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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 suscep-
tibility, 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 preven-
tion behavior for communicable disease 30.4 % (R2 = 0.304, p < .001)
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วตัถปุระสงค ์: เพื�อศึกษาพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิตอ่ และปจัจยัที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ความรูเ้กี�ยวกบัโรคตดิต่อ การรบัรูโ้อกาส
เสี�ยง การรบัรูป้ระโยชน ์การรบัรูอ้ปุสรรค และการรบัรูค้วามสามารถในการป้องกนัโรคตดิต่อ
วิธกีารดาํเนินการวิจยั : กลุม่ตวัอยา่งไดจ้ากการสุม่โดยวธิีการแบง่กลุม่นกัเรยีนจ่าอากาศที�ศึกษาในโรงเรยีนจ่าอากาศ ��� คน
เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติพิรรณนา สมัประสทิธิ�สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั และสถติกิาร
วเิคราะหถ์ดถอยพหคูุณแบบข ั�นตอน
ผลการศกึษา : ผลการศึกษาพบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมคีวามรูเ้กี�ยวกบัโรคตดิต่อ การรบัรูโ้อกาสเสี�ยงต่อการเกดิโรค การรบัรูป้ระโยชน์
ของการป้องกนัโรคตดิตอ่และการรบัรูค้วามสามารถในการป้องกนัโรคตดิตอ่อยูใ่นระดบัมาก สว่นการรบัรูอ้ปุสรรคของการป้องกนั





Royal Thai Air Force Medical Gazette 29Vol. 65  No. 3  September - December  2019

อนาม ัยโลกไดค้าดประมาณ ประเทศไทยมีผู ป่้วยวณัโรค
รายใหม่ประมาณ ���,��� ราย หรอืคดิเป็น ��� ตอ่ประชากร
แสนคน และผูป่้วยวณัโรคที�สมัพนัธ์กบัการติดเชื� อเอชไอวี
จาํนวน ��,��� ราย ทาํใหเ้กดิโรคแทรกซอ้นต่าง ๆ ไดง้า่ยขึ�น
และพบผูป่้วยวณัโรคเสยีชวีติสูง ถงึ ��,��� ราย(5) กอ่ใหเ้กดิ
การสูญเสียสมรรถภาพในการทาํงานและส่งผลใหเ้สียชีวิต
ก่อนวยัอนัควร

โรคเอดส์ (Acquired Immunodeficiency
Syndrome : AIDS) ช่วงปี ���� ประเทศไทยมีผูต้ดิเชื�อ
เอชไอวทีี�ยงัมชีวีติอยูจ่าํนวน ���,��� ราย เป็นผูต้ดิเชื�อเอชไอวี
รายใหม่ จาํนวน �,��� ราย ระยะเวลา � ปีที�ผ่านมานั�นพบวา่
สดัส่วนผูต้ดิเชื�อรายใหม่อยูใ่นวยัผูใ้หญ่ (อายุ �� ปีขึ�นไป)(5)

ซึ�งสาเหตสุาํคญัของการตดิเชื�อในเพศชายและหญงิเกดิจากการ
มเีพศสมัพนัธก์บัผูท้ี�มเีชื�อโดยไม่ป้องกนัตนเอง รวมถงึผูใ้ชย้า
ดว้ยวิธี ฉีดและการติดต่อกันทางเลือดและสารคัดหล ั �ง(6 )

นกัเรียนจ่าอากาศเป็นหวัใจของกองทพัอากาศ เนื�องจากเมื�อ
สาํเร็จการศึกษาจะไปปฏิบตัิงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ของ
กองทพัอากาศซึ�งอยูต่ามกองบนิท ั �วประเทศและเป็นส่วนสาํคญั
ที�ร่วมขบัเคลื�อนกองทพัอากาศใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตรข์องประเทศ นกัเรยีนจ่าอากาศตอ้งใชช้วีติอยูร่่วม
กนัเป็นจาํนวนมากในโรงเรยีนจ่าอากาศ มวีถิกีารดาํเนนิชวีติที�
เสี�ยงตอ่การเป็นโรคตดิตอ่ ซึ�งทาํใหม้โีอกาสเป็นโรคตา่ง ๆ  ที�เกดิ
จากการตดิต่อหรอืการแพร่กระจายของเชื�อโรค ดงันั�นผูว้จิยัจึง
สนใจศึกษาเกี�ยวกบัปจัจยัที�มีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ป้องกนัโรคติดต่อของนกัเรียนจ่าอากาศเพื�อนาํผลการวจิยัมา
วางแผนช่วยเหลอืและพฒันาใหน้กัเรยีนจ่าอากาศมพีฤตกิรรม
การป้องกนัโรคตดิตอ่ที�ถกูตอ้งเหมาะสม เพื�อช่วยลดอบุตักิารณ์
การเจ็บป่วย ทพุพลภาพและเสยีชวีติได ้

