังหวัดนครราชสีมา	ที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยพิจารณาจากค่าสถิติ	

χ2=325.05,	df=283,	χ2/df=1.12,	p=0.09,	CFI=0.99,	GFI=0.97,	AGFI=0.96,	RMSEA=0.01,	RMR=0.02	

	 2.	 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์	 คือ	 เจตคติต่อการ																

มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน	 การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 และอิทธิพลของส่ือ	 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อม														

ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์	 คือ	 ความสามารถในการเผชิญและผ่าฟันอุปสรรค	 และตัวแปรที่มีอิทธิพล

ทางตรงและทางอ้อม	คือ	ความฉลาดทางอารมณ์	ความเชื่อมั่นในตนเอง	การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่	ซึ่งตัวแปร

ในโมเดลทัง้หมดสามารถร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรพฤตกิรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนกัเรยีน

ได้ร้อยละ	85.00

ค�าส�าคัญ :	ตัวแปรเชิงสาเหตุ,	พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์,	การวิเคราะห์เส้นทาง,	โมเดลสมการโครงสร้าง	
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ABSTRACT 
	 This	 study	 aimed	 to	 examine	 variables	 influencing	 ADIS	 prevention	 behavior	 of																	
secondary	school	students	in	Nakhon	Ratchasima	Province.	The	sample	consisted	of	1,000	
secondary	schools	students	and	multistage	random	sampling	technique	was	used	in	this	study.	
Eight	types	of	the	instruments	were	used	in	the	study	comprised:	a	scale	on	Parenting	Rearing,	
a	scale	on	Media,	a	scale	on	Self	Confidence,	a	scale	on	Self	Efficacy,	a	scale	on	Emotional	
Quotient,	a	scale	on	Adversity	Quotient,	a	scale	on	the	attitude	to	sexual,	a	scale	on	the	ADIS	
prevention	behavior	of	secondary	school	students.	The	reliability	values	of	the	instrument	
were	at	962,	0.92,	0.93,	0.94,	0.92,	0.91,	0.95,	0.92	respectively.	Data	were	analyzed	by	using	
latent	variable	of	path	analysis	of	structural	equation	modeling	(SEM).		The	results	of	the	study	
were	as	follows:
	 1.	 The	Causal	Model	Factors	Influencing	the	ADIS	prevention	behavior	at	secondary	
schools	students	was	consisted	with	empirical	data	regarding	χ2=325.05,	df	=283,	χ2/df=1.12,	
p=0.09,	CFI=0.99,	GFI=0.97,	AGFI=0.96,	RMSEA=0.01,	RMR=0.02	
	 2.	 The	 variable	 directly	 affected	 perception	 of	 the	 ADIS	 prevention	 behavior	 of														
secondary	 schools	 students	had	attitude	 to	 sexual,	 Self	Efficacy,	and	Media.	The	variable		
indirectly	affected	the	ADIS	prevention	behavior	at	second	schools	students	was	Adversity	
Quotient.	The	variables	both	directly	and	indirectly	affected	perception	of	the	ADIS	prevention	
behavior	at	second	schools	students	was	Emotional	Quotient,	Self	Confidence,	and	Parenting	
Rearing.	All	variables	could	explain	the	variance	of	the	ADIS	prevention	behavior	at	secondary	
schools	students	at	85.00	percent.	
Keywords : The	causal	factors,	Attitude	to	sex,	Path	analysis,	Structural	equation	model

บทน�า 
	 ปัจจบุนัโรคเอดส์นบัได้ว่าเป็นโรคทีน่่ากลวัส�าหรบัมนษุย์ชาตทิัว่ภมูภิาคของโลก	ทัง้ในทวปียโุรป	อเมรกิา	
แอฟริกาและเอเชีย	 ท�าให้ประชาชนจ�านวนมากต้องเสียชีวิตและได้รับความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ	
และถกูซ�า้เตมิจากสงัคมให้ท้อแท้สิน้หวงัอยูใ่นสภาพทีโ่ดดเดยีวอย่างน่าเวทนา	ท�าให้เป็นปัญหาต่อการด�ารงชวีติ
ของทุกคนทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 องค์กรอาสาสมัครและประชาชนจะต้องร่วมมือหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรค
เพื่อลดการติดเชื้อในขณะเดียวกันก็มีความเอื้ออาทรจากผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้						
อย่างเป็นสุข
	 ปัจจุบันพบว่าปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเป็นปัญหาหนึ่งที่ส�าคัญในสังคมไทยรวมทั้งพบว่า		
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่นมีแพร่ระบาดทั่วไป	 โดยมีการมั่วสุมหรือการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่ม	
นักเรียนวัยรุ่นมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว	(สุขุม	เฉลยทรัพย์,	2551)	การมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่น
สามารถก่อให้เกิดผลกระทบหรือปัญหาต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	 การเกิดโรคติดต่อ									
ทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอดส์	 หรือปัญหาสังคมอันเกิดจากปัญหาพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนวัยรุ่น	
ได้แก่	 ปัญหาความล้มเหลวทางการศึกษา	 ปัญหาการท�าแท้ง	 ปัญหาเด็กก�าพร้าที่ถูกทอดทิ้งโดย	 พ่อแม่วัยรุ่น	

