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Objective : This descriptive research aims to study the prevention behavior for communicable disease and
relating factors including knowledge, perceived susceptibility, perceived benefits, preceived barriers and
perceived self-efficacy.
Material and Methods : Cluster random participants were 164 air technical students. Data were collected
by questionnaires. Statistical analysis used descriptive statistics, Pearson’s product moment correlations
coefficient and stepwise multiple regression.
Results : The results revealed that knowledge, perceived susceptibility, perceived benefits and perceived
self-efficacy were in good level but the perceived barriers were in moderate. Knowledge, perceived susceptibility, perceived benefits and perceived self0efficacy had significant positive relationship with prevention
behavior for communicable disease. (r = .196, .314, .400 and .349, p < .01) but perceived barriers had
significant negative relationship with prevention behavior for communicable disease. (r = -.286, p < .01).
Furthermore, perceived benefits, perceived barriers and perceived self-efficacy were able to predict prevention behavior for communicable disease 30.4 % (R2 = 0.304, p < .001)
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วัตถุประสงค์ : เพือศึกษาพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อ และปัจจัยทีเกียวข้อง ได้แก่ ความรูเ้ กียวกับโรคติดต่อ การรับรูโ้ อกาส
เสียง การรับรูป้ ระโยชน์ การรับรู ้อุปสรรค และการรับรู ้ความสามารถในการป้ องกันโรคติดต่อ
วิธกี ารดําเนิ นการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างได้จากการสุม่ โดยวิธีการแบ่งกลุม่ นักเรียนจ่าอากาศทีศึกษาในโรงเรียนจ่าอากาศ
คน
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข ้อมูลโดยใช้สถิตพิ รรณนา สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั และสถิตกิ าร
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขันตอน
ผลการศึกษา : ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความรู ้เกียวกับโรคติดต่อ การรับรู ้โอกาสเสียงต่อการเกิดโรค การรับรู ้ประโยชน์
ของการป้ องกันโรคติดต่อและการรับรูค้ วามสามารถในการป้ องกันโรคติดต่ออยูใ่ นระดับมาก ส่วนการรับรู ้อุปสรรคของการป้ องกัน
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อนามัยโลกได้คาดประมาณ ประเทศไทยมี ผู ป้ ่ วยวัณโรค
รายใหม่ประมาณ , ราย หรือคิดเป็ น ต่อประชากร
แสนคน และผู ป้ ่ วยวัณโรคทีสัมพันธ์กบั การติดเชือเอชไอวี
จํานวน , ราย ทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้งา่ ยขึน
และพบผูป้ ่ วยวัณโรคเสียชีวติ สูง ถึง , ราย(5) ก่อให้เกิด
การสู ญเสียสมรรถภาพในการทํางานและส่ งผลให้เสียชี ว ิต
ก่อนวัยอันควร
โรคเอดส์ (Acquired Immunodeficiency
Syndrome : AIDS) ช่วงปี
ประเทศไทยมีผูต้ ดิ เชือ
เอชไอวีทยัี งมีชวี ติ อยูจ่ าํ นวน , ราย เป็นผู ้ติดเชือเอชไอวี
รายใหม่ จํานวน , ราย ระยะเวลา ปี ทผ่ี านมานันพบว่า
สัดส่วนผูต้ ดิ เชือรายใหม่อยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ (อายุ ปี ขนไป)
ึ (5)
ซึงสาเหตุสาํ คัญของการติดเชือในเพศชายและหญิงเกิดจากการ
มีเพศสัมพันธ์กบั ผูท้ มีี เชือโดยไม่ป้องกันตนเอง รวมถึงผูใ้ ช้ยา
ด้ว ยวิธี ฉี ดและการติ ดต่ อกันทางเลือดและสารคัด หลัง (6)
นักเรียนจ่ าอากาศเป็ นหัวใจของกองทัพอากาศ เนืองจากเมือ
สําเร็จการศึ กษาจะไปปฏิบตั ิงานตามหน่ วยงานต่าง ๆ ของ
กองทัพอากาศซึงอยูต่ ามกองบินทัวประเทศและเป็ นส่วนสําคัญ
ทีร่วมขับเคลือนกองทัพอากาศใหส้ ามารถบรรลุเป้ าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ นักเรียนจ่าอากาศต้องใช้ชีวติ อยูร่ ่วม
กันเป็ นจํานวนมากในโรงเรียนจ่าอากาศ มีวถิ กี ารดําเนินชีวติ ที
เสียงต่อการเป็นโรคติดต่อ ซึงทําให้มีโอกาสเป็นโรคต่าง ๆ ทีเกิด
จากการติดต่อหรือการแพร่กระจายของเชือโรค ดังนันผูว้ จิ ยั จึง
สนใจศึกษาเกียวกับปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ป้ องกันโรคติดต่อของนักเรียนจ่ าอากาศเพือนําผลการวิจยั มา
วางแผนช่วยเหลือและพัฒนาให้นักเรียนจ่าอากาศมีพฤติกรรม
การป้ องกันโรคติดต่อทีถูกต้องเหมาะสม เพือช่วยลดอุบตั กิ ารณ์
การเจ็บป่ วย ทุพพลภาพและเสียชีวติ ได้

