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เช มูรีด:   ความรู เจตคต ิและปจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส ในนกัศึกษา
คณะบริหารจดัการและชวีเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสารสนเทศ วศิวกรรมศาสตร และ
วิทยาการจัดการ บาโลชิทานเมืองโกวยตา ประเทศปากีสถาน (KNOWLEDGE, 
ATTITUDE, AND ITS INFLUENCE ON PREVENTIVE BEHAVIOUR 
TOWARDS HIV/AIDS AMONG THE BACHELORS OF BUSINESS 
ADMINISTRATION AND BIO-TECHNOLOGY STUDENTS OF BALOCHISTAN 
UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY, ENGINEERING AND 
MANAGEMENT SCIENCES, QUETTA, PAKISTAN), อาจารยที่ปรึกษา: รอง
ศาสตราจารย  นายแพทยปรีดา ทัศน ประดิษฐ, 70 หนา 

 
 การศึกษาครั้งนี้เพื่อหาระดับความรู เจตคติ และผลที่มีตอพฤติกรรมการปองกัน              
เชื้อเอช ไอ วี/เอดส ในนิสิตคณะบริหารจัดการและคณะชีวเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสารสนเทศ 
วิศวกรรมศาสตร และวิทยาการจัดการ เมืองโกวยตา ประเทศปากีสถาน   โดยเก็บขอมูลจาก
แบบสอบถาม กับนิสิตจํานวน 304 คน ในเดือนกุมภาพันธ 2552   พบวาอายุของนิสิตที่ตอบ
แบบสอบถาม อยูระหวาง 18 ถึง 27 ป  จํานวน 2 ใน 3 ของผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย  จํานวน 
232  คน เรียนในคณะบริหารจัดการ และจํานวน 72 คน  เรียนในคณะชีวเทคโนโลยี  นิสิตสวน
ใหญอาศัยอยูกับครอบครัว และมีคาใชจายรายเดือน 2,000 ถึง 5,000 รูป (25-50 เหรียญสหรัฐ)     
ผลการวิจัย พบวา มีนิสิตรอยละ 3.9 หรือ 12 คน มีความรูในระดับสูง รอยละ 43 หรือ 131 คน มี
ความรูในระดับปานกลาง สวนที่เหลือมีความรูในเรื่อง เอช ไอ วี / เอดส ระดับต่ํา  ในเรื่องเจตคติ
พบวา รอยละ 48.7  ของผูตอบมีเจตคติที่เปนกลาง รอยละ  10.9  มีเจตคติในดานบวก   ขณะที่ รอย
ละ 40.5  มีเจตคติในดานลบ รอยละ 53.3  และ รอยละ 32.6 ของนิสิตมีพฤติกรรมการปองกัน อยูใน
ระดับปานกลาง และระดับสูง ตามลําดับ  มเีพียงรอยละ 14.1 เทานั้นที่มีพฤติกรรมการปองกัน  
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This study was conducted to identify the level of knowledge, attitude, and its 

influence on preventive behavior among the students of BBA and Bio-TEC BUITMS 

Quetta, Pakistan. The data was collected using a structured questionnaire to 304 

students in February 2009 and analyzed by SPSS V16. The age of students was 

between 18 to 27 years of age. Around two thirds of them were males. There were 

232 students in BBA and 72 from Bio-TEC. Majority of students lived with their 

family and the average monthly allowance was 2000 to 5000 rupee (US$25-50US$). 

The results indicated that only 3.9% or 12 students had high knowledge 43% or 131 

had moderate knowledge and rest had low knowledge towards HIV/AIDS. The results 

attitude showed that there were 48.7% of respondents who had “neutral attitude”, 

10.9% of them had “positive attitude”, while 40.5% had “negative attitude. In respect 

to preventive behavior 53.3 of the students have moderate level of practice 32.6 of 

students had high level, and only 14.1% of the students had very low level of the 

practice. 
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