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บทคัดย่อ 

 บทความเรื่อง "ทัศนคติของประชาชนชาวไทยต่อการใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกันควบคุมโรค" มี
วัตถุประสงค์คือ(1)เพ่ือศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือการควบคุมป้องกันโรคของประชาชน
ชาวไทย (2)เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนชาวไทยและ
ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือการควบคุมป้องกันโรคการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) โดยวิธีวิจัยเชิงส ารวจ และใช้แบบสอบถามปลายปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล โดยด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนชาวไทย
ทั้งเพศชาย และเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 2,921 คน จาก 25 จังหวัด ทั้งนี้สถานที่ในการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ บริเวณแหล่งชุมชนรอบตลาด แหล่ งชุมชน บริเวณห้างสรรพสินค้า หรือ
บริเวณสถานที่ราชการ ตลอดจนหมู่บ้านนอกเขตเทศบาล 

 ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนวัยกลางคน และผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า  มี
ทัศนคติที่ดีต่อผู้ที่พกถุงยางอนามัยติดตัวและคิดว่าคนในครอบครัว หรือผู้ปกครองควรสอนให้บุตรหลาน
ของตนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้รู้จักวิธีใช้ และพกถุงยางอนามัยติดตัว แต่ทว่าประชาชนเพศชาย
มากกว่าครึ่งหนึ่งกลับมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้หญิงที่พกถุงยางอนามัยติดตัว โดยมองว่าบุคคลดังกล่าวมีอาชีพ
ขายบริการทางเพศนอกจากนี้วัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นเห็นด้วยกับการติดตั้งเครื่องแจกถุงยางอนามัยฟรีใน
ห้องน้ านักเรียนหญิง และไม่คิดว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ ในขณะที่ผู้ที่มีบุตรไม่เห็นด้วยกับ
การแจกถุงยางอนามัยนี้ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่อยู่ในเขตชนบท และผู้หญิงมากกว่าครึ่งหนึ่งยังรู้สึกเขินอาย
ถ้าต้องซื้อถุงยางอนามัยในร้านสะดวกซ้ือ หรือร้านขายยา 
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Abstract 

 This research "Thai people's view towards using condom for disease prevention 
and control" had 2 objectives were (1) to study attitude towards using condom of Thai 
people and (2) to study relation between Thai's demographic and attitude towards using 
condom of Thai people. This research was quantitative research via survey research 
method and used close-ended questionnaire to collect data. Collecting data was begun 
in February 1-7, 2014. The representative sample was Thai people both male and female 
who lived in 4 regions and had age more than 15 years old, total amount 2,921 samples 
from 25 provinces.  

 The findings were revealed that Thai middle-aged and educated people holding 
bachelor's degree or higherhave positive attitude towards people having condom with 
themselves. Moreover, they think that parents should teach their descendant about how 
to use and having condom with themselves. 

However, Thai male have negative attitude towards women having condom 
withthemselves because they think that these women are prostitute working and are 
having sexual intercourse. Besides, Adolescent and early adult have positive attitude to 
install Free Condom Vending Machine in female restroom and they don't think that this 
abovementioned would stimulate adolescents' sexual intercourse. In any case, people 
having children don't agree with distributing condoms. Furthermore, more than half of 
women and people living in up-country are ashamed if theywould buy condom from 
convenience store or pharmacy. 

Keywords: Using condom, Disease prevention and control 
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1. บทน า 

 สถานการณ์โดยภาพรวมของโรคเอดส์ในประเทศไทย พบว่า มีผู้ป่วยรายแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 
และมีการแพร่ระบาดของการติดเชื้อกระจายจากกลุ่มชายรักชายเข้าสู่หญิงขายบริการ การถ่ายทอดการติด
เชื้อจากแม่สู่ลูก และประชาชนทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีอยู่ในกลุ่มหลัก คือ กลุ่ม
ชายรักชาย กลุ่มพนักงานบริการหญิง กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น และขยายเข้าไปสู่กลุ่มวัยรุ่น(“การ
รายงานผู้ป่วยเอดส์,” 2556) 
 จากสถิติในปี 2555 พบว่า มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ สะสมทั่วประเทศจ านวน 1,157,589 
ราย ในจ านวนนี้ยังมีชีวิตอยู่ 464,414 ราย ส่วนปี 2556 พบว่า ทั่วประเทศมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย
เอดส์สะสมเพิ่มขึ้นเป็น 1,166,543 ราย ในจ านวนนี้ยังมีชีวิตอยู่ 447,640 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จ านวน 
8,959 ราย โดยร้อยละ 62 เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มชายรักชาย (“ตรวจแถวเอดส์ วันเอดส์โลก,” 2556) 

ทั้งนี้สาเหตุหลักที่สังคมไทยในปัจจุบันยังต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี ก็
เนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันนั่นเอง ซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียสมรรถภาพในการท างานทั้ง
ทางร่างกาย และจิตใจ ที่ส าคัญ คือ การสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (“ตรวจแถวเอดส์ วันเอดส์โลก,” 2556; 
นวัตร สุวรรณพัฒนา และ กาญจนา แถลงกิจ, 2555) 

 จากการส ารวจด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2552 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ แม้จะพบว่าโดย
ภาพรวมวัยรุ่นไทยทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 31.4 เคยใช้ถุงยางอนามัยขณะมี
เพศสัมพันธ์ แต่กลับมีแนวโน้มลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น กล่าวคือวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เคยใช้ถุงยางอนามัย ร้อย
ละ 42.0 แต่กลับลดลงเหลือร้อยละ 28.4 ในกลุ่มอายุ 20-24 ปี(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2552) 

จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยเป็นงานที่ท้าทาย และเป็นค าถามที่
ส าคัญว่า จะต้องท าอย่างไรจึงจะท าให้เกิดการยอมรับ และมีการใช้ถุงยางอนามัยในสังคมไทยได้ในที่สุด 
(นวัตร สุวรรณพัฒนา และ กาญจนา แถลงกิจ, 2555) 

ทั้งนี้มีงานวิจัยที่กล่าวถึงการสร้างค่านิยมใหม่เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยในสังคมไทยไว้ว่า นับตั้งแต่
การแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี และปัญหาที่เจ็บป่วยด้วยอาการที่สัมพันธ์กับโรคเอดส์ ซึ่งได้ส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อสังคมไทยจึงได้มีการจัดท ารายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเอดส์ในสาขาวิชาต่างๆ มากกว่า 
10,000 เรื่อง จนมีรายงานที่ประมวล และสังเคราะห์ความรู้งานวิจัยเอดส์ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ และการใช้
ถุงยางอนามัยหลายฉบับ โดยงานวิจัยเหล่านี้มีข้อสรุปตรงกันในเรื่องถุงยางอนามัยว่า มาตรการเชิงนโยบาย
ที่ส าคัญ คือ ต้องสร้างค่านิยมให้สังคมไทยยอมรับการใช้ถุงยางอนามัยเ พ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
(กฤติยา อาชวนิจกุล และ กนกวรรณธราวรรณ, 2550) 

 ต่อมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ท าการผลักดัน “ยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัย
แห่งชาติ ฉบับที่ 1” โดยจะเริ่มใช้ในปี 2558-2562 ประกอบด้วย (1) การส่งเสริมการยอมรับ ลดอคติ
เกี่ยวกับถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น (2) การส่งเสริมการเข้าถึง การใช้ถุงยางอนามัย และสารหล่อลื่น (3) 
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การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพถุงยางอนามัย (4) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย และ (5) การติดตามและประเมินผล การส่งเสริมการด าเนินการใช้ถุงยาง
อนามัย โดยได้มีการส่งเสริมความรู้ สร้างเสริมทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียน มีการจัดตั้งจุดบริการถุงยาง
อนามัยในสถานที่ต่างๆ จัดจุดบริการให้ค าปรึกษา รักษาโรคทั้งแบบตั้งรับในสถานพยาบาล และเชิงรุกลง
ไปยังพ้ืนที่หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล โดยยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะสนับสนุน 3 นโยบายระดับชาติ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ (พ.ศ. 2557-2559) นโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ (พ.ศ. 2553-2557) และยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม จึงถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ต้นแบบในระดับเอเชียและระดับโลก เพราะยังไม่เคยมี
ประเทศใดมียุทธศาสตร์นี้อย่างชัดเจน ซึ่งทางกรมควบคุมโรคหวังว่า ยุทธศาสตร์นี้จะสามารถส่งเสริมให้มี
การใช้ถุงยางอนามัยให้มากยิ่งขึ้นในสังคมไทย ("ดันถุงยางอนามัย ลดโรคติดต่อ-ท้องไม่พร้อม," 2557) 