ปัญหาการขายบริการทางเพศของนักเรียนวัยรุ่น
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	 สภาพปัญหาข้อเท็จจริงดังกล่าว	 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา	 จังหวัดนครราชสีมา	 มีอายุเฉลี่ย																		
16-18	 ปี	 มีโอกาสเสี่ยงต่อพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมส่งผลถึงการติดเชื้อเอดส์	 จากข้อมูลการรายงาน
สถานการณ์การตั้งครรภ์	 พ.ศ.	 2559	 จ�านวนหญิงตั้งครรภ์ของจังหวัดนครราชสีมา	 อยู่ในช่วง	 15-20	 ปี												
จ�านวน	 3,750	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 17.20	 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ความรุนแรงที่เฝ้าระวัง	 (ส�านักงานปลัดกระทรวง								
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,	 2559)	 ดังน้ันจากปัญหาดังกล่าวในฐานะผู้วิจัยเป็นครูสอนอยู่ใน						
โรงเรียนมัธยมศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาว่า	 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา	 จังหวัดนครราชสีมา	 ได้แก่	 การอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่	 อิทธิพลของส่ือ	 ความเชื่อมั่น													
ในตนเอง	การรับรูค้วามสามารถของตนเอง	ความฉลาดทางอารมณ์	ความสามารถในการเผชญิและผ่าฟันอปุสรรค	
และเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน	 ซึ่งสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง											
ส�าหรับบิดามารดา	 ผู้ปกครองรวมทั้งครูอาจารย์	 ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหา																	
แก่วัยรุ่น	 ตลอดจนอาจใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาสร้างประชากรวัยรุ่นที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ							
การเสรมิสร้างเจตคตแิละพฤตกิรรมทีถ่กูต้องดงีาม	อนัจะน�าไปสูก่ารลดปัญหาทางสงัคม	เยาวชนกจ็ะมศีกัยภาพ
ในการเป็นคนดีและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกัน						
โรคเอดส์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา	จังหวัดนครราชสีมา

ประโยชน์ของการวิจัย
	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถน�าผลการวิจัย	
ไปใช้ประกอบในการก�าหนดนโยบายเพือ่พัฒนาตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรคเอดส์ของนกัเรยีน
โรงเรียนมัธยมศึกษา
 สมมติฐานการวิจัย
	 โมเดลตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา	

จังหวัดนครราชสีมา	มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปร

ADIS	 แทน	 พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์

ATT	 แทน	 เจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

AQ	 แทน	 ความสามารถในการเผชญิและฝ่าฝันอปุสรรค

EQ	 แทน	 ความฉลาดทางอารมณ์

SEL	 แทน	 การรับรู้ความสามารถของตนเอง

CON	 แทน	 ความเชื่อมั่นในตนเอง

MED	 แทน	 อิทธิพลของสื่อ

FEM	 แทน	 การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่

ภาพที่ 1		 โมเดลตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนโรงเรียน	

	 	 มัธยมศึกษา	 จังหวัดนครราชสีมา	ตามสมมติฐานการวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 1.	 ประชากร	 ที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา	 จังหวัดนครราชสีมา	 จ�านวน											

56,650	คน	(ส�านักงานมัธยมศึกษาตอนปลาย,	2560)

	 2.	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา	 จังหวัดนครราชสีมา	 จ�านวน	

1,000	 คน	 ได้มาจากการสุ ่มหลายข้ันตอน	 Multi-stage	 random	 sampling)	 ผู ้วิจัยก�าหนดขนาด																											

ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ของ	 Hair,	 Black,	 Babin,	 and	 Anderson	 (2010,	 p.	 102)	 ให้กฎว่าขนาด										

ของกลุ่มตัวอย่างและจ�านวนตัวแปรสังเกตได้	 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (CFA)	 ควรจะอยู่ใน

อัตราส่วน	 10-20	 ต่อ	 1	 ตัวแปร	 ในงานวิจัยครั้งน้ีมีตัวแปรสังเกตได้	 29	 ตัวแปร	 ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่าง														