วตัถปุระสงคก์ารทําวจิยั
�.  เพื�อศกึษาพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิตอ่ของ

นกัเรยีนจ่าอากาศ
�.  เพื�อศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความรูเ้กี�ยวกบั

โรคตดิตอ่ การรบัรูโ้อกาสเสี�ยงต่อการเกดิโรค การรบัรูป้ระโยชน์

การรบัรู ้ อุปสรรค และการรบัรูค้วามสามารถในการป้องกนั
โรคติดต่อกบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคติดต่อของนักเรียน
จ่าอากาศ

�.  เพื� อศึกษาอาํนาจการทาํนายพฤติกรรมการ
ป้องกนัโรคตดิตอ่ของนกัเรยีนจ่าอากาศ จากปจัจยัดงัต่อไปนี�
ความรูเ้กี�ยวกบัโรคตดิต่อ การรบัรูโ้อกาสเสี�ยงต่อการเกดิโรค
การรบัรูป้ระโยชน ์การรบัรูอ้ปุสรรค และการรบัรูค้วามสามารถ
ในการป้องกนัโรคตดิต่อ

สมมตฐิานของการตดิตอ่
�.  ความรูเ้กี�ยวกบัโรคตดิต่อ การรบัรูโ้อกาสเสี�ยง

ต่อการเกดิโรค การรบัรูป้ระโยชน ์ และการรบัรูค้วามสามารถ
ในการป้องกนัโรคตดิตอ่ มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรม
การป้องกนัโรคตดิต่อของนกัเรยีนจ่าอากาศ

�.  การรบัรูอุ้ปสรรคของการป้องกนัโรคติดต่อมี
ความสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคติดต่อของ
นกัเรยีนจ่าอากาศ

�.  ความรูเ้กี�ยวกบัโรคตดิต่อ การรบัรูโ้อกาสเสี�ยง
ตอ่การเกดิโรค การรบัรูป้ระโยชน ์การรบัรูอ้ปุสรรคและการรบัรู ้
ความสามารถในการป้องกนัโรคตดิตอ่สามารถทาํนายพฤตกิรรม
การป้องกนัโรคตดิต่อของนกัเรยีนจ่าอากาศได ้

กรอบแนวคดิการวจิยั
การวจิยัคร ั�งนี� ใชก้รอบแนวคิดแบบแผนความเชื�อ

ดา้นสุขภาพ (Health Belief Model) ของเบคเกอร ์(Becker,
1974)(7) ที�มีผลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรค ซึ�งประกอบไป
ดว้ยความรูเ้รื�องโรคตดิต่อ และการรบัรูท้ ั�ง � ดา้นคือ การรบัรู ้
โอกาสเสี�ยงของการเกิดโรค (Perceived susceptibility)
การร ับรูป้ระโยชน์ของการป้องกันโรคติดต่อ (Perceived
benefits) การร ับรู ้อุปสรรคของการป้องกันโรคติดต่อ
(Perceived barriers) และการรบัรูค้วามสามารถในการป้องกนั
โรคตดิต่อ (perceived self-efficacy)



Vol. 65  No. 3  September - December  2019Royal Thai Air Force Medical Gazette30

ความรูเ้กี�ยวกบัการป้องกนัโรคตดิต่อ

การรบัรูโ้อกาสเสี�ยงต่อการเกดิโรคติดต่อ

การรบัรูอ้ปุสรรคของการป้องกนัโรคติดต่อ

การรบัรูค้วามสามารถในการป้องกนัโรคติดต่อ

พฤตกิรรมการป้องกนัโรคติดต่อ
     - การป้องกนัโรคตดิต่อท ั �วไป
     - โรคไขห้วดั
     - โรคอจุจาระร่วงเฉียบพลนั
     - โรควณัโรคปอด
     - โรคเอดส์