 แต่อย่างไรก็ตามแม้ข้อเท็จจริงข้างต้นจะส่งผลให้มีการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในสังคมไทย
อย่างกว้างขวาง ผ่านโครงการรณรงค์ต่างๆ แต่ทว่าถุงยางอนามัยก็ยังไม่เป็นที่นิยมใช้กัน ดังจะเห็นได้จาก
สภาพปัญหาการท้องที่ไม่ได้วางแผน การท าแท้ง และการได้รับเชื้อเอชไอวีของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยที่
ยังคงมีอยู่สูง (นวัตร สุวรรณพัฒนา และ กาญจนา แถลงกิจ , 2555) นอกจากนี้ประชาชนบางส่วนยังมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการใช้ถุงยางอนามัย โดยเชื่อว่าส่งผลกระทบต่อความสุขระหว่างมีเพศสัมพันธ์ที่ลดลง     
("สธ. ดันยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติปี 58," 2557) ประกอบกับผู้หญิงในสังคมไทยยังมีทัศนคติเชิง
ลบต่อการพกพา หรือการซื้อถุงยางอนามัยของผู้หญิงว่าเป็นเรื่องท่ีน่าอาย ทั้งยังท าให้คนอ่ืนเข้าใจว่าตนเอง
ก าลังจะไปมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยเกิดขึ้นได้ยาก(Havanon, Bennett, 
&Knodel, 1996; Prasartwanakit, Songwathana, &Phetcharat, 2009) ในขณะเดียวกันยังเกิดข้อ
วิพากษ์วิจารณ์เรื่องสถานะ และความหมายของถุงยางอนามัยในโครงการรณรงค์บางโครงการที่ได้สถาปนา
ความเข้าใจกับคนทั่วไปว่า “ถุงยางอนามัย เท่ากับ ผู้หญิงขายบริการทางเพศ ที่สร้างตราบาปให้กับถุงยาง
อนามัย” จึงท าให้การรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยในคู่รัก หรือคู่สมรสในประเทศไทยล้มเหลวโดยสิ้นเชิง 
(นวัตร สุวรรณพัฒนา และ กาญจนา แถลงกิจ, 2555) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมนั้นจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการแก้ไขทัศนคติเชิงลบดังกล่าวได้ โดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
จะต้องค านึงถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนแต่ละกลุ่มด้วย เนื่องจากผู้รับสารที่มีลักษณะ
ประชากรที่แตกต่างกัน ย่อมมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งแตกต่างกัน 
ในขณะที่ผู้รับสารที่มีลักษณะประชากรเหมือนกันกัน ย่อมมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งคล้ายคลึงกันกันนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทัศนคติยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคล เพราะการที่บุคคลจะกระท า หรือไม่กระท าพฤติกรรมนั้นๆ ย่อมขึ้นอยู่กับทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม
ดังกล่าว โดยถ้าบุคคลทัศนคติที่ดีในการใช้ถุงยางอนามัย ก็จะน าไปสู่พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือ
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ(อมรรัตน์ สุปินราช, 2551;Bandura, 1977) 
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 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้มุ่งท าการส ารวจทัศนคติของประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และใน
ส่วนภูมิภาคเพ่ือที่จะได้ทราบว่า ในปัจจุบันประชาชนชาวไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติต่อการใช้
ถุงยางอนามัยที่ดีข้ึนหรือไม ่ทั้งนี้เพ่ือจะได้ท าการสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมได้ตรง
กับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

1.1 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือการควบคุมป้องกันโรคของประชาชนชาว
ไทย 

  2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนชาวไทยและ
ทัศนคติเก่ียวกับการใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือการควบคุมป้องกันโรค 

 

 1.2 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยวิธีวิจัยเชิงส ารวจ และใช้
แบบสอบถามปลายปิดเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 – 7 
กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนชาวไทยทั้งเพศชาย และเพศหญิงที่มีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีถึง 60 ปีขึ้นไป จ านวน 2,921 คน จาก 25 จังหวัด ทั้งนี้สถานที่ในการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 
ได้แก่ บริเวณแหล่งชุมชนรอบตลาด แหล่งชุมชน บริเวณห้างสรรพสินค้า หรือบริเวณสถานที่ราชการ 
ตลอดจนหมู่บ้านนอกเขตเทศบาล 

1.3 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการวิจัย 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ลักษณะทาง

ประชากร 
พฤติกรรมการใช้

ถุงยางอนามัย 

ทัศนคติต่อการใช้

ถุงยางอนามัย 

อายุ สภาพสังคม 
เพศ 

การศึกษา การมี/ไมม่ี

บุตร 

อาชีพ 
 

 

 

ไม่ใช้ 

ยอมรับ ใช้ 

ไม่ยอมรับ 
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่อทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ถุงยาง
อนามัย 

 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic characteristics) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประชากร เช่น เพศ อายุ รายได้ สถานะสภาพสมรส สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา และ
ศาสนา เป็นต้น โดยมีสมมติฐานว่า ผู้รับสารที่มีลักษณะดังกล่าวร่วมกัน ย่อมมีทัศนคติ และพฤติกรรม
คล้ายคลึงกัน ส่วนผู้รับสารที่มีลักษณะประชากรแตกต่างกัน ย่อมมีทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป(Burgoon, 1974) นอกจากนี้ยังพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรมักเป็นข้อมูลที่ถูกศึกษา
ในงานวิจัยหลายๆ ชิ้นที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพของนักวิจัยชาว
ต่างประเทศ (Havanon, Bennett, &Knodel, 1996; Ismael &Zangana, 2012; Kamal & Huda, 
2009; Kapika&Lagulla, 2003; Kefale&Kefale, 2013; Kigaru&Zabin, 1995; Prasartwanakit, 
Songwathana, &Phetcharat, 2009;Thato et al., 2003; Vahidnia& Fraser, 2005) 

 โดยในงานวิจัยนี้ ผู้เขียนได้ใช้ สภาพสังคม เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และการมีหรือไม่มีบุตรเข้า
มาเป็นตัวแปรที่เก่ียวข้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์โดยมีรายละเอียดของแต่ละตัวแปร ดังต่อไปนี้ 

 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมักมีทัศนคติที่ดีและให้การยอมรับการใช้ถุงยางอนามัยมากกว่า
เขตชนบท(Kefale&Kefale, 2013) โดยพบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยสูง
กว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท เนื่องจากว่า แหล่งจ าหน่ายถุงยางอนามัยในเขตเมืองมักจะมีมากกว่า
ในเขตชนบท(Ismael &Zangana, 2012; Kapika&Lugalla, 2003) 

 ในขณะที่เพศชายกับเพศหญิงมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และ
พฤติกรรม (Brooks, 1971) โดยพบว่า ประชาชนเพศชายมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ถุงยางอนามัย โดยพวกเขา
มีความเห็นว่า การใช้ถุงยางอนามัยขณะที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ท าให้มีความสุขในการมีเพศสัมพันธ์ลดน้อยลง 
และการใช้ถุงยางอนามัยยังท าให้สามารถเปลี่ยนคู่นอนได้ (Multiple partners) แต่อย่างไรก็ตาม
ประชาชนเพศหญิงที่แต่งงานแล้ว หรืออยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน (Cohabiting relationship) มี
ความเห็นว่า การใช้ถุงยางอนามัยแสดงถึงความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน (Lack of trust) (Vahidnia& 
Fraser, 2005)  