ที่ต้องใช้อย่างต�่า	จ�านวน	580	คน	ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	1,000	คน	 เพื่อให้โมเดลมีความแข็งแกร่ง							

ในการทดสอบสมมติฐาน	และมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

	 	 จากการประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้	1,000	คน	ผู้วิจัยได้ท�าการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

และท�าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการทางสถิติ	(Statistical	sampling	methods)	โดยมีขั้นตอนดังนี้

	 	 ขั้นที่	1		สุ่มอ�าเภอจ�านวน	20	อ�าเภอ	ด้วยวิธีการจับฉลากจากในจังหวัดนครราชสีมา

	 	 ขั้นที่	 2	 สุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	 1	 โรงเรียนในแต่ละอ�าเภอ	 จ�านวน	 20	 โรงเรียนจาก															

แต่ละอ�าเภอ	ด้วยวิธีการจับฉลาก

	 	 ขั้นที่	 3	 สุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่	 3	 จากแต่ละโรงเรียน	 โรงเรียนละ	 50	 คน	 ด้วยวิธีการ										

จับฉลาก	ท�าให้ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้	จ�านวน	1,000	คน

	 3.	 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วยตัวแปรแฝงทั้งหมด	8	ตัว	โดยแบ่งเป็น

	 	 3.1	 ตัวแปรแฝงภายในที่เป็นตัวแปรตาม	ได้แก่	พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์

	 	 3.2	 ตัวแปรแฝงภายในท่ีเป็นตัวแปรอิสระ	 ได้แก่	 ความเชื่อม่ันในตนเอง	 การรับรู้ความสามารถ	

ของตนเอง	 ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค	 ความฉลาดทางอารมณ์	 และเจตคติต่อการมี																

เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

	 	 3.3	 ตัวแปรแฝงภายนอกที่เป็นตัวแปรอิสระ	ได้แก่	อิทธิพลของสื่อ	และการเลี้ยงดูของพ่อแม่

	 4.	 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจยั	คอื	แบบวดัตวัแปรแต่ละด้านซึง่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	

5	ระดับ	ตามแบบลิเอิร์ท	มีทั้งหมด	8	ฉบับ	ดังนี้	

	 	 ฉบับที่	 1	 แบบวัดพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์	 (20	 ข้อ)	 ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อเท่ากับ										

0.62-0.77	และได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ	0.92

	 	 ฉบับที่	 2	 แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่	 (14	 ข้อ)	 ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อเท่ากับ	

0.55-0.72	และได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ	0.96

	 	 ฉบับที่	 3	 แบบสอบถามอิทธิพลของสื่อ	 (12	 ข้อ)	 ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อเท่ากับ	 0.42-0.67						

และได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ	0.92	

	 	 ฉบับที่	 4	 แบบวัดความเชื่อม่ันในตนเอง	 (20	 ข้อ)	 ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อเท่ากับ	 0.52-0.80						

และได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ	0.93

	 	 ฉบับที่	 5	 แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง	 (12	 ข้อ)	 ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อเท่ากับ	

0.64-0.78	และได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ	0.94
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	 	 ฉบับที่	 6	แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์	 (20	ข้อ)	 ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อเท่ากับ	0.23-0.74	

และได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ	0.92

	 	 ฉบับที่	 7	 แบบวัดความสามารถในการเผชิญและผ่าฟันอุปสรรค	 (16	 ข้อ)	 ได้ค่าอ�านาจจ�าแนก											

รายข้อเท่ากับ	0.65-0.74	และได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ	0.91

	 	 ฉบับที่	 8	 แบบวัดเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน	 (24	 ข้อ)	 ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ									

เท่ากับ	0.66-0.80	และได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ	0.95

	 5.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	มีดังนี้

	 	 5.1	 วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างจากแบบวัด	8	ฉบับ	โดยใช้โปรแกรมสถิติส�าเร็จรูป

เพื่อค�านวณค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

	 	 5.2	 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (Confirmatory	 factor	 analysis)	 โดยใช้โปรแกรมสถิติ

ส�าเรจ็รปู	เพือ่ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างของโมเดลการวดัตวัแปรแฝง	ซึง่สามารถน�าเสนอผลการวเิคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงที่ใช้ในการวิจัย

	 	 5.3	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง	(Struction	equation	modelling	

:	SEM)	ด้วยสถิติการวิเคราะห์เส้นทาง	(Path	analysis)	แบบมีตัวแปรแฝง	(Latent	variable)

ผลการวิจัย
	 1.	 นักเรียนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง	(X	=	3.16,	S.D.	=	0.42)