วัตถุประสงค์การทําวิจยั
. เพือศึกษาพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อของ
นักเรียนจ่าอากาศ
. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้เกียวกับ
โรคติดต่อ การรับรู ้โอกาสเสียงต่อการเกิดโรค การรับรู ้ประโยชน์
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การรับรู ้ อุปสรรค และการรับรู ค้ วามสามารถในการป้ องกัน
โรคติดต่อกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อของนักเรียน
จ่าอากาศ
. เพื อศึ กษาอํา นาจการทํา นายพฤติ กรรมการ
ป้ องกันโรคติดต่อของนักเรียนจ่าอากาศ จากปัจจัยดังต่อไปนี
ความรูเ้ กียวกับโรคติดต่อ การรับรูโ้ อกาสเสียงต่อการเกิดโรค
การรับรู ้ประโยชน์ การรับรู ้อุปสรรค และการรับรูค้ วามสามารถ
ในการป้ องกันโรคติดต่อ

สมมติฐานของการติดต่อ
. ความรู ้เกียวกับโรคติดต่อ การรับรูโ้ อกาสเสียง
ต่อการเกิดโรค การรับรูป้ ระโยชน์ และการรับรูค้ วามสามารถ
ในการป้ องกันโรคติดต่อ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การป้ องกันโรคติดต่อของนักเรียนจ่ าอากาศ
. การรับรู อ้ ุปสรรคของการป้ องกันโรคติดต่อมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อของ
นักเรียนจ่าอากาศ
. ความรู ้เกียวกับโรคติดต่อ การรับรูโ้ อกาสเสียง
ต่อการเกิดโรค การรับรู ้ประโยชน์ การรับรู ้อุปสรรคและการรับรู ้
ความสามารถในการป้ องกันโรคติดต่อสามารถทํานายพฤติกรรม
การป้ องกันโรคติดต่อของนักเรียนจ่ าอากาศได้

กรอบแนวคิดการวิจยั
การวิจยั ครังนีใช้กรอบแนวคิดแบบแผนความเชือ
ด้านสุขภาพ (Health Belief Model) ของเบคเกอร์ (Becker,
1974)(7) ทีมีผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันโรค ซึงประกอบไป
ด้วยความรู ้เรืองโรคติดต่อ และการรับรู ้ทัง ด้านคือ การรับรู ้
โอกาสเสียงของการเกิดโรค (Perceived susceptibility)
การรับรู ป้ ระโยชน์ ของการป้ องกันโรคติ ดต่อ (Perceived
benefits) การรั บรู ้อุ ปสรรคของการป้ องกัน โรคติ ด ต่ อ
(Perceived barriers) และการรับรู ้ความสามารถในการป้ องกัน
โรคติดต่อ (perceived self-efficacy)
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ความรู เ้ กียวกับการป้ องกันโรคติดต่อ
การรับรูโ้ อกาสเสียงต่อการเกิดโรคติดต่อ
การรับรูป้ ระโยชน์ของการป้ องกันโรคติดต่อ
การรับรูอ้ ปุ สรรคของการป้ องกันโรคติดต่อ
การรับรูค้ วามสามารถในการป้ องกันโรคติดต่อ

พฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อ
- การป้ องกันโรคติดต่อทัวไป
- โรคไข ้หวัด
- โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
- โรควัณโรคปอด
- โรคเอดส์