การรบัรูป้ระโยชน์ของการป้องกนัโรคติดต่อ  

วธิกีารดําเนินวจิยั
ประชากร คือ นกัเรียนจ่าอากาศที�กาํลงัศึกษาอยู่

ช ั�นปีที� � โรงเรยีนจ่าอากาศ � เหลา่ ไดแ้ก่ ทหารช่างอากาศ
ทหารสื�อสาร ทหารอากาศโยธนิ ทหารสรรพาวุธ ทหารสารวตัร
ทหารตน้หน และทหารอตุ ุรวมประชากรท ั�งหมด ��� คน

กลุ่มตัวอย่าง คาํนวณโดยใชสู้ตรของธอนไดค์
(Thorndike, 1978) และใชว้ธิีการสุ่มแบบแบง่กลุม่ (Cluster
Random Sampling) ไดก้ลุม่ตวัอยา่ง ��� คน

เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั
ผูว้ ิจ ัยพฒันามาจากการทบทวนวรรณกรรมและ

แนวคดิทฤษฎ ีประกอบดว้ย � ตอน คือ
ตอนที� � เป็นขอ้มูลสว่นบคุคล ประกอบดว้ย ขอ้

คาํถามใหเ้ลือกตอบเกี� ยวกบัอายุ ศาสนา ระดบัการศึกษา
สถานะทางการเงนิ ประวตัิโรคประจาํตวั และประวตัิการใช ้
สารเสพตดิ

ตอนที� � ประกอบดว้ย � สว่น ไดแ้ก่
ส่วนที� � ความรูเ้กี�ยวกบัโรคตดิตอ่ ��

ขอ้ เป็นคาํถามแบบเลอืกตอบเกี�ยวกบัวธิกีารแพร่กระจายของ
เชื�อโรค อาการและอาการแสดงของโรค และวธิีการปฏบิตัติวั
เพื�อป้องกนัโรคตดิต่อ คะแนนสูงสุด �� คะแนน คะแนนตํ �าสดุ
� คะแนน

ส่วนที� � การรบัรูโ้อกาสเสี�ยงต่อการเกดิ
โรคตดิต่อ �� ขอ้ เป็นคาํถามเกี�ยวกบัการรบัรูโ้อกาสเสี�ยงหรอื

แนวโนม้ในการเกดิการเจ็บป่วยดว้ยโรคตดิตอ่ คะแนนสูงสุด
�� คะแนน คะแนนตํ �าสุด �� คะแนน

สว่นที� � แบบสอบถามการรบัรูป้ระโยชน์
ของการป้องกนัโรคตดิต่อ � ขอ้ เป็นคาํถามเกี�ยวกบัการรบัรู ้
ประโยชนต์า่ง ๆ  ที�เกดิขึ�น เมื�อปฏบิตัติวัในการป้องกนัโรคตดิตอ่
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง คะแนนสูงสดุ �� คะแนน คาํแนนตํ �าสุด �
คะแนน

ส่วนที�� � แบบสอบถามการรบัรูอ้ปุสรรค
ของการป้องกนัโรคตดิต่อ � ขอ้ เป็นคาํถามเกี�ยวกบัการรบัรู ้
อปุสรรคหรอืสิ�งกดีขวางที�ทาํใหไ้มส่ามารถปฏบิตัติวัเพื�อป้องกนั
โรคตดิต่อ คะแนนสูงสดุ �� คะแนน คะแนนตํ �าสดุ � คะแนน

ส่วนที� � แบบสอบถามการรบัรูคัวาม
สามารถในการป้องกนัโรคตดิต่อ �� ขอ้ เป็นคาํถามเกี�ยวกบั
ความเขื�อม ั �นในความสามารถของตนเองที�จะสามารถปฏิบตัิ
กิจกรรมเพื�อป้องกนัโรคติดต่อไดส้าํเร็จ คะแนนสูงสุด ��
คะแนน คะแนนตํ �าสดุ �� คะแนน

ส่ วนที�  � แบบสอบถามพฤติกรรม
ป้องกนัโรคตดิต่อ �� ขอ้ เป็นคาํถามเกี�ยวกบัการกระทาํหรอื
การปฏบิตัติวัเพื�อส่งเสรมิสุขภาพและลดความเสี�ยงในการเกดิ
โรคติดต่อ คะแนนสูงสุด ��� คะแนน คะแนนตํ �าสุด ��
คะแนน แบบสอบถามสว่นที� �-� เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดบั คือ เหน็ดว้ยมากที�สดุ/ปฏบิตัิ
มากที�สุด เหน็ดว้ยมาก/ปฏบิตัมิาก เหน็ดว้ยปานกลาง/ปฏบิตัิ
ปานกลาง เหน็ดว้ยนอ้ย/ปฏบิตันิอ้ย และเหน็ดว้ยนอ้ยที�สุด/
ปฏบิตันิอ้ยที�สุด โดยใหค้ะแนนเป็น � � � � และ � ตามลาํดบั
ท ั�งนี� แบบสอบถามไดผ้่านการตรวจสอบความตรงของเนื� อหา
(Content validity) จากผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน � ทา่น และ
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ตรวจสอบความเที�ยงของเครื� องมือ (Reliability) ไดค่้า
Cronbach’s Coefficient เทา่กบั �.��

หลกัจรยิธรรมการวจิยัและการพทิกัษก์ลุม่ตวัอยา่ง
การวจิยันี� ผ่านการพิจารณาและอนุมตัิจาก คณะ

กรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยข์องมหาวทิยาลยัหวัเฉียว
เฉลมิพระเกยีรต ิตามเอกสารรบัรองเลขที� อ.���/���� ผูว้จิยั
เขา้พบกลุม่ตวัอยา่งเพื�อชี�แจงขอ้มูลเกี�ยวกบัการวจิยั

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั สทิธิของกลุม่ตวัอยา่งใน
การตดัสนิใจเขา้ร่วมการวจิยั และสามารถหยุดหรอืยุตกิารให ้
ขอ้มูลไดท้กุเวลา

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ผูว้จิยัดาํเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดย

มกีารชี�แจงรายละเอยีดและวธิีการตอบแบบสอบถาม จากนั�น
ใหก้ลุ่มตวัอย่างทาํแบบสอบถามอย่างอิสระ แลว้นาํมาใส่ใน
กลอ่งรวมกนัเพื�อจะไดไ้มท่ราบวา่ใครตอบแบบสอบถามฉบบัใด

การวเิคราะหข์อ้มลู
�.  วเิคราะหข์อ้มูลส่วนบคุคลและตวัแปรที�ศึกษา

ดว้ยสถติิเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ จาํนวน รอ้ยละ ค่าเฉลี�ยและ
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน

�.  วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งความรูเ้กี�ยวกบั
โรคตดิตอ่ การรบัรูโ้อกาสเสี�ยงต่อการเกดิโรค การรบัรูป้ระโยชน์
ของการป้องกนัโรคติดต่อ การรบัรูอุ้ปสรรคของการป้องกนั
โรคตดิต่อ และการรบัรูค้วามสามารถในการป้องกนัโรคตดิต่อ
กบัพฤติกรรมการป้องกนัโรคติดต่อของนักเรียนจ่าอากาศ
โดยใชส้ถติสิมัประสทิธิ�สหสมัพนัธข์องเพียรส์นั (Pearson’s
product moment correlation)

สรุปผลการวจิยั
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยู่เหล่าทหาร-

ช่างอากาศ (รอ้ยละ ��.�) มอีายุระหวา่ง ��-�� (x = 19.63,
SD = 1.33) นบัถอืศาสนาพทุธ (รอ้ยละ ��.�) ระดบัการศกึษา
สูงสดุระดบัมธัยมศกึษาปีที� � หรอื ปวส. (รอ้ยละ ��.�) สถานะ
ทางการเงนิเพยีงพอในการใชจ่้าย (รอ้ยละ ��.�) และมปีระวตัิ
สูบบหุรี�และดื�มสุรามากที�สดุ (รอ้ยละ ��.�) ไม่มโีรคประจาํตวั
(รอ้ยละ ��.�)

กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนความรูเ้กี�ยวกบัโรคติดต่อ
คะแนนการรบัรูโ้อกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรค คะแนนการรบัรู ้
โอกาสเสี�ยงตอ่การเกดิโรค คะแนนความสามารถในการป้องกนั
โรคตดิต่อ คะแนนความสามารถในการป้องกนัโรคตดิต่อ และ
คะแนนพฤตกิรรมในการป้องกนัโรคตดิตอ่ โดยรวมอยูใ่นระดบั
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 ตามลาํดบั)
ส่วนคะแนนการรบัรูป้ระโยชนข์องการป้องกนัโรคตดิต่อ และ
คะแนนการรบัรูอ้ปุสรรคของการป้องกนัโรคตดิต่อโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง (x = 57.62, SD = 6.85; x = 20.96, SD =
�.��) (ตารางที� �)