	 2.	 ผลการพัฒนาโมเดลตัวแปรเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียน

โรงเรยีนมธัยมศกึษา	จงัหวดันครราชสมีา	พบว่าโมเดลมคีวามกลมกลนืกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์	โดยพจิารณาจาก

ค่าสถิติละค่าดัชนีที่ผ่านเกณฑ์ดังนี้	χ2=325.05,	df=283.00,	χ2/df=1.12,	p=0.09,	CFI=0.99,	GFI=0.97,	

AGFI=0.96,	RMSEA=.011,	RMR=0.02

	 3.	 การศกึษาอทิธพิลของตวัแปร	เจตคตต่ิอการมเีพศสัมพนัธ์ในวยัเรยีน	(ATT)	ความสามารถในการเผชญิ	

และฝ่าฟันอุปสรรค	(AQ)	ความฉลาดทางอารมณ์	(EQ)	การรับรู้ความสามารถของตนเอง	(SEL)	ความเชื่อมั่น

ในตนเอง	 (CON)	 อิทธิพลของสื่อ	 (MED)	 และการอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่	 (FEM)	 มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม														

การป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา	 จังหวัดนครราชสีมา	 พบว่า	 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง

ต่อตัวแปรตาม	อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	0.01	ได้แก่	ตวัแปรเจตคติต่อการมเีพศสมัพนัธ์ในวยัเรียน	(ATT)	

มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ	 -0.66	 ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง	 (SEF)	 มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ	 -0.27							

และตัวแปรอิทธิพลของสื่อ	(MED)	มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ	-0.82	ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปรตาม	

โดยมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั	0.01	ได้แก่	ความสามารถในการเผชญิและฝ่าฟันอปุสรรค	(AQ)	มขีนาดอทิธพิล

เท่ากับ	0.40	และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม	โดยมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01	ได้แก่	ตัวแปร

ความฉลาดทางอารมณ์	(EQ)	มขีนาดอทิธพิลทางตรงเท่ากบั	0.20	มขีนาดอทิธพิลทางอ้อมเท่ากบั	-0.09	ตวัแปร

การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่	(FEM)	มีขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ	0.60	มีขนาดอิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ	-0.37	

ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	ได้แก่	ตัวแปรความเชื่อมั่น

ในตนเอง	(CON)	มขีนาดอทิธพิลทางตรงเท่ากบั	0.26	มอีทิธพิลทางอ้อมเท่ากบั	-0.68	โดยตวัแปรทัง้เจด็สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์	(ADIS)	ได้ร้อยละ	85.00	
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Chi-Square=325.05,	df=283,	Chi-Square/df=1.12,	p=0.09,	CFI=0.99,	GFI=0.97,	AGFI=0.96,	RM-

SEA=0.01,	RMR=0.02

ภาพที่ 2  โมเดลตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนโรงเรียน	

	 	 มัธยมศึกษา		จังหวัดนครราชสีมา

 
 
Chi-Square=325.05, df=283, Chi-Square/df=1.12, p=0.09, CFI=0.99,GFI=0.97, AGFI=0.96, RMSEA=0.01, 
RMR=0.02 
 

ภาพท่ี 2โมเดลตัวแปรเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 จังหวัดนครราชสีมา 
 

อภิปรายผล 
 ตัวแปรเชิงสาเหตุ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
นครราชสีมา สามารถนํามาอธิปรายผลไดดังน้ี 
 จากผลการวิจัยท่ีพบวา นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมามีพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสอยู
ในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา มีพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส
ไมมากหรือนอยจนเกินไป ท่ีผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเปนเพราะวานักเรียนมีการยอมรับ มีความคิดเห็น มีความรูสึกมี
แนวโนมในการแสดงพฤติกรรมการมีคูรัก การอยูใกลชิดกับคูรัก ในสถานการณท่ีเอ้ืออํานวยตอการมีเพศสัมพันธ การมี
สิ่งกระตุนหรือยั่วยุใหเกิดความรูสึกทางเพศไดงาย การแสดงความรูสึกตอกันทางรางกายกับคูรัก และการมีเพศสัมพันธ
ในขณะท่ีกําลังศึกษาจึงอาจมีบาง เพราะเหตุท่ีวา กลุมคนเหลาน้ีมีอายุระหวาง 17-23 ป เปนวัยท่ีคาบเก่ียวกับวัยรุนไป
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อภิปรายผล
	 ตัวแปรเชิงสาเหตุมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา	จังหวัด

นครราชสีมา	สามารถน�ามาอธิปรายผลได้ดังนี้

	 จากผลการวจัิยทีพ่บว่า	นกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษา	จงัหวดันครราชสีมามพีฤตกิรรมการป้องกนัโรคเอดส์	