แนวโน้มในการเกิดการเจ็บป่ วยด้วยโรคติดต่อ คะแนนสูงสุด
คะแนน คะแนนตําสุด คะแนน
ส่วนที แบบสอบถามการรับรู ้ประโยชน์
วิธกี ารดําเนินวิจยั
ของการป้ องกันโรคติดต่อ ข้อ เป็ นคําถามเกียวกับการรับรู ้
ประชากร คือ นักเรียนจ่าอากาศทีกําลังศึกษาอยู ่ ประโยชน์ตา่ ง ๆ ทีเกิดขึน เมือปฏิบตั ติ วั ในการป้ องกันโรคติดต่อ
ชันปี ที โรงเรียนจ่าอากาศ เหล่า ได้แก่ ทหารช่างอากาศ ได้อย่างถูกต้อง คะแนนสูงสุด คะแนน คําแนนตําสุด
ทหารสือสาร ทหารอากาศโยธิน ทหารสรรพาวุธ ทหารสารวัตร คะแนน
ทหารต้นหน และทหารอุตุ รวมประชากรทังหมด คน
ส่วนที แบบสอบถามการรับรู ้อุปสรรค
กลุ่ มตัวอย่าง คํานวณโดยใช้สู ตรของธอนไดค์ ของการป้ องกันโรคติดต่อ ข้อ เป็ นคําถามเกียวกับการรับรู ้
(Thorndike, 1978) และใช้วธิ ีการสุ่มแบบแบ่งกลุม่ (Cluster อุปสรรคหรือสิงกีดขวางทีทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ติ วั เพือป้ องกัน
Random Sampling) ได้กลุม่ ตัวอย่าง คน
โรคติดต่อ คะแนนสูงสุด คะแนน คะแนนตําสุด คะแนน
ส่วนที แบบสอบถามการรับรู คั วาม
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
สามารถในการป้ องกันโรคติดต่อ ข้อ เป็ นคําถามเกียวกับ
ผู ว้ ิจ ัยพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมและ ความเขือมันในความสามารถของตนเองทีจะสามารถปฏิบตั ิ
แนวคิดทฤษฎี ประกอบด้วย ตอน คือ
กิจกรรมเพือป้ องกันโรคติดต่อได้สาํ เร็จ คะแนนสู งสุ ด
ตอนที เป็ นข ้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ข้อ คะแนน คะแนนตําสุด คะแนน
คําถามให้เลือกตอบเกี ยวกับอายุ ศาสนา ระดับการศึ กษา
ส่ ว นที แบบสอบถามพฤติ กรรม
สถานะทางการเงิน ประวัติโรคประจําตัว และประวัติการใช้ ป้ องกันโรคติดต่อ ข้อ เป็นคําถามเกียวกับการกระทําหรือ
สารเสพติด
การปฏิบตั ติ วั เพือส่งเสริมสุขภาพและลดความเสียงในการเกิด
ตอนที ประกอบด้วย ส่วน ได้แก่
โรคติดต่อ คะแนนสู งสุด
คะแนน คะแนนตําสุด
ส่วนที ความรู ้เกียวกับโรคติดต่อ
คะแนน แบบสอบถามส่วนที - เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
ข้อ เป็นคําถามแบบเลือกตอบเกียวกับวิธกี ารแพร่กระจายของ ค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากทีสุด/ปฏิบตั ิ
เชือโรค อาการและอาการแสดงของโรค และวิธีการปฏิบตั ติ วั มากทีสุด เห็นด้วยมาก/ปฏิบตั มิ าก เห็นด้วยปานกลาง/ปฏิบตั ิ
เพือป้ องกันโรคติดต่อ คะแนนสูงสุด คะแนน คะแนนตําสุด ปานกลาง เห็นด้วยน้อย/ปฏิบตั นิ อ้ ย และเห็นด้วยน้อยทีสุด/
คะแนน
ปฏิบตั นิ อ้ ยทีสุด โดยให้คะแนนเป็น
และ ตามลําดับ
ส่วนที การรับรูโ้ อกาสเสียงต่อการเกิด ทังนีแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนือหา
โรคติดต่อ ข้อ เป็ นคําถามเกียวกับการรับรู ้โอกาสเสียงหรือ (Content validity) จากผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน ท่าน และ
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ตรวจสอบความเที ยงของเครื องมื อ (Reliability) ได้ค่ า
Cronbach’s Coefficient เท่ากับ .