 ส าหรับในประเทศไทยนั้น สาเหตุที่ท าให้วัยรุ่นเพศชายไม่ใช้ถุงยางอนามัย คือ ขาดการรับรู้ความ
เสี่ยง นอกจากนี้การใช้ถุงยางอนามัยยังแสดงถึงความไม่ไว้วางใจอีกด้วย ส่วนวัยรุ่นเพศหญิงนั้น ถูกคาดหวัง
ว่า ต้องไม่รู้จักเรื่องเพศ จึงเป็นตัวปิดกั้นการใช้ถุงยางอนามัย ยิ่งไปว่านั้นวัยรุ่นเพศชายยังมีความเห็นต่อ
วัยรุ่นเพศหญิงอีกว่า เพศหญิงควรรักนวลสงวนตัว ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ทั้งนี้การพกพาถุงยาง
อนามัยยังเป็นเรื่องที่น่าอายส าหรับผู้หญิง ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้หญิงที่มีต่อเพศของตนเอง
ด้วยว่า การพกพา หรือการซื้อถุงยางอนามัยของผู้หญิงเป็นเรื่องที่น่าอับอาย นอกจากนี้ยังท าให้คนอ่ืน
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เข้าใจว่าตนเองก าลังจะไปมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งตรงกันข้ามกับเพศชายที่มีความคิดเห็นต่อเพศของตนว่า ไม่ใช่
เรื่องที่ผิดปกติ หรือน่าอับอายที่เพศชายจะใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน และใช้
เพ่ือการเปลี่ยนคู่นอน(Havanon, Bennett, &Knodel, 1996; Prasartwanakit, Songwathana, 
&Phetcharat, 2009) 

อายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องทัศนคติ และพฤติกรรม โดยทั่วไปแล้วผู้
ที่มีอายุน้อยมักจะเปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆ มากกว่าผู้ที่มีอายุมากที่มักยึดติดกับของเดิม และไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลง (Brooks, 1971) โดยพบว่า ประชาชนที่เป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ 15-30 ปี มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการใช้ถุงยางอนามัย โดยพวกเขามีความเห็นว่า ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ แม้ว่า
ฝ่ายหญิงจะรับประทานยาคุมก าเนิดก็ตาม (Havanon et al.,1996; Prasartwanakit et al., 2009; 
Thato et al., 2003) นอกจากนี้จากการส ารวจของส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
พบว่า ผู้ที่ที่มีอายุ 15-30 ปี ยังต้องการได้รับรู้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย (ส านัก
โรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 2558) 

 อย่างไรก็ตามประชาชนที่อยู่ในวัยกลางคนก็มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ถุงยางอนามัยเช่นกัน แต่จะใช้
เพ่ือการวางแผนครอบครัว และช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในขณะที่คนที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นและ
วัยผู้ใหญ่ตอนต้นจะใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
(STIs) และป้องกันการตั้งครรภ์ (Ismael &Zangana, 2012) 

 ในส่วนของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งหมายถึง การศึกษา อาชีพ รายได้ ตลอดจนภูมิหลัง
ของครอบครัว ก็นับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมีทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานว่า   
ผู้ที่การศึกษาดี มักจะมีหน้าที่การงานที่ดี และน าไปสู่การมีรายได้ที่สูง ซึ่งบุคคลเหล่านี้มักจะมีภูมิหลังของ
ครอบครัวที่อบอุ่น โดยพบว่า พวกเขาจะยอมรับการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ า 
มีรายได้น้อย มีอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม และมีพ้ืนฐานทางครอบครัวที่ไม่ดี (Burgoon, 1974; Rivers, 
Peterson, & Jensen, 1971; Rogers, 1995) 

 นอกจากนี้ยังพบว่า ประชาชนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic) สูงจะมี
อัตราการใช้ถุงยางอนามัยสูงกว่าประชาชนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ ากว่า เนื่องจากประชาชน
เหล่านั้น สามารถเข้าถึงการให้บริการวางแผนครอบครัว (Family planning service) รวมทั้งยังได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจากบุคคลรอบข้างที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับเดียวกันกับตนเกี่ยวกับ
ประโยชน์ในการใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ
(Ismael &Zangana, 2012;Kamal & Huda, 2009)ในขณะเดียวกันประชาชนที่มาจากครอบครัวที่มี
การศึกษา จะมีทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้ถุงยางอนามัยเช่นกัน เนื่องจากได้รับการอบรมมาจากครอบครัวให้
เห็นถึงข้อดีของการใช้ถุงยางอนามัย(Ismael &Zangana, 2012; Kapika&Lugalla, 2003) 
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 ในขณะที่ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ย่อมมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่
แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีการศึกษาสูงย่อมมีความได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี เนื่องจากคน
เหล่านี้มีการค้นคว้าหาความรู้ มีความเข้าใจเนื้อหาสารได้ดี ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรม
มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ า(Rivers et al., 1971)โดยพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงมีทัศนคติที่ดีต่อ
การใช้ถุงยางอนามัย โดยพวกเขามีความเห็นว่า การใช้ถุงยางอนามัยขณะที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ท าให้มี
ความสุขในการมีเพศสัมพันธ์ลดน้อยลง ในขณะเดียวกันเพศหญิงที่มีการศึกษาสูงยังมักใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือ
เป็นอุปกรณ์ส าหรับป้องกันการตั้งครรภ์ และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีอีกด้วย (Kigaru&Zabin, 1995) 

อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรมีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยกับการติดตั้งจุดบริการถุงยางอนามัยใน
โรงเรียน ถึงแม้จะเห็นด้วยว่าถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันการท้อง
ไม่พร้อม เพราะจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีเพศสัมพันธ์กันมากขึ้น ("ปรับกลยุทธ์ถุงยาง ส่งเสริมการยอมรับ 
แก้ปัญหาเซ็กส์ขาโจ๋," 2557) นอกจากนี้จากการส ารวจของส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ยังพบว่า ผู้ปกครองที่มีบุตรระบุว่า ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยที่ตนเองอยากรู้ 
เนื่องจากมองว่าตนเองมีความรู้ในเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว ทั้งยังไม่ต้องการใช้ถุงยางอนามัยแม้ว่าจะได้รับการแจก
ฟรี เนื่องจากมั่นใจว่าสามีของตนเองไม่ทางที่จะมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสอย่างแน่นอน (ส านักโรคเอดส์ วัณ
โรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 2558) 

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมต่อการใช้ถุงยางอนามัย 

ทัศนคตินับว่าเป็นพรมแดนที่เชื่อมต่อระหว่างความรู้ให้ไปสู่การเกิดพฤติกรรม การที่บุคคลจะ
กระท า หรือไม่กระท าพฤติกรรมนั้นๆ ย่อมขึ้นอยู่กับทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังพบว่า 
ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพทั้งของนักวิจัยชาวไทย (อมรรัตน์ สุปินราช , 2551) 
และต่างประเทศ (Bandura, 1977) ย่อมส่งผลต่อทัศนคติที่ดี และสามารถน าไปสู่พฤติกรรมการป้องกัน
โรคและภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ถุงยางอนามัยไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการวางแผนครอบครัว หรือป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เท่านั้น แต่ยังมีความน่ารังเกียจที่อยู่คู่กับถุงยางอนามัยอีกด้วย โดยความน่ารังเกียจนี้ คือ การที่
คนในสังคมไทยมักมองผู้ใช้ถุงยางอนามัย โดยเฉพาะผู้หญิงว่า เป็นบุคคลที่ส าส่อนทางเพศ แม้ว่าสังคมไทย
ในปัจจุบันจะเปิดกว้างในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานมากขึ้น แต่ทว่าความกลัวที่ถูกตีตราจาก
สังคมว่าเป็นคนส าส่อนทางเพศก็เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้ผู้หญิงในสังคมไทยไม่กล้าพก
ถุงยางอนามัย (Shevajumroen, 2003) 