อยูใ่นระดบัปานกลาง	แสดงให้เหน็ว่า	นกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษา	จงัหวดันครราชสีมา	มพีฤตกิรรมการป้องกัน

โรคเอดส์ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป	 ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่านักเรียนมีการยอมรับ																														

มีความคิดเห็น	 มีความรู้สึกมีแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมการมีคู่รัก	 การอยู่ใกล้ชิดกับคู่รัก	 ในสถานการณ์								
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ที่เอื้ออ�านวยต่อการมีเพศสัมพันธ์	การมีสิ่งกระตุ้นหรือยั่วยุให้เกิดความรู้สึกทางเพศได้ง่าย	การแสดงความรู้สึก	

ต่อกันทางร่างกายกับคู่รัก	 และการมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ก�าลังศึกษาจึงอาจมีบ้าง	 เพราะเหตุที่ว่า	 กลุ่มคน								

เหล่านีม้อีายรุะหว่าง	17-23	ปี	เป็นวัยทีค่าบเกีย่วกบัวัยรุน่ไปหาวยัผูใ้หญ่	การคบเพือ่นต่างเพศ	จงึเป็นเรือ่งปกต	ิ

ธรรมดาตามชาติแห่งวัย	ที่จะต้องเรียนรู้และป้องกันตนเองจากการมีโรคเอดส์ได้อย่างเหมาะสม

	 1.	 การอบรมเลีย้งดขูองพ่อแม่	เป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลทัง้ทางตรงและอ้อมทางทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

การป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยส่งอิทธิพลทางอ้อมจะส่งผล	

ความเชื่อมั่นในตนเอง	 การับรู้ความสามารถของตนเอง	 ความฉลาดทางอารมณ์	 ความสามารถในการเผชิญ							

และฝ่าฟันอุปสรรค	 และเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน	 ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวเป็นหน่วยแรกที่เด็ก							

ได้สัมผัส	 และพ่อแม่หรือผู้ปกครองคือคนท่ีใกล้ชิดกับเด็กมากท่ีสุด	 ซึ่งท�าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทั้งบุคลิกภาพ	

ความเชื่อ		ค่านิยม	และเจตคติจากตัวแบบที่เห็นเป็นประจ�าโดยไม่รู้ตัว	สอดคล้องกับ	ลักขณา	สริวัฒน์	(2554)	

ได้สรุปว่าครอบครัวเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดและการเปลี่ยนแปลงเจตคติและค่านิยมของบุคคล											

เพราะพ่อแม่เป็นผู้ถ่ายทอดความเชื่อ	 และเจตคติให้แก่เด็ก	 สอดคล้องกับ	 กรมสุขภาพจิต	 (2553)	 อธิบายถึง	

ทฤษฎี	 ความผูกพัน	 เด็กทุกคนสามารถสร้างความผูกพันได้ตั้งแต่แรกเกิด	 เรียนรู้สิ่งแวดล้อม	 ภาษาพูด																	

ความเป็นตัวของตัวเองและการแสดงอารมณ์ความรู้สึกจากผู้เลี้ยงดูเป็นหลัก	ความผูกพันที่มั่นคงเป็นสิ่งส�าคัญ

ต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา	ด้านสังคมจิตใจและการปรับตัวของเด็ก	ความผูกพันที่มั่นคงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ

พ่อแม่หรือผู ้เลี้ยงดูมีความม่ันคงทางจิตใจ	 ปฏิบัติตัวสม�่าเสมอในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของเด็ก																				

และการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจเด็กอย่างเหมาะสม	 และจากคะแนนค่าเฉลี่ย														

ของตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่มีค่ามากที่สุดซึ่งหมายถึงนักเรียนมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองมาก	

รวมถึงการได้รับเอาวัฒนธรรมสมัยใหม่	 ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการกิน	 การแต่งกาย	 การคบเพื่อนและ														

ด�าเนินชีวิตอย่างอิสระ	มีความเชื่อมั่นในตนเอง

	 2.	 อิทธิพลของสื่อ	 เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษา	 จังหวัดนครราชสีมา	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 โดยอิทธิพลส่ือส่งผล																		

ทางลบกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์	 และค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิทธิพลของสื่ออยู่ในระดับปานกลาง													

แสดงให้เหน็ว่านกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษา	จงัหวดันครราชสมีา	ได้รบัอทิธพิลจากสือ่ไม่มาก	ทัง้นี	้สือ่มอีทิธพิล