ช่างอากาศ (ร้อยละ . ) มีอายุระหว่าง - (x = 19.63,
SD = 1.33) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ . ) ระดับการศึกษา
สูงสุดระดับมัธยมศึกษาปีที หรือ ปวส. (ร้อยละ . ) สถานะ
ทางการเงินเพียงพอในการใช้จ่าย (ร้อยละ . ) และมีประวัติ
หลักจริยธรรมการวิจยั และการพิทกั ษ์กลุม่ ตัวอย่าง
การวิจยั นี ผ่านการพิจารณาและอนุ มตั ิจาก คณะ สูบบุหรีและดืมสุรามากทีสุด (ร้อยละ . ) ไม่มโี รคประจําตัว
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว (ร้อยละ . )
กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู เ้ กียวกับโรคติดต่อ
เฉลิมพระเกียรติ ตามเอกสารรับรองเลขที อ. / ผูว้ จิ ยั
คะแนนการรับรู โ้ อกาสเสียงต่อการเกิดโรค คะแนนการรับรู ้
เข้าพบกลุม่ ตัวอย่างเพือชีแจงข ้อมูลเกียวกับการวิจยั
วัตถุประสงค์ของการวิจยั สิทธิของกลุม่ ตัวอย่างใน โอกาสเสียงต่อการเกิดโรค คะแนนความสามารถในการป้ องกัน
การตัดสินใจเข้าร่วมการวิจยั และสามารถหยุดหรือยุตกิ ารให้ โรคติดต่อ คะแนนความสามารถในการป้ องกันโรคติดต่อ และ
คะแนนพฤติกรรมในการป้ องกันโรคติดต่อ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ข้อมูลได้ทกุ เวลา
มาก (x = 60.10, SD = 6.37; x 60.10, SD = 6.37; x =
42.85, Sd = 5.91; x = 102.93, SD = 11.79 ตามลําดับ)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้วิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข ้อมูลด้วยตนเอง โดย ส่วนคะแนนการรับรูป้ ระโยชน์ของการป้ องกันโรคติดต่อ และ
มีการชีแจงรายละเอียดและวิธีการตอบแบบสอบถาม จากนัน คะแนนการรับรูอ้ ปุ สรรคของการป้ องกันโรคติดต่อโดยรวมอยู ่
ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถามอย่างอิสระ แลว้ นํามาใส่ใน ในระดับปานกลาง (x = 57.62, SD = 6.85; x = 20.96, SD =
กล่องรวมกันเพือจะได้ไม่ทราบว่าใครตอบแบบสอบถามฉบับใด . ) (ตารางที )
ความรูเ้ กียวกับโรคติดต่อ การรับรูโ้ อกาสเสียงต่อ
การเกิดโรคติดต่อ การรับรู ้ประโยชน์ของการป้ องกันโรคติดต่อ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การรับรู ้ความสามารถในการป้ องกันโรคติดต่อ มีความสัมพันธ์
. วิเคราะห์ข ้อมูลส่วนบุคคลและตัวแปรทีศึกษา
ทางบวกกับพฤติกรรมในการป้ องกันโรคติดต่อของนักเรียน
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลียและ
จ่าอากาศ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ . (r = .196,
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
r = .314, r = .400, r = .349 ตามลําดับ) และการรับรู ้อุปสรรค
. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรูเ้ กียวกับ
ของการป้ องกันโรคติดต่อมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรม
โรคติดต่อ การรับรู ้โอกาสเสียงต่อการเกิดโรค การรับรู ้ประโยชน์
ในการป้ องกันโรคติดต่อของนักเรียนจ่าอากาศ อย่างมีนยั สําคัญ
ของการป้ องกันโรคติดต่ อ การรับรู อ้ ุปสรรคของการป้ องกัน
ทางสถิตทิ ระดั
ี บ . (r = .286) (ตารางที ) นอกจากนีการรับรู ้
โรคติดต่อ และการรับรู ้ความสามารถในการป้ องกันโรคติดต่อ
ประโยชน์ การรับรู อ้ ปุ สรรคและการรับรู ค้ วามสามารถในการ
กับพฤติกรรมการป้ องกันโรคติ ดต่อของนักเรี ยนจ่ าอากาศ
ป้ องกันโรคติดต่อ สามารถทํานายพฤติกรรมการป้ องกันโรค
โดยใช้สถิตสิ มั ประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s
ติ ดต่ อของนักเรี ยนจ่ าอากาศได้อย่ างมี น ัยสํา คัญทางสถิติ
product moment correlation)
ทีระดับ . ได้ร้อยละ . (R2 = . ) (ตารางที )

สรุปผลการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ กาํ ลังศึ กษาอยู ่เหล่าทหารตารางที ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าคะแนนสูงสุด ค่าคะแนนตําสุดและการแปลผลระดับคะแนนของกลุม่ ตัวอย่าง
จําแนกตามความรูเ้ กียวกับโรคติดต่อ การรับรู ้ โอกาสเสียงต่อการเกิดโรคติดต่อ การรับรูป้ ระโยชน์ของการป้ องกันโรคติดต่อ
การรับรูอุ้ ปสรรคของการป้ องกันโรคติดต่อ การรับรูค้ วามสามารถในการป้ องกันโรคติดต่อ และพฤติกรรมในการป้ องกันโรคติดต่อ
ของนักเรียนจ่าอากาศ (n = 164)
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ตัวแปร

X

S.D.

Max

Min

- ความรู ้เกียวกับโรคติดต่อ
- การรับรูโ้ อกาสเสียงต่อการเกิดโรค
- การรับรูป้ ระโยชน์ของการป้ องกันโรคติดต่อ
- การรับรูอ้ ปุ สรรคของการป้ องกันโรคติดต่อ
- ความสามารถในการป้ องกันโรคติดต่อ
- พฤติกรรมในการป้ องกันโรคติดต่อ

33.43
60.10
36.66
20.96
42.85
102.93

6.19
6.37
4.43
6.01
5.91
11.79

40
73
45
35
55
133

0
34
24
7
26
72

การแปลผล (ระดับ)
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

ตารางที ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างความรูเ้ กียวกับโรคติดต่อ การรับรูโ้ อกาสเสียงต่อการเกิดโรคติดต่อ การรับรูประโยชน์
้
ของการป้ องกันโรคติดต่อ การรับรูอ้ ปุ สรรคของการป้ องกันโรคติดต่อ และการรับรูค้ วามสามารถในการป้ องกันโรคติดต่อกับ
พฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อของนักเรียนจ่าอากาศ (n = 164)
ตัวแปรต้น

พฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อ
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
p-value

ความรู ้เกียวกับโรคติดต่อ
การรับรู ้โอกาสเสียงต่อการเกิดโรคติดต่อ
การรับรู ้ประโยชน์ของการป้ องกันโรคติดต่อ
การรับรู ้อุปสรรคของการป้ องกันโรคติดต่อ
การรับรู ้ความสามารถในการป้ องกันโรคติดต่อ

.196
.314
.400
-.286
.349

.012*
.000**
.000**
.000**
.000**

ตารางที การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขันตอนในการทํานายพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อของนักเรียนจ่าอากาศ
ตัวแปร