ทั้งนี้ในส่วนของการติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยในโรงเรียน โดยกลุ่มช่วงอายุต่ ากว่า 18 ปี มีความเห็น
ด้วยมากที่สุด รองลงมา คือ อายุ 18-25 ปี ส าหรับประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว ระบุว่า หาก
มีการติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยในสถานศึกษาจะส่งผลเสีย โดยเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน/ นักศึกษามี
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และเป็นการท าให้ผิดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย (“โพลชี้ชัดเด็กต่ า
กว่า 18 เห็นด้วยตั้งตู้ถุงยางอนามัยในโรงเรียน, 2555) 

นอกจากนี้ประชาชนบางส่วนยังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการใช้ถุงยางอนามัย โดยเชื่อว่าส่งผลกระทบต่อ
ความรู้สึกสุขสมระหว่างมีเพศสัมพันธ์ลง ("สธ . ดันยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติปี 58," 2557)
ประกอบกับผู้หญิงในสังคมไทยยังมีทัศนคติเชิงลบต่อการพกพาหรือการซื้อถุงยางอนามัยของผู้หญิ งเป็น
เรื่องท่ีน่าอาย ทั้งยังท าให้คนอ่ืนเข้าใจว่าตนเองก าลังจะไปมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ถุงยาง
อนามัยเกิดข้ึนได้ยาก(Havanon et al.,1996; Prasartwanakit et al., 2009)  

 ทั้งนี้การส ารวจทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัยของประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร  และใน
ส่วนภูมิภาคจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ทราบว่า ในปัจจุบันประชาชนชาวไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัยที่ดีขึ้นหรือไม่ และใช้สถิติในการทดสอบด้วยว่า ตัวแปรทางด้าน
ประชากรศาสตร์ตัวแปรใดที่มีผลต่อการมีทัศนคติเชิงลบว่า คนใช้หรือพกถุงยางอนามัยเป็นคนไม่ดี เป็นสิ่ง
ที่น่าอาย และมีอาชีพขายบริการทางเพศ เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อกรม
ควบคุมโรค รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้ท าการสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

3. วิธีการวิจัย 
 ประชากร คือ ประชาชนชาวไทยทั้งเพศชาย และเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนชาวไทยทั้งเพศชาย และเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จาก 25 
จังหวัดจ านวน 2,921 คน ซึ่งได้มาจากการค านวณโดยใช้สูตร Yamane (1973) โดยก าหนดระดับความ
เชื่อมั่นที่ 98% และมีความคลาดเคลื่อน +/-2% ซึ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างต้องไม่น้อยกว่า 2,500คน แต่ใน
การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้เก็บกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติมเป็นจ านวน 2,921 คนเพ่ือป้องกันการสูญหายของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) มาประมาณจ านวนตัวอย่างที่
ต้องการ พบว่าสัดส่วนของประชากรไทยมีเพศชาย จ านวน 31.2 ล้านคน และเพศหญิง จ านวน 32.4 ล้าน
คน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีจ านวนและสัดส่วนต่อ 100 คน 
และ 50 คน ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ของประชาชนชาวไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ท่ีมีจ านวนและสัดส่วนต่อ 100 คน และ 50 คน 

 15 – 30 ปี 31– 45 ปี 46– 60 ปี 60 ปีขึ้นไป 
จ านวน (ล้านคน) 14.30 15.90 12.30 7.40 

ร้อยละของประชาชนท้ังหมด 22.3 24.8 19.2 11.5 
ร้อยละของประชาชนท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป 
28.6 31.8 24.7 14.7 
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 ในการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งแบ่งจ านวนประชากร
ออกเป็นกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยภาคกลางไม่รวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งรายละเอียดของการสุ่มมีดังนี้ 
 1) กรุงเทพมหานคร มีจ านวนทั้งสิ้น 50 เขต ซึ่งท าการสุ่มมาใช้ในการศึกษาจ านวน 4 เขต เขต 
ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยก าหนดพ้ืนที่เก็บตัวอย่าง ได้แก่ บริเวณตลาดใหญ่ของเขต บริเวณ
ห้างสรรพสินค้าที่เป็นที่นิยมของเขต บริเวณรอบส านักงานเขต บริเวณที่ประชาชนมารับบริการจากรัฐหรือ
สาธารณูปโภค เช่น สถานีต ารวจ ที่ท าการไปรษณีย์ โทรศัพท์ ประปา ไฟฟ้า และเมื่อถึงพ้ืนที่ที่ก าหนด ให้ผู้
เก็บข้อมูลเลือกตัวอย่างให้ได้จ านวนที่ก าหนดโดยมีสัดส่วนระหว่างเพศชายและเพศหญิงอย่างละครึ่งหนึ่ง 
และประกอบด้วยช่วงอายุตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ทั้งนี้ผู้เก็บข้อมูลควรพยายามให้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
เขตมีความหลากหลายเชิงประชากรให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 2) ส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไม่รวมกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นท าการสุ่มจังหวัดในแต่ละภูมิภาคดังตารางที่ 
2 ซึ่งในแต่ละจังหวัดได้ท าการแบ่งการสุ่มออกเป็น 2 ลักษณะ คือกลุ่มตั วอย่างจากสังคมเมือง และกลุ่ม
ตัวอย่างจากสังคมชนบท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1) กลุ่มตัวอย่างจากสังคมเมือง ให้เก็บจากประชากรในเขตเมืองของจังหวัด พ้ืนที่ที่ก าหนดให้
เป็นพ้ืนที่เก็บตัวอย่างได้แก่ บริเวณตลาดใหญ่ของจังหวัด บริเวณห้างสรรพสินค้าที่เป็นที่นิยมของจังหวัด  
บริเวณรอบศูนย์ราชการฯ  และบริเวณที่ที่ประชาชนมารับบริการจากรัฐหรือสาธารณูปโภค เช่น สถานี
ต ารวจ ที่ท าการไปรษณีย์ โทรศัพท์ ประปา ไฟฟ้า และสถานศึกษา เมื่อถึงพ้ืนที่ที่ก าหนด ให้ผู้เก็บข้อมูล
เลือกตัวอย่างให้ได้จ านวนที่ก าหนดโดยมีสัดส่วนระหว่างเพศชายและเพศหญิงอย่างละครึ่งหนึ่ง และ
ประกอบด้วยช่วงอายุตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ทั้งนี้ผู้เก็บข้อมูลพยายามให้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละพ้ืนที่มี
ความหลากหลายเชิงประชากรให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  
 2.2) กลุ่มตัวอย่างสังคมชนบท ให้เก็บจากประชากรในเขตชนบทโดยให้เลือกหมู่บ้านมา 2 หมู่บ้าน 
ซึ่งหมู่บ้านที่เลือกมานั้นต้องมีความแตกต่างกับสังคมเมืองของจังหวัดอย่างมากในแง่การกระจายตัว การ
รวมกลุ่ม สภาพเศรษฐกิจ และอาชีพ และเมื่อถึงพ้ืนที่ที่ก าหนด ให้ผู้เก็บข้อมูลเลือกตัวอย่างให้ได้จ านวนที่
ก าหนดโดยมีสัดส่วนระหว่างเพศชายและเพศหญิงอย่างละครึ่งหนึ่ง และประกอบด้วยช่วงอายุตามที่ระบุไว้
ในตารางที่ 1 ทั้งนี้ผู้เก็บข้อมูลพยายามให้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้านมีความหลากหลายเชิงประชากรให้
มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยในหนึ่งครัวเรือนเก็บตัวอย่างไม่เกิน 2 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ โครงสร้างของค าถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ค าถาม
เกี่ยวกับทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัยของเพศชายและเพศหญิง การติดตั้งเครื่องแจกถุงยางอนามัยฟรี 
การแจกถุงยางอนามัยในโรงเรียน ความรู้สึกในการซื้อถุงยางอนามัย และการสอนบุตรหลานให้รู้จักใช้และ
พกถุงยางอนามัยและ ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา การมี
หรือไม่มีบุตร การเคยหรือไม่เคยใช้ถุงยางอนามัย และสถานที่ในการไปรับถุงยางอนามัยฟรี โดยได้มี
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ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความตรงของข้อค าถามในแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารระดับสูงของโรคเอดส์ 
วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติบรรยาย (Descriptive statistics) โดยใช้ค่าการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และการทดสอบค่าความสัมพันธ์แบบไคสแควร์(Pearson's Chi-
square test) ซึ่งวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
 