ทั้งทางบวกและทางลบต่อนักเรียนวัยรุ่น	 กล่าวคือ	 ถ้าเน้ือหาเสนอเรื่องที่มีคุณธรรมมีประโยชน์และให้ความรู	้					

ที่ไม่เป็นพิษภัยแก่วัยรุ่น	 สื่อนั้นก็จะมีอิทธิพลทางบวก	 ในทางตรงข้ามถ้าเน้ือหาและคุณภาพของส่ือมวลชน						

เสนอเรือ่งทีเ่ป็นแบบอย่างในทางก้าวร้าว	การแสดงออกทางเพศอย่างโจ่งแจ้งหรอืในลกัษณะทีไ่ม่เป็นประโยชน์	

สื่อนั้นก็จะมีอิทธิพลทางลบ	วัยรุ่นมีการเรียนรู้และรับเอาสิ่งต่าง	ๆ	ที่เห็นมาเป็นรูปแบบของพฤติกรรมของตน

ไม่มากก็น้อย	นอกจากนี้	ภาพยนตร์	โทรทัศน์	และรายการบันเทิงต่าง	ๆ	ยังสื่อให้เห็นค่านิยมของสังคมในเรื่อง

บทบาททางเพศ	 ซึ่งมีท้ังทางบวกและทางลบ	 โดยการได้รับรู้ข่าวสารในด้านไหนมากก็มีแนวโน้มทางด้าน											

ความคิด	 ความรู้สึกไปในทางนั้นได้และในที่สุดก็จะรับไว้เป็นเอกลักษณ์และบทบาททางเพศของตน	 ซึ่งเป็น										

ไปตามหลักการเรียนรู้ตามทฤษฎีของ	Klapper	(1960)	ที่อธิบายว่าเนื้อหาในสื่อมวลชนสามารถเป็นแรงเสริม

เจตคติ	ค่านิยม	ปทัสถานความเชื่อของบุคคลที่รับข่าวสารได้	
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	 3.	 ความเชื่อมั่นในตนเอง	เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกัน

โรคเอดส์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยส่งผลทางอ้อมผ่านการรับรู้ความสามารถ

ตนเอง	ความฉลาดทางอารมณ์	ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคและเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์

ในวัยเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 โดยส่งอิทธิพลรวมเป็นลบ	 ทั้งนี้เนื่องจาก	 บุคคลไม่กล้า										

ตัดสินใจด้วยตนเอง	คล้อยตามผู้อื่นได้ง่าย	เกิดความลังเล	และหวั่นไหวต่อสถานการณ์ที่ยั่วยุได้ง่าย	โอกาสที่จะ

ถกูชกัจงูไปในทางทีผ่ดิกจ็ะเกดิขึน้ได้ง่าย	 ไม่มคีวามเป็นตวัของตวัเอง	แสดงว่าถ้ามคีวามเชือ่มัน่ในตนเองน้อยนัน้	

ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์	 เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า	 ความเชื่อมั่นในตนเองมีอิทธิพล

ทางลบต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรคเอดส์	และค่าเฉลีย่ของคะแนนความเชือ่มัน่ในตนเองอยูใ่นระดบัปานกลางนัน้	

หมายความว่า	นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มั่นใจในตนเอง	คล้อยตามผู้อื่นได้ง่าย	มีความลังเล	ไม่แน่ใจ		ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	 ภควดี	 อาจวิชัย	 (2551,	 น.	 67-68)	 ได้ศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมบริโภคนิยม																							

และเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ในจังหวัดมุกดาหารท่ีได้รับ														

การอบรมเลีย้งดูและมคีวามเชือ่มัน่ในตนเองแตกต่างกนั		ผลการศกึษา	พบว่า	นกัเรยีนทีม่คีวามเชือ่มัน่ในตนเอง

แตกต่างกันมีพฤติกรรมบริโภคนิยมและเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ								

ทางสถิติที่ระดับ	0.01

	 4.	 การรับรู้ความสามารถตนเอง	 เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกัน

โรคเอดส์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา	 จังหวัดนครราชสีมา	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 และ												

ส่งผลต่ออทิธพิลด้านลบ	ซึง่อธบิายได้ว่า	บคุคลการรบัรูค้วามสามารถตนเองจะมคีวามมัน่ใจทีจ่ะเผชญิกบัปัญหา									

และแก้ไขปัญหาได้ส�าเรจ็	คาดหวงัพฤตกิรรมของตนในการแก้ไขปัญหาทีม่คีวามยุง่ยากและเชือ่ว่าสามารถปฏิบตัิ

ได้ส�าเร็จ	สามารถหลีกเลี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนได้	สอดคล้องกับ	สลิตตา	วงศ์ษาพาน	(2553)		วิจัย