การรับรู ้ประโยชน์ของการป้ องกันโรคติดต่อ
การรับรู ้อุปสรรคของการป้ องกันโรคติดต่อ
การรับรู ้ความสามารถในการป้ องกันโรคติดต่อ

Unstandardized
Coefficients
B
SE
.70
.75
.60

.20
.13
.15

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig

.26
.38
.30

3.46
5.69
3.88

.001
.001
.000

R2 = .304

อภิปรายผลการวิจยั

นักเรียนจ่าอากาศ
ผลการศึกษาพบว่านักเรียนจ่ าอากาศมีความรู แ้ ละ
การอภิปรายผลการวิจยั จะนําเสนอตามสมมติฐาน
มีพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่ออยู ่ในระดับมาก อาจเป็ น
การวิจยั ดังนี
สมมติฐานข้อที ความรู ้เกียวกับโรคติดต่อ การรับรู ้ เพราะปัจจุบ ันนักเรียนเกือบทุกคนมีสมาร์ทโฟน (Smartphone)
โอกาสเสียงต่อการเกิดโรค การรับรู ป้ ระโยชน์ของการป้ องกัน แท็บเล็ต (Tablet) หรือคอมพิวเตอร์พกพา จึงสามารถเข้าถึง
โรคติดต่อ และการรับรู ้ความสามารถในการป้ องกันโรคติดต่อ ข้อมูล ความรู ้ทางสุขภาพ และมีการติดต่อสือสาร แลกเปลียน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อของ ความรู ้ ถามตอบในสิงทีสงสัยระหว่างกันทางสือสังคมออนไลน์
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หรือเครือข่ายทางสังคม (social network) ผ่านทางเว็บไซด์และ
แอพพลิเคชันต่าง ๆ ได้งา่ ย เช่น Facebook LINE YouTube
Twitter เป็ นต้น ส่วนพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อของ
นักเรียนจ่าอากาศอยู ่ในระดับมาก อาจเป็ นเพราะว่าโรงเรียน
จ่ าอากาศมีหน่วยงานสนับสนุ นทางด้านสุขภาพอยู ่เสมอ เช่น
หน่วยสุขศึกษาโรงพยาบาล รวมถึงสวัสดิการของนักเรียนทหาร
และการอบรมความรู ด้ า้ นสุขภาพอยูเ่ สมอ และมีการกําหนด
กิจกรรมการดําเนินงานเพือเสริมสร้างสุขภาพให้กบั นักเรียน
จ่ าอากาศเป็ นประจํา เช่น การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย
การจัดสถานทีออกกําลังกายให้เพียงพอและเหมาะสม การแข่ง
ขันกีฬาเพือสุขภาพภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานอย่าง
ต่อเนือง เป็นต้น จึงทําให้นักเรียนจ่าอากาศมีพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพ และการป้ องกันโรคติดต่อในระดับมาก ถึงแม้ผลการ
วิจยั จะพบว่านักเรียนจ่าอากาศมีพฤติกรรมในการป้ องกันโรค
ติดต่ออยูใ่ นระดับมาก แต่มขี ้อมูลว่านักเรียนจ่าอากาศบางส่วน
ยังมีพฤติกรรมในการป้ องกันโรคติดต่อไม่เหมาะสม เช่น เมือ
เกิดความเจ็บป่ วยเกิดขึน มักจะไปซือยามารับประทานเองโดย
ไม่พบแพทย์ก่อน มีพฤติกรรมชอบรับประทานอาหารสุก ๆ
ดิบ ๆ ใช้ของมีคม เช่น ใบมีดโกน ร่วมกับเพือนในกลุม่ เดียวกัน
และใช้สงของ
ิ เช่น ช้อน แก้วนํา ผ้าเช็ดตัวร่วมกัน เป็นต้น ซึง
พฤติกรรมเช่นนีอาจก่อให้เกิดการติดต่อของโรคจากบุคคลหนึง
ไปยังอีกคนหนึงได้งา่ ย ดังนันจึงควรมีการจัดกิจกรรมเน้นให ้
ความรู ้ในส่วนทียังมีน ้อยร่วมกับมีการรณรงค์ในการดูแลสุขภาพ
ให้ถูกต้องมากขึนเนืองจากการมีความรู ้เป็นปัจจัยส่งเสริมในการ
มีพฤติกรรมสุขภาพทีดี และผู ้ทีมีความรู ้เกียวกับโรคอยูใ่ นระดับ
สูงจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยูใ่ นระดับสูงด้วย(8)
สําหรับผลการวิจยั ทีพบว่าความรู ้เกียวกับโรคติดต่อ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r = .196, p < .01) นันสอดคล ้อง
กับการศึกษาของสมใจ จางวาง และคณะ(15) ทีพบว่าความรู ้มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการดูแลตนเองเพือป้ องกันโรค
เบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง และสอดคล้องกับการศึกษา
พบว่าหลังจากการดําเนินกิจกรรมให้ความรู ้ เสริมสร้างทัศนคติ
ในการป้ องกันโรคอุจจาระร่ วงผู เ้ ข้าร่ วมมีคะแนนเฉลียของ
