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 รายงานฉบบัน้ี ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยดโีดยความรว่มมอืของผูป้ระสานงานขององคก์รทีท่ างานดา้น
เอดสใ์นพืน้ทีศ่กึษาวจิยั ผูใ้หค้วามรว่มมอืในการคน้หากลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มตวัอยา่งผูย้นิดใีหข้อ้มลู
ทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่ทุกท่าน  
 
 คณะผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่ารายงานฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการลดปญัหาผลกระทบจาก
การมเีพศสมัพนัธท์ีไ่มป้่องกนัในกลุ่มชายชอบชาย และยนิดน้ีอมรบัขอ้เสนอแนะเพื่อท าใหร้ายงานฉบบั
นี้มคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้  
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บทสรปุผูบ้ริหำร 
 

 งานวจิยัชิน้น้ีมุง่เน้นการวเิคราะหห์าความจ าเป็นในการสื่อสารภาพลกัษณ์ของถุงยางอนามยั
ในกลุ่มชายมเีพศสมัพนัธก์บัชาย ดว้ยเหตุผลทีส่ถานการณ์การแพรร่ะบาดของเอชไอวใีนประชากร
กลุ่มน้ียงัคงด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง แมว้่าจะมมีาตรการป้องกนัหลากหลายวธิ ีแต่ยงัไมไ่ดผ้ลเป็นทีน่่า
พอใจจงึตอ้งคน้หาว่าอะไรเป็นสาเหตุของการไมม่พีฤตกิรรมป้องกนั และแนวทางการแกไ้ขเพื่อสรา้ง
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมควรเป็นอยา่งไร  
 ระเบยีบวธิวีจิยัทีใ่ชม้ทีัง้การวจิยัเอกสาร การวจิยัเชงิปรมิาณในกลุ่มตวัอยา่ง อาย ุ 15-35 ปี 
จ านวน 820 ราย จากกรงุเทพมหานคร ชลบุร ีขอนแก่น เชยีงใหม ่และสงขลา ทีสุ่่มเลอืกโดยวธิกีารให้



กลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นผูช้กัชวนมา (Respondent Driven Sampling : RDS) โดยใช้
แบบสอบถามทีใ่หก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้อบเอง และการวจิยัเชงิคุณภาพโดยการจดัสนทนากลุ่ม 4 กลุ่ม 
ในกรงุเทพมหานคร ชลบุร ีขอนแก่น และสงขลา ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน 2556 – มกราคม 2557    

ผลการศกึษา พบว่า รอ้ยละ 45.5 ของครอบครวั ผูต้อบแบบสอบถาม  มทีศันคตเิป็นกลางต่อ
ความเป็นชายชอบชายของสมาชกิในครอบครวั  รอ้ยละ 35.4 ระบุว่าครอบครวัยอมรบั มเีพยีงรอ้ยละ 
8.4  ที่ถูกต่อตา้น และมปีระมาณรอ้ยละ 10.7 ของกลุ่มตวัอยา่งทีย่งัไมก่ลา้เปิดเผยสถานะความเป็น
ชายชอบชายของตนต่อครอบครวั กลุ่มทีเ่ป็นพนกังานบรกิาร (MSMSW) มอีตัราของการไมก่ลา้
เปิดเผยมากทีสุ่ด  และกลุ่มสาวประเภทสองทีต่ดิเชือ้เอชไอว ี (TG+) เป็นกลุ่มทีร่ะบุว่าถูกครอบครวั
ต่อตา้นมากทีสุ่ด 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มกีารศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา รอ้ยละ 35.9 รองลงมาเป็น ระดบั ปวช.
และปวส . รอ้ยละ 32. 2 ระดบัปรญิญา ตร ีรอ้ยละ 21. 7 และน้อยทีสุ่ด คอื ระดบัประถมศกึษา รอ้ยละ 
9.9 เมือ่แยกตามระดบัรายไดพ้บว่า กลุ่มทีม่สีดัส่วนมากทีสุ่ดเป็น กลุ่มที่ มรีะดบัรายได ้5,001 – 9,999 
บาท รอ้ยละ 29.0  รองลงมาคอื 10,000-14,999 บาท รอ้ยละ  26.5 ผูม้รีายได้สงูกว่า 15,000 บาท มี
รอ้ยละ 23.2 ผูท้ีม่รีายไดต้ ่ากว่า 5,000 และผูท้ีย่งัไมไ่ดท้ างาน รอ้ยละ 21.2  

กลุ่มเป้าหมายทัง้หมดมี ประสบการณ์ทาง เพศแลว้ รอ้ยละ  34. 9 มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกเมือ่
อายนุ้อยกว่า 14 ปี และรอ้ยละ 5.0 เมือ่อายนุ้อยกว่า 10 ปี ส่วนใหญ่พบว่ามเีพศสมัพนัธอ์าย ุ15-18 ปี 
รอ้ยละ 47.4 และรอ้ยละ 20.1 มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกดว้ยความไมส่มคัรใจ คู่นอนคนแรกทีม่กีารระบุถงึ
มากทีสุ่ดคอื เพื่อนชาย รอ้ยละ 76.2 มกีารใชถุ้งยางอนามยัในการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกรอ้ยละ 43.5 

การใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้กบัคู่นอนทีม่เีพศสมัพนัธด์ว้ยในรอบ 6 เดอืนทีผ่่านมา พบว่ามกีาร
ใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้กบัคู่นอนทีเ่ป็นหญงิบรกิารทางเพศ รอ้ยละ 70.1  กบัหญงิทีพ่บกนัโดยบงัเอญิ 
รอ้ยละ 63.9 กบัชายรกัชายทีเ่ป็นพนกังานบรกิารทางเพศ รอ้ยละ 62.1 กบั ชายทีพ่บกนัโดยบงัเอญิ 
กบัเพื่อนชาย รอ้ยละ 59.2 กบัเพื่อนหญงิรอ้ยละ 52.3 ส่วนการใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ์
กบัคู่รกัในปจัจบุนัยงัต ่ากว่าคู่นอนทุกประเภทโดยระบุว่ามกีารใชร้อ้ยละ 50.8  

ความวติกกงัวลในการใชถุ้งยางอนามยั พบว่า กลวัขาด รอ้ยละ 49.9 รองลงมาเป็นไมแ่น่ใจใน
คุณภาพ รอ้ยละ 31.8  แหล่งทีส่ามารถหาถุงยางอนามยัมาใชไ้ด ้มกีารระบุถงึรา้นสะดวกซือ้เป็นล าดบั
แรก รอ้ยละ 73.8 รองลงมาเป็นตูจ้ าหน่ายถุงยางอนามยัอตัโนมตั ิรอ้ยละ 27.4 และรา้นคา้ในป ัม๊น ้ามนั  
รอ้ยละ 26.2 

ถุงยางอนามยัเปรยีบเสมอืนอะไร รอ้ยละ 39.9 ระบุว่าเหมอืนอาวุธป้องกนัตวั รอ้ยละ 19.8 
ระบุว่าเหมอืนเสือ้หรอืรม่ชชูพี  ซึง่ตามขอ้เทจ็จรงิเป็นอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจจะ
เกดิขึน้โดยไมค่าดคดิ ซึง่สามารถน ามาใชใ้นการสื่อถงึสญัลกัษณ์ของถุงยางอนามยัว่าเป็นเครือ่งมอื
ป้องกนัภยัหรอืสรา้งสุขภาวะทางเพศ  
 เหตุผลทีท่ าใหมุ้ง่มัน่ในการใชถุ้งยางอนามยัไดแ้ก่ สุขภาพ รอ้ยละ 56.2 อนาคต  รอ้ยละ 47.6 
รกัตวัเอง รอ้ยละ 40.7 และครอบครวั รอ้ยละ 37.9 คู่รกัรอ้ยละ 32.4 และคุณภาพชวีติ รอ้ยละ 31.7 



คนทีม่อีทิธพิลต่อการมพีฤตกิรรมป้องกนัโรคมากทีสุ่ด พบว่าผูท้ีไ่ดร้บัการระบุถงึมากทีสุ่ดคอื 
พ่อแม ่รอ้ยละ 41.1 รองลงมา เป็นคู่รกั รอ้ยละ 31.6 เพื่อน รอ้ยละ 19.3 ส่วนช่องทางการสื่อสารทีค่ดิ
ว่าเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดด้ทีีสุ่ด รอ้ยละ 64.1 ระบุว่าเป็นอนิเตอรเ์น็ต รองลงมาเป็นนิตยสารเฉพาะ
กลุ่มชายชอบชาย  รอ้ยละ 45.6 และโซเชยีลมเีดยีรอ้ยละ 43.0 ผูท้ างานดา้นสุขภาพรอ้ยละ 33.9 และ
เพื่อน รอ้ยละ 32.1 

กลยทุธใ์นการสื่อสาร ประกอบไปดว้ย 1) ระบุพฤตกิรรมทีต่อ้งการ  2) คน้หาตวัแปรทีม่ ี
อทิธพิลต่อการมพีฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมาย  3) พฒันารปูแบบการใชป้จัจยัต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมทีต่อ้งการ  4) สรา้งกรอบการสื่อสารประชาสมัพนัธ ์ 5) สรา้งแนวทางการสื่อสารเพื่อ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม โดยใชก้ระบวนการสื่อสารและช่องทางการสื่อสารทีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติของ
กลุ่มเป้าหมาย ทัง้น้ี ตอ้งใหก้ลุ่มเป้าหมายมสี่วนรว่มในการด าเนินการทุกขัน้ตอนและตอ้งมกีารตดิตาม
ประเมนิผลประสทิธภิาพของการสื่อสาร 