ความรูเ้กี�ยวกบัโรคตดิต่อ การรบัรูโ้อกาสเสี�ยงต่อ
การเกดิโรคตดิตอ่ การรบัรูป้ระโยชนข์องการป้องกนัโรคตดิต่อ
การรบัรูค้วามสามารถในการป้องกนัโรคตดิตอ่ มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัพฤติกรรมในการป้องกนัโรคติดต่อของนักเรียน
จ่าอากาศ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .�� (r = .196,
r = .314, r = .400, r = .349 ตามลาํดบั) และการรบัรูอ้ปุสรรค
ของการป้องกนัโรคตดิตอ่มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัพฤตกิรรม
ในการป้องกนัโรคตดิตอ่ของนกัเรยีนจ่าอากาศ อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิี�ระดบั .�� (r = .286) (ตารางที� �) นอกจากนี�การรบัรู ้
ประโยชน์ การรบัรูอ้ปุสรรคและการรบัรูค้วามสามารถในการ
ป้องกนัโรคติดต่อ สามารถทาํนายพฤติกรรมการป้องกนัโรค
ติดต่อของนักเรียนจ่าอากาศไดอ้ย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ
ที�ระดบั .�� ไดร้อ้ยละ ��.� (R2 = .���) (ตารางที� �)

ตารางที� � ค่าเฉลี�ย สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน คา่คะแนนสูงสดุ ค่าคะแนนตํ �าสดุและการแปลผลระดบัคะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง
จาํแนกตามความรูเ้กี�ยวกบัโรคตดิต่อ การรบัรู ้ โอกาสเสี�ยงต่อการเกดิโรคตดิต่อ การรบัรูป้ระโยชน์ของการป้องกนัโรคตดิต่อ
การรบัรูอ้ปุสรรคของการป้องกนัโรคตดิต่อ การรบัรูค้วามสามารถในการป้องกนัโรคตดิตอ่ และพฤตกิรรมในการป้องกนัโรคตดิตอ่
ของนักเรยีนจ่าอากาศ (n = 164)
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ตวัแปร    X    S.D.    Max    Min   การแปลผล (ระดบั)

  - ความรูเ้กี�ยวกบัโรคตดิต่อ  33.43    6.19     40      0      มาก
  - การรบัรูโ้อกาสเสี�ยงต่อการเกดิโรค  60.10    6.37     73     34      มาก
  - การรบัรูป้ระโยชนข์องการป้องกนัโรคตดิต่อ  36.66    4.43     45     24      ปานกลาง
  - การรบัรูอ้ปุสรรคของการป้องกนัโรคตดิต่อ  20.96    6.01     35      7      ปานกลาง
  - ความสามารถในการป้องกนัโรคตดิต่อ  42.85    5.91     55     26      มาก
  - พฤตกิรรมในการป้องกนัโรคตดิต่อ 102.93   11.79    133     72      มาก

ตารางที� � คา่สมัประสทิธิ�สหสมัพนัธร์ะหว่างความรูเ้กี�ยวกบัโรคตดิต่อ การรบัรูโ้อกาสเสี�ยงตอ่การเกดิโรคตดิต่อ การรบัรูป้ระโยชน์
ของการป้องกนัโรคติดต่อ การรบัรูอ้ปุสรรคของการป้องกนัโรคตดิต่อ และการรบัรูค้วามสามารถในการป้องกนัโรคตดิต่อกบั
พฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิต่อของนักเรยีนจ่าอากาศ (n = 164)

ตวัแปรตน้ พฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิต่อ
ค่าสมัประสทิธิ�สหสมัพนัธ์ p-value

  ความรูเ้กี�ยวกบัโรคตดิต่อ .196 .012*
  การรบัรูโ้อกาสเสี�ยงต่อการเกดิโรคตดิต่อ .314 .000**
  การรบัรูป้ระโยชนข์องการป้องกนัโรคตดิต่อ .400 .000**
  การรบัรูอ้ปุสรรคของการป้องกนัโรคตดิต่อ -.286 .000**
  การรบัรูค้วามสามารถในการป้องกนัโรคตดิต่อ .349 .000**

อภปิรายผลการวจิยั
การอภปิรายผลการวจิยั จะนาํเสนอตามสมมตฐิาน

การวจิยั ดงันี�
สมมตฐิานขอ้ที� � ความรูเ้กี�ยวกบัโรคตดิตอ่ การรบัรู ้

โอกาสเสี�ยงต่อการเกดิโรค การรบัรูป้ระโยชนข์องการป้องกนั
โรคตดิต่อ และการรบัรูค้วามสามารถในการป้องกนัโรคตดิต่อ
มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิตอ่ของ