พฤติกรรมการป้ องกันโรคอุจจาระร่วงสู งกว่าก่อนการดําเนิน
กิจกรรม(9) ส่วนการศึกษาของนงนุ ช เสือพูม(10)
ี พบว่าความรู ้
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้ องกันวัณโรคปอดของ
ประชาชนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตริ วมทังการศึกษาของศุภโชค
ตรรกนันท์(11) ทีพบว่าปัจจัยด้านความรูเ้ กียวกับเชือเอชไอวีมี
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ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเสียงต่อการติดเชือเอชไอวีอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยผู ้ทีมีความรู ้เกียวกับเชือเอชไอวีมากจะมี
พฤติกรรมเสียงต่อการติดเชือเอชไอวีนอ้ ยลง นอกจากนีการรับรู ้
โอกาสเสียงต่อการเกิดโรค การรับรู ป้ ระโยชน์ของการป้ องกัน
โรคติดต่อ และการรับรู ้ความสามารถในการป้ องกันโรคติดต่อ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อของ
นักเรียนจ่าอากาศ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r = .314, p <
.01, r = .400, p < .01 และ r = .349, p < .01 ตามลําดับ)
สอดคลอ้ งกับแนวคิดของเพนเดอร์ (Pender)(12)
ทีกล่าวว่าการรับรู ภ้ าวะสุขภาพและการรับรู ป้ ระโยชน์ของการ
มีพฤติกรรมสุขภาพทีดี เป็ นปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิ
พฤติ กรรมสุ ข ภาพและสอดคล อ้ งกับแนวคิ ดของเบคเกอร์
ดราช์แมนและเคอชท์ (Becker, Drachman & Kiroht)(7)
ทีเชือว่าเมือบุคคลมีการรับรู ้โอกาสเสียงและการรับรู ้ความรุนแรง
ของโรคแล ว้ จะเป็ น พลังร่ วมกับการรับรู ป้ ระโยชน์ข องการ
ปฏิบตั ใิ นการทีจะทําให้บุคคลนัน ๆ มีการปฏิบตั ใิ นสิงทีเขาเชือ
ว่ามีประโยชน์ตอ่ เขามากทีสุด และสอดคล ้องกับการศึกษาของ
สมใจ จางวาง(13) ทีพบว่าการรับรูโ้ อกาสเสียงของการเป็ นโรค
การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค การรับรูป้ ระโยชน์ของการรักษา
และป้ องกันโรคและการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพือป้ องกันโรค
เบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เมือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าคะแนนเฉลียด้านพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อทัวไป
ข้อทีมีการปฏิบตั มิ ากทีสุดคือการออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์
ละ วัน ครังละ นาที ซึงสอดคล ้องกับผลการศึกษาเกียวกับ
การรับรูค้ วามสามารถในการป้ องกันโรคติดต่อทีพบว่านักเรียน
จ่าอากาศมีคะแนนความมันใจว่าสามารถออกกําลังกายอย่างน้อย
ครังละ นาที ครังต่อสัปดาห์สูงทีสุด อาจเนืองจากโรงเรียน
จ่าอากาศมีระเบียบในการออกกําลังกายโดยการวิงเช้าเย็นและ
เล่นกีฬาอยูเ่ สมอ จึงเอือต่อการเกิดพฤติกรรมการออกกําลังกาย
เป็ นประจํา และสอดคล ้องกับแนวคิดแรงจูงใจในการป้ องกัน
โรคทีว่าเมือบุคคลได้รบั การพัฒนาจนเกิดความเชือมันในการ
ปฏิบตั แิ ล ้วจะส่งผลให้บุคคลมีพลังและเลือกดําเนินกิจกรรมนัน
ต่อไปได้(14) ในทางกลับกันพฤติกรรมด้านการป้ องกันโรคทีมี
คะแนนเฉลียน้อยทีสุ ดคื อ พฤติกรรมด้านการป้ องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่ในเรืองเมือมีอาการเป็นไข ้ ตัวร้อน ไอ มักปล่อยให้
หายเองและไม่ไปพบแพทย์ สอดคล้องกับการรับรู ้ความสามารถ
ในการป้ องกันโรคติดต่ อทีพบว่านักเรียนจ่ าอากาศมีคะแนน
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ความมันใจตําทีสุดว่าสามารถจะสวมหน้ากากอนามัยทุกครังเมือ
เข้าไปยังแหล่งชุมชนทีมีคนหนาแน่น และสอดคล ้องกับการรับรู ้
อุปสรรคการป้ องกันโรคติดต่อทีอยูใ่ นระดับสูงคือรูส้ กึ อับอาย
เมือต้องใส่หน้ากากอนามัยไปในทีชุมชน รวมทังลักษณะของ
ห้องนอนของนักเรียนจ่าอากาศจะเป็ นโรงนอนรวมกันเป็นห ้อง