 4.1 ผลการวิจัย 

 1. ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งหมด 2,921 คน จาก 25 จังหวัด แบ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจากกรุงเทพมหานคร จ านวน 616 คน ภาคกลาง จ านวน 596คน ภาคเหนือ จ านวน 616 คน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 598 คน และภาคใต้ จ านวน 495 คน 

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังประกอบด้วยเพศชายและเพศหญิงที่เกือบเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50.3 
และ 49.7 ตามล าดับกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี มากที่สุด ตามมาด้วยกลุ่มอายุ 15 – 
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.7 และ 35.6 ตามล าดับ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูง
กว่า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.4 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ที่มีบุตรและไม่มีบุตรในสัดส่วนที่เกือบ
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 51.1 และ 48.9 ตามล าดับทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก คิดเป็นร้อยละ 67.8 เคยใช้
ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ส่วนผู้ที่ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 19.7 
ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 12.6 

ทั้งนี้สังเกตได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากร (Representative sampling) ที่ตอบ
แบบสอบถามนั้นมีความใกล้เคียงกับสัดส่วนประชากรในประเทศไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ดังที่
ปรากฏในตารางที่ 3.1 

 2. ทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการควบคุมป้องกันโรค 

กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก คิดเป็นร้อยละ 86.2 คิดว่าการใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการตั้งครรภ์
และป้องกันโรคต่างๆ จากการมีเพศสัมพันธ์ได้ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 11.1 ยังไม่แน่ใจว่าจะ
ป้องกันได้หรือไม ่

กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก คิดว่า ผู้ชายและผู้หญิงวัยท างานที่พกถุงยางอนามัยติดตัวเป็นคนที่ป้องกัน
ตนเองและผู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 78.4 และ 70.0 ตามล าดับ  เป็นคนทันสมัย มั่นใจในตนเอง คิดเป็นร้อยละ 
22.3 และ 24.4 ตามล าดับ และเป็นคนมีการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 26.2 และ 22.7 ตามล าดับ ในขณะที่
กลุ่มตัวอย่างคิดว่า ผู้ชายที่พกถุงยางอนามัยติดตัวเป็นนักเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 22.7 ส่วนหญิงที่พกถุงยาง
อนามัยติดตัวเป็นผู้มีอาชีพขายบริการทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 18.5 
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กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 47.6 เห็นด้วยที่จะให้มีการติดตั้งเครื่องแจกถุงยาง
อนามัยฟรีในห้องน้ านักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป แต่อย่างไรก็ดีจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
เห็นด้วย และกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่แน่ใจ มีจ านวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด คิดเป็นร้อย
ละ 31.1 และ 20.2 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 53.4 คิดว่า การแจกถุงยางอนามัยแก่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์จะเป็นการกระตุ้นให้มีเพศสัมพันธ์กันในช่วงเทศกาล
ดังกล่าว แต่ในทางกลับกัน กลุ่มตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 73.7 คิดว่าการแจกถุงยางอนามัยแก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์จะช่วยป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ได้ และกลุ่มตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 72.7 เห็นด้วยที่จะให้ ผู้ปกครองหรือ
บุคคลในครอบครัวจะสอนให้บุตรหลานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรู้จักวิธีใช้และพกถุงยางอนามัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความรู้สึกอายถ้าต้องซื้อถุงยางอนามัยในร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายยา มี
จ านวนมากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่รู้สึกอายเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 44.3 และ 41.2 ตามล าดับ ในขณะที่ กลุ่ม
ตัวอย่างอีกร้อยละ 14.5 ยังไม่แน่ใจ และถ้ามีการแจกถุงยางอนามัยฟรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อย
ละ 43.3 สะดวกที่จะไปรับ ที่ร้านขายยา คลินิก โรงพยาบาล รองลงมาคือ เครื่องแจกฟรีอัตโนมัติ คิดเป็น
ร้อยละ 34.7 

กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งเห็นด้วยหากผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวสอนให้บุตรหลาน
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรู้จักวิธีใช้และพกถุงยางอนามัย คิดเป็นร้อยละ 72.7 รองลงมา คือ ไม่แน่ใจ 
คิดเป็นร้อยละ 15.4 และไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 11.9 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ถ้ามกีารแจกถุงยางอนามัยฟรี กลุ่มตัวอย่างส่วนมากสะดวกไปรับที่ร้านขายยา คลินิก และโรงพยาบาล 
คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมา คือ เครื่องแจกฟรีอัตโนมัติ คิดเป็นร้อยละ 34.7 และร้านค้าสะดวกซื้อ คิด
เป็นร้อยละ 29.2 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนชาวไทยและทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการควบคุมป้องกันโรค 

      

 

 

  

สภาพสังคม เพศ อายุ ระดับการศึกษา การมีบตุร การใช้ถุงยาง 

1. ท่านคิดว่าการใช้ถุงยางอนามยัสามารถป้องกันการต้ังครรภ์และป้องกันโรคต่าง ๆ จากการมีเพศสัมพันธ์ได้ 14.384** 8.878** 11.593 13.306 2.293 25.228*** 

2. ท่านคิดว่า ชายวัยท างานที่พกถุงยางอนามัยเป็นคน

ประเภทใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้) 

ป้องกันตนเองและผู้อื่น 1.194 .748 12.395** 17.622** .803 22.704*** 

ทันสมัย มั่นใจในตนเอง 14.592** 4.686* .834 5.034 .414 22.461*** 

 มีการศึกษา 4.707* 2.704 6.335 42.851*** .064 19.966*** 

 ส าส่อน 7.061** 13.202*** 15.503** 16.607** .177 6.489* 

 เซ็กซ์จัด 10.591** 1.299 13.489** 7.044 15.438*** 9.611** 

 มีอาชีพขายบริการทางเพศ 6.849** 4.178* .697 4.774 2.644 1.580 

 นักเท่ียว 12.744*** .829 1.023 12.355* 3.910* .934 

 

ไม่มีข้อความใดตรงกับความรู้สึก 6.594* 1.681 1.736 5.030 .049 31.349*** 
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 สภาพสังคม เพศ อายุ ระดับการศึกษา การมีบุตร การใช้ถุงยาง 

3. ท่านคิดว่า หญิงวัยท างานที่พกถุงยางอนามัยเป็นคน

ประเภทใด (ตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้) 

ป้องกันตนเองและผู้อื่น 4.586* .392 13.657** 13.673** .444 6.913* 

ทันสมัย มั่นใจในตนเอง 35.250*** .100 11.946** 29.073*** 2.804 29.614*** 

 

มีการศึกษา 

5.642* .080 .551 18.523** 

 