ตารางที� � การวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุูณแบบขั�นตอนในการทาํนายพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิต่อของนักเรยีนจ่าอากาศ

ตวัแปร Unstandardized       Standardized
Coefficients       Coefficients
B SE Beta        t             Sig

  การรบัรูป้ระโยชนข์องการป้องกนัโรคตดิต่อ .70 .20 .26      3.46         .001
  การรบัรูอ้ปุสรรคของการป้องกนัโรคตดิต่อ .75 .13 .38      5.69         .001
  การรบัรูค้วามสามารถในการป้องกนัโรคตดิต่อ .60 .15 .30      3.88          .000

       R2 =  .304

นกัเรยีนจ่าอากาศ
ผลการศึกษาพบวา่นกัเรยีนจ่าอากาศมีความรูแ้ละ

มีพฤติกรรมการป้องกนัโรคติดต่ออยู่ในระดบัมาก อาจเป็น
เพราะปจัจบุนันกัเรยีนเกอืบทกุคนมสีมารท์โฟน (Smartphone)
แทบ็เลต็ (Tablet) หรอืคอมพวิเตอรพ์กพา จงึสามารถเขา้ถงึ
ขอ้มูล ความรูท้างสุขภาพ และมกีารตดิตอ่สื�อสาร แลกเปลี�ยน
ความรู ้ถามตอบในสิ�งที�สงสยัระหวา่งกนัทางสื�อสงัคมออนไลน์
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หรอืเครอืขา่ยทางสงัคม (social network) ผา่นทางเวบ็ไซดแ์ละ
แอพพลเิคชั �นตา่ง ๆ  ไดง้า่ย เชน่ Facebook LINE YouTube
Twitter เป็นตน้ ส่วนพฤติกรรมการป้องกนัโรคตดิต่อของ
นกัเรียนจ่าอากาศอยู่ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะวา่โรงเรียน
จ่าอากาศมีหน่วยงานสนบัสนุนทางดา้นสุขภาพอยู่เสมอ เช่น
หน่วยสขุศกึษาโรงพยาบาล รวมถงึสวสัดกิารของนกัเรยีนทหาร
และการอบรมความรูด้า้นสุขภาพอยูเ่สมอ และมกีารกาํหนด
กิจกรรมการดาํเนินงานเพื�อเสริมสรา้งสุขภาพใหก้บันกัเรียน
จ่าอากาศเป็นประจาํ เช่น การเสริมสรา้งสมรรถภาพร่างกาย
การจดัสถานที�ออกกาํลงักายใหเ้พยีงพอและเหมาะสม การแขง่
ขนักฬีาเพื�อสขุภาพภายในหน่วยงานหรอืระหวา่งหน่วยงานอยา่ง
ตอ่เนื�อง เป็นตน้ จงึทาํใหน้กัเรยีนจ่าอากาศมพีฤตกิรรมสง่เสรมิ
สุขภาพ และการป้องกนัโรคตดิต่อในระดบัมาก ถงึแมผ้ลการ
วจิยัจะพบวา่นกัเรยีนจ่าอากาศมพีฤตกิรรมในการป้องกนัโรค
ตดิต่ออยูใ่นระดบัมาก แต่มขีอ้มลูวา่นกัเรยีนจ่าอากาศบางสว่น
ยงัมพีฤตกิรรมในการป้องกนัโรคตดิตอ่ไม่เหมาะสม เช่น เมื�อ
เกดิความเจ็บป่วยเกดิขึ�น มกัจะไปซื�อยามารบัประทานเองโดย
ไม่พบแพทยก์่อน มีพฤติกรรมชอบรบัประทานอาหารสุก ๆ
ดบิ ๆ  ใชข้องมคีม เชน่ ใบมดีโกน รว่มกบัเพื�อนในกลุม่เดยีวกนั
และใชส้ิ�งของ เช่น ชอ้น แกว้นํ�า ผา้เชด็ตวัร่วมกนั เป็นตน้ ซึ�ง
พฤตกิรรมเชน่นี�อาจกอ่ใหเ้กดิการตดิตอ่ของโรคจากบคุคลหนึ�ง
ไปยงัอกีคนหนึ�งไดง้า่ย ดงันั�นจึงควรมกีารจดักจิกรรมเนน้ให ้
ความรูใ้นสว่นที�ยงัมนีอ้ยรว่มกบัมกีารรณรงคใ์นการดูแลสขุภาพ
ใหถ้กูตอ้งมากขึ�นเนื�องจากการมคีวามรูเ้ป็นปจัจยัสง่เสรมิในการ
มพีฤตกิรรมสขุภาพที�ด ีและผูท้ี�มคีวามรูเ้กี�ยวกบัโรคอยูใ่นระดบั
สูงจะมพีฤตกิรรมการดูแลตนเองอยูใ่นระดบัสูงดว้ย(8)