ใหญ่ ทําให้ไม่สามารถหลีกเลียงการอยูร่ วมกันเป็นจํานวนมาก
ได้ กรณีเกิดการเจ็บป่ วยขึนกับใครอาจทําให้มีการติดต่อกันได้
ง่าย ส่วนพฤติกรรมด้านการป้ องกันโรคทีมีคะแนนเฉลียน้อย
เป็ นลําดับสอง คือพฤติกรรมด้านการป้ องกันโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลันทีชอบรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น หอยแครง
ลวก ลาบเลือด ก้อย ซึงสอดคล ้องกับความรู ้เกียวกับโรคติดต่อ
ทีมีคะแนนเฉลียน้อยทีสุดคือ การใช้ ช้อนกลางเมือรับประทาน
อาหารร่วมกับผู ้อืนจะไม่สามารถป้ องกันการเกิดโรคอุจจาระร่วง
เฉี ยบพลันได้ รวมทังบางครังนักเรียนจ่ าอากาศไม่สามารถ
รับประทานอาหารทีปรุงสุกร้อนจากเตาได้ เนืองจากบางครัง
ติดภารกิจการฝึ กทําให้รับประทานอาหารล่าช้า รวมทังเวลาฝึ ก
จะใช้ภาชนะร่วมกัน เช่น แก้วนํา เป็ นต้น รวมทังข้อมูลส่วน
บุคคลของนักเรียนจ่าอากาศพบว่ามีประวัตกิ ารใช้สิงเสพติด เช่น
สูบบุหรี ดืมสุรา ร้อยละ . ซึงจากการศึกษาของอรวรรณ
จุลวงษ์ (15) พบว่าพฤติกรรมเสียงต่อการติดเชือเอชไอวีมากทีสุด
ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคสุรา/สารเสพติด และการมีเพศ
สัมพันธ์รวมทังการดืมสุรามีผลกระทบทังด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย
ทําให้เกิดโรคติดต่อและการแพร่กระจายเชือเอชไอวี ดังนัน
หน่ วยงานจึงควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับรู ป้ ระโยชน์
การกระตุนให้เกิ
้ ดความตระหนักในความรุนแรงของโรค รวมทัง
ผลกระทบของโรคเป็ นระยะอย่างต่อเนือง และอาจมีการจัด
กิจกรรมทีส่งเสริมทักษะการเตือนตนเอง หรือการปฏิเสธเมือตก
อยู ่ในภาวะทีมีแนวโน้มต่อการมีพฤติกรรมเสียงต่าง ๆ เช่น
เมือถูกเพือนหรือรุ่นพีชักชวนไปสูบบุหรี ดืมสุรา หรือไปตาม
สถานเริงรมย์ ซึงมีหลากหลายวิธีในการปฏิเสธ เช่น บอกว่า
ง่วงนอน รอรับโทรศัพท์จากทางบ้าน หรือไม่มีเงิน หรือการ
เตื อนตนเองโดยวิธี ใ ส่ รู ปบุ คคลที รักไว ใ้ นกระเป๋ าสตางค์
และหยิบมาดู ทุกครังเมื อจะต้องใช้เงินไปในทางทีทําให้เกิด
ผลเสียต่อสุขภาพ เป็ นต้น ทังนีเพือเสริมสร้างความมันใจให้
นักเรียนจ่าอากาศรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้ องกัน
โรคติดต่อมากขึน ซึงจะส่งผลให้มีพฤติกรรมในการป้ องกันโรค
ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สมมติฐานข้อที การรับรู ้อุปสรรคของการป้ องกัน
โรคติดต่อ มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการป้ องกัน
โรคติดต่อของนักเรียนจ่ าอากาศ
ผลการศึ กษาพบว่ าการรั บ รู ้ อุ ป สรรคของการ
ป้ องกันโรคติดต่อของนักเรียนจ่าอากาศอยูใ่ นระดับปานกลาง
และมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (r = -.286, p < .01) เนืองจากการ
รับรู ้อุปสรรคเป็นปัจจัยขัดขวางทีทําให้บุคคลหลีกเลียงการปฏิบตั ิ
ตนเพือป้ องกันโรคติดต่อ และถ้าบุคคลรับรู ถ้ งึ อุปสรรคน้อย
ย่อมจะส่งผลให้มีการแสดงพฤติกรรมการป้ องกันโรคเพิมขึน(16)
สอดคล ้องกับการศึกษาอืน ๆ ทีพบว่าการรับรูอ้ ปุ สรรคในการ
ป้ องกันโรคมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมในการป้ องกัน
โรคเช่นเดียวกัน(17) ซึงจากผลการศึกษานักเรียนจ่ าอากาศมี
การรับรู ้อุปสรรคในการป้ องกันโรคติดต่ออยูใ่ นระดับปานกลาง
อาจเป็ นเพราะส่วนหนึ งเป็ นบริบทของนักเรียนประจํา จึงมี
อุปสรรคหรือข้อจํากัดหลายอย่างในการมีพฤติกรรมสุขภาพทีดี
และพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อบางอย่างทําได้ยาก เช่น
การใช้ภาชนะร่วมกันในขณะฝึ กวิชาทหาร การหลีกเลียงการอยู ่
ร่วมกันในคนหมูม่ าก การรับประทานอาหารในขณะทียังอุน่ ร้อน
รวมถึงบริบททีมีการสูบบุหรีและการดืมเหล้าเพือการเข้าสังคม