พบว่า	 นักเรียนที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนแตกต่างกัน	 ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์													

ในวัยเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 สอดคล้องกับ	 Bandura	 (1986,	 p.	 391)																			

กล่าวว่า	 การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 และความคาดหวังเกี่ยวกับผลกรรมที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กัน							

อย่างมาก	ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรท้ังสองนีมี้ผลต่อการตดัสนิใจทีจ่ะกระท�าพฤตกิรรมของบคุคล	ถ้าบคุคล

มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงและมีความคาดหวังเกี่ยวกับผลกรรมที่เกิดขึ้นสูง	 บุคคลนั้นจะมีแนวโน้ม

ที่จะตัดสินใจกระท�าพฤติกรรมอย่างแน่นอน	 แต่ถ้าบุคคลมีการรับรู้ความสามารถของตนเองต�่าและมีความ									

คาดหวังเกี่ยวกับผลกรรมที่เกิดขึ้นต�่าด้วย	

	 5.	 ความฉลาดทางอารมณ์	 เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม												

การป้องกนัโรคเอดส์ของนกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษา	จงัหวัดนครราชสมีา	โดยส่งผลทางอ้อมผ่านความสามารถ

ในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค	 และเจตคติต่อการมีเพสสัมพันธ์ในวัยเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ																								

ที่ระดับ	 0.01	 ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคคลท่ีสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ก็จะสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติ																

รู้ถูกผิด	 สอดคล้องกับข้อมูลของ	 กรมสุขภาพจิต	 (2553)	 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์							

(EQ)	 กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทยมีความสัมพันธ์กัน	 รวมถึงความเข้มแข็งทางจิตใจก็มีผลต่อการ

แสดงออกของพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม	 หรือไม่เหมาะสม	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Salovey	 and											

Mayer	(1990,	pp.	185-211)	กล่าวว่า	ความฉลาดทางอารมณ์	หมายถึง	ความสามารถของบุคคลตระหนักรู้

ในความคิด	 ความรู้สึก	 และภาวะอารมณ์ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นกับตน	 และผู้อื่นได้มีความสามารถในการควบคุม							
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อารมณ์ของตน	 ท�าให้สามารถช้ีน�าความคิดและการกระท�าของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล	 สอดคล้องกับ												

การท�างานและการด�าเนินชีวิต	 โดยมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น	 ๆ	 ตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์มีอิทธิพล

ทางตรงเป็นบวก	แต่ทางอ้อมเป็นลบพิจารณาอิทธิพลรวมเป็นบวก	อธิบายได้ว่า	ความฉลาดทางอารมณ์สูงจะมี

พฤตกิรรมการป้องกนัโรคเอดส์สงู	อาจเป็นเพราะได้รบัอทิธิพลจากตวัแปรความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน

อุปสรรค	และเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนที่ส่งผ่านทางอ้อมต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์	

	 6.	 ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค	 เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมที่มีอิทธิพล																				

ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยส่งผลทางอ้อม													

ผ่านเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 เนื่องจาก	 คุณลักษณะ													

ข้อหนึง่ของคน	ทีม่คีวามสามารถในการเผชญิและฝ่าฟันอปุสรรคหรอื	AQ	(Adversity	quotient)	จะต้องพฒันา	

สิง่นีเ้ป็นสิง่ทีบ่่งบอกว่าบคุคลจะสามารถกระท�าสิง่ต่าง	ๆ 	ได้ดเีพยีงใด	บคุคลทีส่ามารถแก้ปัญหาได้	จะด�ารงชวีติ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 แต่ส�าหรับคนที่อ่อนแอนั้นจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้	 มนุษย์จึงต้องคิดหาวิธี									

ในการแก้ไขปัญหา	 อุปสรรคอยู่เสมอ	 นับได้ว่าการคิดแก้ปัญหา	 และการฝ่าฟันอุปสรรคมีความส�าคัญอย่างยิ่ง

ต่อการด�าเนินชีวิตของบุคคลในสังคม	 จึงจ�าเป็นที่จะต้องสร้างเสริมให้คนในสังคมมีความสามารถในการเผชิญ

และฝ่าฟันอุปสรรค	 เพื่อความสงบสุขและความสุขของผู้คนในสังคม	 (มัณฑรา	 ธรรมบุศย์,	 2554,	 น.	 13)		

สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Stoltz	 (1997,	 pp.	 106-125)	 ที่กล่าวว่าเป็นการค้นหาว่าสิ่งใดคือต้นตอ	 สาเหต	ุ								