                สาํหรบัผลการวจิยัที�พบวา่ความรูเ้กี�ยวกบัโรคตดิตอ่
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(r = .196, p < .01) นั�นสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของสมใจ  จางวาง และคณะ(15) ที�พบวา่ความรูม้ี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการดูแลตนเองเพื�อป้องกนัโรค
เบาหวานและโรคความดนัโลหติสูง และสอดคลอ้งกบัการศกึษา
พบวา่หลงัจากการดาํเนินกจิกรรมใหค้วามรู ้เสรมิสรา้งทศันคติ
ในการป้องกนัโรคอุจจาระร่วงผู เ้ขา้ร่วมมีคะแนนเฉลี�ยของ
พฤติกรรมการป้องกนัโรคอุจจาระร่วงสูงกว่าก่อนการดาํเนิน
กจิกรรม(9) ส่วนการศกึษาของนงนุช  เสอืพมูี(10) พบวา่ความรู ้
มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการป้องกนัวณัโรคปอดของ
ประชาชนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติริวมท ั�งการศกึษาของศภุโชค
ตรรกนนัท์(11) ที�พบวา่ปจัจยัดา้นความรูเ้กี�ยวกบัเชื�อเอชไอวมีี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมเสี�ยงต่อการติดเชื�อเอชไอวอียา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติ ิโดยผูท้ี�มคีวามรูเ้กี�ยวกบัเชื�อเอชไอวมีากจะมี
พฤตกิรรมเสี�ยงตอ่การตดิเชื�อเอชไอวนีอ้ยลง นอกจากนี�การรบัรู ้
โอกาสเสี�ยงต่อการเกดิโรค การรบัรูป้ระโยชนข์องการป้องกนั
โรคตดิต่อ และการรบัรูค้วามสามารถในการป้องกนัโรคตดิต่อ
มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิตอ่ของ
นกัเรยีนจ่าอากาศ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(r = .314, p <
.01, r = .400, p < .01 และ r = .349, p < .01 ตามลาํดบั)

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของเพนเดอร ์ (Pender)(12)

ที�กล่าววา่การรบัรูภ้าวะสุขภาพและการรบัรูป้ระโยชนข์องการ
มีพฤติกรรมสุขภาพที�ดี เป็นปจัจยัที�มีอิทธิพลต่อการปฏิบตัิ
พฤติกรรมสุขภาพและสอดคลอ้งกับแนวคิดของเบคเกอร์
ดราชแ์มนและเคอชท ์ (Becker, Drachman & Kiroht)(7)