และเป็นทียอมรับในหมูเ่ พือนและรุน่ พี เป็นต้น ดังนันหน่วยงาน
ควรจัดกิจกรรมหรือมีการสนับสนุ นสิงแวดลอ้ มให้น ักเรียน
จ่าอากาศมีการรับรู ้อุปสรรคในการมีพฤติกรรมป้ องกันโรคติดต่อ
ให้นอ้ ยลงเพือส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อ
มากขึน
สมมติฐานข้อที ความรู ้เกียวกับโรคติดต่อ การรับรู ้
โอกาสเสียงต่อการเกิดโรค การรับรู ป้ ระโยชน์ของการป้ องกัน
โรคติดต่อ การรับรู ้ความสามารถในการป้ องกันโรคติดต่อ และ
การรับรู อ้ ุปสรรคของการป้ องกันโรคติดต่อ สามารถทํานาย
พฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อของนักเรียนจ่าอากาศได้
จากผลการวิจ ัยพบว่าการรับรู ป้ ระโยชน์ของการ
ป้ องกันโรคติดต่อ การรับรู ค้ วามสามารถในการป้ องกันโรค
ติดต่อและการรับรูอ้ ปุ สรรคของการป้ องกันโรคติดต่อ สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อของนักเรียนจ่ าอากาศ
ได้ร้อยละ . (R2 = . ) ซึงสอดคล ้องกับแนวคิดความเชือ
ทางสุขภาพทีกล่าวว่าการรับรู ้ประโยชน์ของการป้ องกันโรค การ
รับรูค้ วามสามารถในการป้ องกันโรค และการรับรูอ้ ปุ สรรคของ
การป้ องกันโรคเป็ นสิงสําคัญในการผลักดันให้บคุ คลเกิดการ
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เปลียนแปลงพฤติกรรม โดยการหลีกเลียงการมีพฤติกรรมที
ไม่ปลอดภัย เอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตนเอง มีความสนใจใน
การแสวงหาความรูท้ างด้านสุขภาพเพือให้ตนเองมีพฤติกรรม
สุ ขภาพทีดี(7) แม้ว่าผลการวิจ ัยพบว่าความสามารถในการ
ทํานายไม่สูงมาก อาจเนืองจากมีปจั จัยอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการ
มีพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อของนักเรียนจ่าอากาศ เช่น
แผนกทีศึกษา (เหล่าทหารต่าง ๆ) การมีโรคประจําตัว ประวัติ
การใช้สงเสพติ
ิ
ด เป็นต้น ซึงสอดคล ้องกับหลายการศึกษา เช่น
อมรรัตน์ ภิรมย์ชม(18) พบว่าการรับรู ้ประโยชน์ของการปฏิบตั ิ
การรับรู ้ความรุนแรงของโรคเบาหวาน รายได้ และระดับนําตาล
ในเลือดครังสุดท ้ายสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู ้ป่ วยโรคเบาหวานชนิดที ได้ร้อยละ . สุจิตรา
เหมวิเชียร(17) พบว่าแรงจูงใจด้านสุขภาพ และการรับรู ้อุปสรรค
ของการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการป้ องกันโรคสามารถร่วมกันทํานาย
พฤติกรรมการป้ องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของสตรีไทย
มุสลิมวัยหมดประจําเดือนได้ร้อยละ ดังนันเมือบุคคลเห็น
ประโยชน์และรับรู ค้ วามสามารถในการป้ องกันโรคติดต่อของ
ตนเองในระดับสูง ร่วมกับการรับรูอ้ ปุ สรรคในระดับตําจะเป็ น
ตัวกระตุนให้บุ
้ คคลนันพยายามเปลียนแปลงพฤติกรรมไปในทาง
ทีดีขนึ และจะดํารงรักษาไว้ซึงสุขภาพทีดีตอ่ ไป

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั
. จากผลการวิจยั พบว่านักเรียนจ่าอากาศ มีการ
รับรู ้ประโยชน์ของการป้ องกันโรคติดต่อ และการรับรูอ้ ปุ สรรค
ของการป้ องกันโรคติดต่ออยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนันจึงควร
หากลยุทธ์ในการเพิมการรับรู ้ประโยชน์และลดการรับรู ้อุปสรรค
เพือส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการป้ องกันโรคติดต่อทีอยูใ่ นระดับ
ปานกลางให้มากขึน
. นักเรียนจ่าอากาศมีพฤติกรรมดืมนุ ราและสูบ
บุหรี ซึงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมในการเกิดโรคติดต่อ
โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงควรมีการจัดโครงการ
ปรับเปลียนพฤติกรรมเสียงดังกล่าว โดยชีแนะให้เห็นถึงโทษ
และส่งเสริมกําลังใจเพือการละ ลด เลิก ให้บรรลุผลสําเร็จ
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