.484 12.212** 

 ส าส่อน 8.172** .961 18.984*** 19.789** 2.731 .062 

 เซ็กซ์จัด 14.123*** 3.853* 13.189** 9.499* 13.810*** 1.181 

 มีอาชีพขายบริการทางเพศ .265 17.286*** 14.189** 33.105*** 2.625 5.741 

 นักเท่ียว 13.651*** 3.270 1.085 8.031 2.821 1.956 

 ไม่มีข้อความใดตรงกับความรู้สึก 1.358 1.963 3.271 1.907 1.135 15.955*** 

4. ท่านเห็นควรด้วยทีจ่ะให้มีการติดตั้งเครื่องแจกถุงยางอนามยัฟรีในห้องน้ านกัเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป .494 3.377 27.479*** 8.466 2.196 61.387*** 

5. ท่านคิดว่า การแจกถุงยางอนามัยแกน่ักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์จะเป็นการ

กระตุ้นให้มีเพศสัมพันธ์กันในชว่งเทศกาลดังกล่าว 

 

26.434*** .591 19.134** 32.976*** 22.941*** 31.427*** 
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 สภาพสังคม เพศ อายุ ระดับการศึกษา การมีบุตร การใช้ถุงยาง 

6. ท่านคิดว่าการแจกถุงยางอนามยัแก่นกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ จะชว่ยปอ้งกัน

การท้องก่อนวัยอันควร โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ได้ 8.556* 2.444 10.066 16.697* 

 

3.943 42.018*** 

7. ท่านรู้สึกอายถ้าต้องซ้ือถุงยางอนามัยในร้านสะดวกซ้ือหรือร้านขายยา 17.393*** 58.279*** 25.407*** 26.520** 5.431 118.828*** 

8.ท่านเห็นด้วยหากผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวสอนให้บุตรหลานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรู้จกัวธิีใช้และพก

ถุงยางอนามัย 7.659* 8.375* 12.604* 14.086 

 

2.929 47.989*** 

9. ถ้ามีการแจกถุงยางอนามยัฟรี ทา่นสะดวกไปรับ ณ 

สถานที่ใด ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) 

สถานศึกษา 6.519* 8.677** 85.924*** 31.956*** 42.041*** 22.621*** 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต/ห้างสรรพสินค้า 57.910*** 4.861* 12.798** 33.208*** 1.962 28.178*** 

 ร้านค้าสะดวกซ้ือ 5.424* 12.723*** 10.488* 30.245*** 3.669 87.618*** 

 แหล่งชุมชน/อบต. 36.921*** 4.902* 23.670*** 29.061*** 28.095*** 5.301 

 เครื่องแจกฟรีอัตโนมัต ิ 11.610** 23.525*** 29.440*** 96.654*** 31.588*** 51.818*** 

 ร้านขายยา คลินิก โรงพยาบาล 4.026* .126 .399 13.876** .230 4.817 

 ไม่มีข้อความใดตรงกับความรู้สึก 2.990 29.196*** 19.209*** 32.222*** 4.809* 157.956*** 

*** P- value < .001, ** P-value < .01, * P-value < .05
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จากตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าความสัมพันธ์แบบไคสแควร์ (Pearson's Chi-
square) พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนชาวไทย มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับ
การใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือการควบคุมป้องกันโรคโดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, 0.01, และ 0.001 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของตัวแปรในแต่ละลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า 

ประชาชนที่มีอายุ 31 – 45 ปี (ร้อยละ 37.2, 2=12.395, p = 0.01)และผู้ที่มีการศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี หรือสูงกว่า (ร้อยละ 49.6, 2=17.622, p = .001)มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ชายที่พกถุงยางอนามัยติด
ตัว โดยมองว่าเป็นคนประเภทป้องกันตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับประชาชนที่มีอายุ 31 – 

45 ปี (ร้อยละ 37.1, 2=13.657, p = 0.01) และผู้ที่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า (ร้อย

ละ 47.8, 2=13.673, p = 0.01)ที่มีทัศนคติที่ดีต่อผู้หญิงที่พกถุงยางอนามัยติดตัว โดยมองว่าเป็นคน

ประเภทป้องกันตนเองและผู้อ่ืนเช่นกันแต่ทว่าประชาชนเพศชายมากกว่าครึ่งหนึ่ง(ร้อยละ 58.3, 2=
17.286, p = 0.001)กลับมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้หญิงที่พกถุงยางอนามัยติดตัว โดยมองว่าบุคคลดังกล่าวมี

อาชีพขายบริการทางเพศอย่างไรก็ตามประชาชนที่มีอายุ 15 – 30 ปี (ร้อยละ 39.7, 2 =27.479, p = 
0.001) มีทัศนคติที่เห็นด้วยที่จะให้มีการติดตั้งเครื่องแจกถุงยางอนามัยฟรีในห้องน้ านักเรียนหญิงระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป แต่ทว่าผู้ที่มีบุตรมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54.6, 2=22.941, p = 0.001) มี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการแจกถุงยางอนามัย โดยมีความคิดเห็นว่าการแจกถุงยางอนามัยแก่นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นขึ้นไปในช่วงวันวาเลนไทน์นั้นจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น แต่ผู้ที่

มีอายุ 15 – 30 ปี (ร้อยละ 40.1, 2 = 19.134, p = 0.01) กลับไม่คิดว่าการแจกถุงยางอนามัยจะเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์นอกจากนี้ประชาชนที่อยู่ในเขตชนบท (ร้อยละ 53.7, 


2=17.393, p = 0.001) และเพศหญิงมากกว่าครึ่งหนึ่ง(ร้อยละ 54.6, 2=58.279, p = 0.001) ยังรู้สึก

เขินอายถ้าต้องซื้อถุงยางอนามัยในร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายยา ในขณะที่ประชาชนเพศหญิง (ร้อยละ 

50.2, 2=8.375, p = 0.05)และผู้ที่มีอายุระหว่าง 31 - 45 ปี (ร้อยละ 37.2, 2=12.604, p = 0.05)
กลับมีทัศนคติที่เห็นด้วยที่คนในครอบครัว หรือผู้ปกครองจะสอนบุตรหลานของตนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นให้รู้จักวิธีใช้ และมีพฤติกรรมพกถุงยางอนามัยติดตัวทั้งนี้ประชาชนที่มีการศึกษาในระดับปริญญา

ตรี หรือสูงกว่า (ร้อยละ 50.3, 2=13.876, p = 0.001)สะดวกไปรับถุงยางอนามัยที่แจกฟรี ณ ร้านขาย

ยา คลินิก และโรงพยาบาล แต่ประชาชนเพศชาย (ร้อยละ 56.3, 2=8.677, p = 0.01)ผู้ที่มีอายุ 15 – 

30 ปี (ร้อยละ 53.7, 2=85.924, p = 0.001)และผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าจ านวน

ครึ่งหนึ่ง(ร้อยละ 50.4, 2=31.956, p = 0.001)สะดวกไปรับถุงยางอนามัยที่แจกฟรี ณ สถานศึกษา 
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4.2 อภิปรายผลการวิจัย 