ของอปุสรรคทีเ่กดิขึน้	 ระบใุห้ชัดเจนว่าตนเองต้องท�าสิง่ใดทีเ่ฉพาะเจาะจงลงไปเพ่ือให้สามารถท�าให้สถานการณ์ดขีึน้	

ตัดสินลงไปว่าสิ่งใดที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและส่ิงใดที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบหรือการตัดสินใจ

ของเรา	 ตัวแปรความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค	 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมทางเดียว																	

และส่งอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์	 อธิบายได้ว่า	 ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน

อุปสรรคสูงจะมีพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์สูง	 อาจเป็นเพราะได้รับอิทธิพลจากตัวแปรเจตคติต่อการ																		

มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน	ที่ส่งผ่านทางอ้อมต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์	

	 7.	 เจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน	 เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม									

การป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา	 จังหวัดนครราชสีมา	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ																							

ที่ระดับ	 0.01	 เนื่องจากเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน	 เป็นความรู้สึกนึกคิด	 และแสดงการยอมรับ													

ท�าให้เกิดการแสดงพฤติกรรม	 ดังน้ันจะเห็นได้ว่าการท่ีนักเรียนมีเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนที่ดี												

จะท�าให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ที่ปลอดภัยด้วย	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สร้อยวลัย													

สุขดา	(2543)	พบว่า	นักเรียนที่เคยมีพฤติกรรมการแต่งกายล่อแหลม	เช่น	สวมเสื้อสายเดียว	สวมเสื้อเกาะอก	

กระโปรง	 กางเกงขาสั้น	 การสวมกางเกงรัดรูปของเพศชาย	 เป็นเพศชายร้อยละ	 22.60	 และเพศหญิง																							

ร้อยละ	31.50	มคีวามสมัพนัธ์กบัค่านยิมทางเพศ	ซึง่การแต่งกายทีล่่อแหลมอาจท�าให้เกดิคดล่ีวงละเมดิทางเพศ	

และเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น	 แต่ถ้าวัยรุ่นมีเจตคติที่ดีต่อการมีเพศสัมพันธ์	 รู้จักการ							

แต่งกายที่เหมาะสม	 ไม่มีพฤติกรรมท่ีล่อแหลม	 ท�าในสิ่งท่ีถูกต้อง	 ก็จะน�าไปสู่พฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ได้อย่างปลอดภัย	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 มาศฤดี	 ศรีวิเศษ	 (2559)	 ที่วิจัย										

พบว่า	 เจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่	 2	 จังหวัดศรีสะเกษ	 อยู่ใน

ระดับปานกลาง	
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้ 

	 	 1.1	 จากการวิจัย	 พบว่า	 การอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่	 อิทธิพลของส่ือ	 ความเชื่อมั่นในตนเอง												

การรับรู้ความสามารถของตนเอง	 ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค	 ความฉลาดทางอารมณ์															

และเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน	 เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส	์																		

ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา	จังหวัดนครราชสีมา	ดังนั้น	ครู	อาจารย์	ผู้ปกครอง	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง							

ควรค�านึงถึงตัวแปรเหล่านี้	 และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ในทางที่เหมาะสม	 เพื่อเป็นการป้องกัน

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์ได้อย่างปลอดภัย	

	 	 1.2	 ควรจัดการศึกษา	 อบรม	 รณรงค์	 และจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน							

โรคเอดส์	 การมีเพศสัมพันธ์และเร่ืองสัมพันธภาพระหว่างเพศชายเพศหญิงที่ถูกต้อง	 เพื่อให้นักเรียนทราบถึง						

ข้อเสียและรู้จักป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนซึ่งอาจส่งผลต่อการติดเชื้อเอดส์	

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

	 	 2.1	 จากการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกัน														

โรคเอดส์ซึ่งตัวแปรทั้งหมดได้ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ	 85.00	 แสดงว่า	 ยังมีตัวแปรอื่นท่ีไม่ได้						

น�ามาศึกษาวิจัยในครั้งนี้	 ดังนั้น	 การพัฒนาโมเดลตัวแปรเชิงสาเหตุ	 คร้ังต่อไปจึงควรพิจารณาตัวแปรอื่น																			

ที่มีอิทธิพลมาศึกษาเพิ่มเติมตามที่ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาไว้	

	 	 2.2	 ควรมีการศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ระหว่าง												

เพศชายและเพศหญิง	 โดยมีการวิเคราะห์แยกเป็น	 2	 โมเดล	 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ได้ครอบคลุม	 เนื่องจากตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์															

ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแตกต่างกัน	สามารถน�าข้อมูลที่ได้แก้ปัญหาได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	
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