ประชาชนวัยกลางคน(31-45 ปี) และผู้ที่มีการศึกษา(ปริญญาตรีหรือสูงกว่า) มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ชาย
ที่พกถุงยางอนามัยติดตัว โดยมองว่าเป็นคนประเภทป้องกันตนเอง และผู้อ่ืน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ประชาชนกลางคน (31-45 ปี) และผู้ที่มีการศึกษา (ปริญญาตรีหรือสูงกว่า) ที่มีทัศนคติที่ดีต่อผู้หญิงที่พก
ถุงยางอนามัยติดตัว โดยมองว่าเป็นคนประเภทป้องกันตนเอง และผู้อ่ืนเช่นกันโดยตรงกับผลการวิจัยของ 
Vahidniaและ Fraser (2005) ที่พบว่า การซื้อ หรือพกพาถุงยางอนามัยเป็นเรื่องที่ควรได้รับค าชมเชย 
เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ("ถุงยางอนามัยความปลอดภัยที่วัยรุ่นเลือกได้ ," 2557) ทั้ง
ยังยืนยันข้อค้นพบของ KigaruและZabin(1995) ที่พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการใช้
ถุงยางอนามัย โดยพวกเขามีความเห็นว่า การใช้ถุงยางอนามัยขณะที่มี เพศสัมพันธ์ไม่ได้ท าให้มีความสุขใน
การมีเพศสัมพันธ์ลดน้อยลง ในขณะที่เพศหญิงที่มีการศึกษายังมักใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือเป็นอุปกรณ์ส าหรับ
ป้องกันการตั้งครรภ์ และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นไปตามข้อค้นพบของ Ismael 
และZangana(2012); Kapikaและ Lugalla(2003) ที่พบว่า ประชาชนวัยกลางคนก็มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้
ถุงยางอนามัยเช่นกัน โดยใช้เพ่ือการวางแผนครอบครัว และช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยัง
ตรงกับข้อค้นพบของ Havanonและคณะ(1996); Prasartwanakitและคณะ(2009); Thato และคณะ
(2003) ที่พบว่า วัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ถุงยางอนามัย โดยพวกเขามีความเห็นว่า 
ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ แม้ว่าฝ่ายหญิงจะรับประทานยาคุมก าเนิดก็ตาม ทั้งยังเป็นการ
ยืนยันข้อค้นพบของ Ismael และZangana(2012);Kamal และ Huda (2009) ที่ได้กล่าวว่า ประชาชนที่มี
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic) สูงจะมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยสูงกว่าประชาชนที่มี
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ ากว่า เนื่องจากประชาชนเหล่านั้น สามารถเข้าถึงการให้บริการวางแผน
ครอบครัว (Family planning service) รวมทั้งยังได้รับข้อมูลข่าวสารจากบุคคลที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมสูงเช่นเดียวกันเกี่ยวกับประโยชน์ในการใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ ด้วย นอกจากนี้ประชาชนที่มาจากครอบครัวที่มีการศึกษา ยังมีทัศนคติเชิง
บวกต่อการใช้ถุงยางอนามัยเช่นกัน 

 แต่ทว่าประชาชนเพศชาย กลับมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้หญิงที่พกถุงยางอนามัยติดตัว โดยมองว่า
บุคคลดังกล่าวมีอาชีพขายบริการทางเพศซึ่งยืนยันข้อค้นพบของ Shevajumroen(2003) ที่พบว่า คนไทย
ส่วนมากโดยเฉพาะเพศชายมักจะมองผู้หญิงที่พกถุงยางอนามัยติดตัวว่า เป็นบุคคลที่ส าส่อนทางเพศ แม้ว่า
สังคมไทยในปัจจุบันจะเปิดกว้างในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานมากขึ้น แต่ทว่าความกลัวที่ถูก
ตราหน้าจากสังคมว่าเป็นคนส าส่อนทางเพศก็เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้ผู้หญิงในสังคมไทยไม่
กล้าพกถุงยางอนามัย ยิ่ งไปกว่านั้นยัง เป็ นไปตามผลการวิจัยของ Havanon และคณะ(1996) ; 
Prasartwanakitและคณะ(2009) ที่พบว่า วัยรุ่นเพศหญิงนั้นถูกคาดหวังว่า ต้องไม่รู้จักเรื่องเพศ จึงเป็นตัว
ปิดกั้นการใช้ถุงยางอนามัย นอกจากนี้วัยรุ่นเพศชายยังมีความเห็นต่อวัยรุ่นเพศหญิงอีกว่า เพศหญิงควรรัก
นวลสงวนตัว ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ยิ่งไปกว่านั้นการพกพาถุงยางอนามัยยังเป็นเรื่องที่น่าอาย
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ส าหรับผู้หญิง ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้หญิงที่มีต่อเพศของตนเองด้วยว่า การพกพา หรือการซื้อ
ถุงยางอนามัยของผู้หญิงเป็นเรื่องที่น่าอาย นอกจากนี้ยังท าให้คนอ่ืนเข้าใจว่าตนเอ งก าลังจะไปมี
เพศสัมพันธ์ ซึ่งตรงกันข้ามกับเพศชายที่มีความคิดเห็นต่อเพศของตนว่า ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติ หรือน่าอับอาย
ที่เพศชายจะใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน และใช้เพ่ือการเปลี่ยนคู่นอน 

วัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น (15-30 ปี) มีทัศนคติที่เห็นด้วยที่จะให้มีการติดตั้งเครื่องแจกถุงยาง
อนามัยฟรีในห้องน้ านักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป โดยยืนยันผลการส ารวจที่พบว่า 
ประชาชนทั้งเพศชายและหญิงที่เป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น มีความเห็นด้วยมากที่สุด ที่จะให้มีการติดตั้ง
เครื่องแจกถุงยางอนามัยฟรีในโรงเรียน (“โพลชี้ชัดเด็กต่ ากว่า 18 เห็นด้วยตั้งตู้ถุงยางอนามัยในโรงเรียน , 
2555) ยิ่งไปกว่านั้นยังตรงกับผลการวิจัยของ Havanonและคณะ(1996); Prasartwanakitและคณะ
(2009); Thatoและคณะ(2003) ยังพบว่าวัยรุ่นมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ถุงยางอนามัย โดยพวกเขามี
ความเห็นว่า ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์  

อย่างไรก็ตามผู้ที่มีบุตรกลับมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการแจกถุงยางอนามัย โดยมีความคิดเห็นว่าการแจก
ถุงยางอนามัยแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปในช่วงวันวาเลนไทน์นั้นจะเป็นการกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น โดยยืนยันข้อค้นพบของกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรที่พบว่า มีทัศนคติที่
ไม่เห็นด้วยกับการติดตั้งจุดบริการถุงยางอนามัยในโรงเรียน ถึงแม้จะเห็นด้วยว่าถุงยางอนามัยสามารถ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันการท้องไม่พร้อมได้กว่าร้อยละ 70 แต่ทว่าก็ไม่เห็นด้วยที่จะ
ให้ตั้งจุดบริการถุงยางอนามัยในโรงเรียน เพราะจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีเพศสัมพันธ์กันมาก และเร็ว
ยิ่งขึ้น ("ปรับกลยุทธ์ถุงยาง ส่งเสริมการยอมรับ แก้ปัญหาเซ็กส์ขาโจ๋," 2557)มากไปกว่านั้นยังสอดคล้องกับ
ข้อค้นพบของ ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(2558) ที่ว่า ผู้ที่มีบุตรมีทัศนคติที่ไม่ดี
ต่อการแจก และใช้ถุงยางอนามัย อีกทั้งไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยที่ตนเองอยากรู้ เนื่องจาก
มองว่าตนเองมีความรู้ในเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว ทั้งยังไม่ต้องการใช้ถุงยางอนามัยแม้ว่าจะได้รับการแจกฟรี 
เนื่องจากมั่นใจว่าสามีของตนเองไม่มีทางท่ีจะมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสอย่างแน่นอน  

แต่ทว่าผู้ที่เป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น (15-30 ปี) กลับไม่คิดว่าการแจกถุงยางอนามัยจะเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ โดยตรงกับข้อค้นพบของ Havanonและคณะ(1996) ; 
Prasartwanakitและคณะ(2009); Thatoและคณะ(2003) ที่พบว่าวัยรุ่นมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ถุงยาง
อนามัย โดยพวกเขามีความเห็นว่า ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังตรงกับข้อ
ค้นพบของ ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(2558) ที่ว่า ผู้ที่มีอายุ 15-30 ปี ยัง
ต้องการได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้ถุงยางอนามัย 
 ประชาชนที่อยู่ในเขตชนบท และเพศหญิง ยังรู้สึกเขินอายถ้าต้องซื้อถุงยางอนามัยในร้านสะดวก
ซื้อหรือร้านขายยา โดยเป็นการยืนยันข้อค้นพบของ Ismael และZangana(2012); Kapikaและ 
Lugalla(2003); Kefaleและ Kefale(2013)ที่ได้กล่าวว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีอัตราการใช้
ถุงยางอนามัยสูงกว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท เนื่องจากว่า แหล่งจ าหน่ายถุงยางอนามัยในเขต
เมืองจะมีมากกว่าในเขตชนบทนอกจากนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองยังมีทัศนคติที่ดี และยอมรับการ
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ใช้ถุงยางอนามัยอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยืนยันผลการวิจัยของ Havanonและคณะ(1996); Prasartwanakit
และคณะ(2009) ที่พบว่า วัยรุ่นเพศหญิงนั้นถูกคาดหวังว่า ต้องไม่รู้จักเรื่องเพศ จึงเป็นตัวปิดกั้นการใช้
ถุงยางอนามัย นอกจากนี้เพศหญิงยังมีความคิดเห็นต่อเพศของตนเองด้วยว่า การพกพา หรือการซื้อถุงยาง
อนามัยของผู้หญิงเป็นเรื่องท่ีน่าอาย ทั้งยังท าให้คนอ่ืนเข้าใจว่าตนเองก าลังจะไปมีเพศสัมพันธ์ หรือมีอาชีพ
ขายบริการทางเพศ 

ในขณะที่ประชาชนเพศหญิง และผู้ที่อยู่ในวัยกลางคน (31-45 ปี)  กลับมีทัศนคติที่เห็นด้วยที่คน
ในครอบครัว หรือผู้ปกครองจะสอนบุตรหลานของตนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้รู้จักวิธีใช้ และมี
พฤติกรรมพกถุงยางอนามัยติดตัวซึ่งยืนยันผลการวิจัยของ อมรรัตน์ สุปินราช(2551); Bandura (1977) ที่
พบว่า การให้ความรู้ว่าการใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งปัญหาสุขภาพ
อ่ืนๆ จะส่งผลให้เกิดความตระหนัก และมีความตั้งใจว่าตนเองควรใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งจะน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัย และน าไปสู่พฤติกรรมการพกถุงยางอนามัยติดตัว และ
น ามาใช้ทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์  

ทั้งนี้ประชาชนที่มีการศึกษา (ปริญญาตรีหรือสูงกว่า)วัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น (15-30 ปี) สะดวก
ไปรับถุงยางอนามัยที่แจกฟรี ณ ร้านขายยา คลินิก และโรงพยาบาล และสถานศึกษาโดยสอดคล้องกับผล
การส ารวจที่พบว่า ประชาชนทั้งเพศชายและหญิงที่เป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น มีความเห็นด้วยมากที่สุด 
ที่จะให้มีการติดตั้งเครื่องแจกถุงยางอนามัยฟรีในโรงเรียน  (“โพลชี้ชัดเด็กต่ ากว่า 18 เห็นด้วยตั้งตู้ถุงยาง
อนามัยในโรงเรียน," 2555) ทั้งยังตรงกับผลการวิจัยของ Havanonและคณะ(1996); Prasartwanakit, 
และคณะ(2009); Thatoและคณะ(2003) ที่ได้กล่าวว่า วัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้
ถุงยางอนามัย โดยพวกเขามีความเห็นว่า ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ทั้งยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ KigaruและZabin(1995) ที่พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ถุงยาง
อนามัย โดยพวกเขามีความเห็นว่า การใช้ถุงยางอนามัยขณะที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ท าให้มีความสุขในการมี
เพศสัมพันธ์ลดน้อยลง  

กล่าวโดยภาพรวม พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของประชาชนชาวไทย ได้แก่ สภาพสังคม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน รวมทั้งการมีหรือไม่มีบุตร ส่งผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ถุงยาง
อนามัยเพ่ือการควบคุมป้องกันโรคที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการยืนยันข้อค้นพบของ อมรรัตน์ สุปินราช(2551); 
Burgoon(1974) ที่ได้กล่าวว่า ผู้รับสารที่มีลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน ย่อมมีทัศนคติ และพฤติกรรม
ต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งแตกต่างกัน ในขณะที่ผู้รับสารที่มีลักษณะประชากรเหมือนกันกัน ย่อมมีทัศนคติ 
และพฤติกรรมต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งคล้ายคลึงกัน ในขณะเดียวกันทัศนคติยังนับว่าเป็นพรมแดนที่
เชื่อมต่อระหว่างความรู้ให้ไปสู่การเกิดพฤติกรรม การที่บุคคลจะกระท า หรือไม่กระท าพฤติกรรม 
ย่อมขึ้นอยู่กบัทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมนั้นๆ เป็นส าคัญ 
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4.3 สรุปและข้อเสนอแนะ 

การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันเป็นสาเหตุส าคัญของการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ 

ในกลุ่มประชาชนไทย ทั้งนี้การตัดสินใจใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับทัศนคติที่บุคคลนั้นมีต่อถุ งยาง

อนามัย เช่น หากประชาชนยังมองว่า การพกถุงยางอนามัยติดตัวยังคงเป็นพฤติกรรมของคนที่ไม่ดี และน่า

อับอาย พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยก็จะเกิดขึ้นได้ยาก ดังนั้นกรมควบคุมโรคจึงได้มุ่งท าการส ารวจ

ประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคเพ่ือที่จะได้ทราบว่า ในปัจจุบันประชาชนชาวไทย

มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัยที่ดีขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือจะได้ท าการสื่อสารเพ่ือ

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จาก

ผลการวิจัยพบว่า แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับการพกถุงยางอนามัย การแจกถุงยางอนามัยฟรี 

และคิดว่าการใช้ถุงยางอนามัยเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม ที่แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง รวมทั้งสังคม แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่มีบุตรกลับมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการแจกถุงยางอนามัย โดยมีความ

คิดเห็นว่า การแจกถุงยางอนามัยจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้

ประชาชนในเขตชนบท และผู้หญิงยังรู้สึกเขินอายถ้าต้องซื้อถุงยางอนามัยในร้านสะดวกซ้ือ หรือร้านขายยา 

และประเด็นส าคัญ คือ การที่ประชาชนเพศชายมองว่า ผู้หญิงที่พกถุงยางอนามัยติดตัวมีอาชีพขายบริการ

ทางเพศอีกด้วยโดยประเด็นที่ต้องเร่งสื่อสารเพ่ือให้ความเข้าใจเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ (1) การสร้างทัศนคติ

ใหม่ว่า ผู้หญิงก็สามารถพกพา หรือซื้อถุงยางอนามัยได้เช่นเดียวกับผู้ชาย ทั้งยังควรชมเชยผู้ที่พกพาถุงยาง

อนามัยติดตัวทั้งเพศชาย และเพศหญิง เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม และ (2) 

ควรสร้างทัศนคติที่ดีต่อบุคคลที่พกถุงยางอนามัยติดตัวว่า ไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอาย ทั้งยังเป็นบุคคลที่มีความ

รับผิดชอบต่อส่วนรวมอีกด้วยโดยกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญในการเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ได้แก่ (1) เพศ

ชาย ที่มักมองว่าผู้หญิงที่พกถุงยางอนามัยติดตัวมีอาชีพขายบริการทางเพศ (2) ผู้ปกครอง เนื่องจากมี

ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการแจกถุงยางอนามัย โดยมีความคิดเห็นว่า การแจกถุงยางอนามัยจะเป็นการกระตุ้นให้

เกิดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น และ (3) เพศหญิงในชนบท เนื่องจากรู้สึกเขินอายถ้าต้องซื้อ

ถุงยางอนามัยในร้านสะดวกซื้อ หรือร้านขายยา ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรแก้ไขทัศนคติเชิงลบที่มีต่อ

ผู้หญิง เพ่ือให้คนในสังคมไทยยอมรับว่าผู้หญิงก็สามารถซื้อถุงยางอนามัย และพกถุงยางอนามัยติดตัวได้

เช่นเดียวกับผู้ชาย 
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