ที�เชื�อวา่เมื�อบคุคลมกีารรบัรูโ้อกาสเสี�ยงและการรบัรูค้วามรนุแรง
ของโรคแลว้จะเป็นพลงัร่วมกับการร ับรู ป้ระโยชน์ของการ
ปฏบิตัใินการที�จะทาํใหบ้คุคลนั�น ๆ มกีารปฏบิตัใินสิ�งที�เขาเชื�อ
วา่มปีระโยชนต์อ่เขามากที�สดุ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
สมใจ  จางวาง(13) ที�พบวา่การรบัรูโ้อกาสเสี�ยงของการเป็นโรค
การรบัรูค้วามรุนแรงของโรค การรบัรูป้ระโยชนข์องการรกัษา
และป้องกนัโรคและการรบัรูค้วามสามารถของตนเองมีความ
สมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื�อป้องกนัโรค
เบาหวาน และโรคความดนัโลหติสูง เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น
พบวา่คะแนนเฉลี�ยดา้นพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิต่อท ั �วไป
ขอ้ที�มกีารปฏบิตัมิากที�สดุคอืการออกกาํลงักายอยา่งนอ้ยสปัดาห์
ละ � วนั คร ั�งละ �� นาท ีซึ�งสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาเกี�ยวกบั
การรบัรูค้วามสามารถในการป้องกนัโรคตดิต่อที�พบวา่นกัเรยีน
จ่าอากาศมคีะแนนความม ั �นใจวา่สามารถออกกาํลงักายอยา่งนอ้ย
คร ั�งละ �� นาท ี� คร ั�งตอ่สปัดาหสู์งที�สุด อาจเนื�องจากโรงเรยีน
จ่าอากาศมรีะเบยีบในการออกกาํลงักายโดยการวิ�งเชา้เยน็และ
เลน่กฬีาอยูเ่สมอ จงึเอื�อต่อการเกดิพฤตกิรรมการออกกาํลงักาย
เป็นประจาํ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดแรงจูงใจในการป้องกนั
โรคที�วา่เมื�อบคุคลไดร้บัการพฒันาจนเกดิความเชื�อม ั �นในการ
ปฏบิตัแิลว้จะสง่ผลใหบ้คุคลมพีลงัและเลอืกดาํเนนิกจิกรรมนั�น
ต่อไปได ้(14) ในทางกลบักนัพฤตกิรรมดา้นการป้องกนัโรคที�มี
คะแนนเฉลี�ยนอ้ยที�สุดคือ พฤติกรรมดา้นการป้องกนัโรค
ไขห้วดัใหญ่ในเรื�องเมื�อมอีาการเป็นไข ้ตวัรอ้น ไอ มกัปลอ่ยให ้
หายเองและไมไ่ปพบแพทย ์สอดคลอ้งกบัการรบัรูค้วามสามารถ
ในการป้องกนัโรคติดต่อที�พบว่านกัเรียนจ่าอากาศมีคะแนน
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ความม ั �นใจตํ �าที�สดุวา่สามารถจะสวมหนา้กากอนามยัทกุคร ั�งเมื�อ
เขา้ไปยงัแหลง่ชมุชนที�มคีนหนาแน่น และสอดคลอ้งกบัการรบัรู ้
อปุสรรคการป้องกนัโรคตดิต่อที�อยูใ่นระดบัสูงคือรูส้กึอบัอาย
เมื�อตอ้งใส่หนา้กากอนามยัไปในที�ชุมชน รวมท ั�งลกัษณะของ
หอ้งนอนของนกัเรยีนจ่าอากาศจะเป็นโรงนอนรวมกนัเป็นหอ้ง
ใหญ่ ทาํใหไ้ม่สามารถหลกีเลี�ยงการอยูร่วมกนัเป็นจาํนวนมาก
ได ้กรณีเกดิการเจ็บป่วยขึ�นกบัใครอาจทาํใหม้กีารตดิต่อกนัได ้
งา่ย ส่วนพฤตกิรรมดา้นการป้องกนัโรคที�มคีะแนนเฉลี�ยนอ้ย
เป็นลาํดบัสอง คือพฤติกรรมดา้นการป้องกนัโรคอจุจาระร่วง
เฉียบพลนัที�ชอบรบัประทานอาหารสุก ๆ  ดบิ ๆ เชน่ หอยแครง
ลวก ลาบเลอืด กอ้ย ซึ�งสอดคลอ้งกบัความรูเ้กี�ยวกบัโรคตดิตอ่
ที�มคีะแนนเฉลี�ยนอ้ยที�สุดคอื การใช ้ชอ้นกลางเมื�อรบัประทาน
อาหารรว่มกบัผูอ้ื�นจะไมส่ามารถป้องกนัการเกดิโรคอจุจาระรว่ง
เฉียบพลนัได ้ รวมท ั�งบางคร ั�งนกัเรียนจ่าอากาศไม่สามารถ
รบัประทานอาหารที�ปรุงสุกรอ้นจากเตาได ้ เนื�องจากบางคร ั�ง
ตดิภารกจิการฝึกทาํใหร้บัประทานอาหารลา่ชา้ รวมท ั�งเวลาฝึก
จะใชภ้าชนะร่วมกนั เช่น แกว้นํ�า เป็นตน้ รวมท ั�งขอ้มูลส่วน
บคุคลของนกัเรยีนจ่าอากาศพบวา่มปีระวตักิารใชส้ิ�งเสพตดิ เชน่
สูบบหุรี� ดื�มสุรา รอ้ยละ ��.� ซึ�งจากการศึกษาของอรวรรณ
จลุวงษ ์(15) พบวา่พฤตกิรรมเสี�ยงตอ่การตดิเชื�อเอชไอวมีากที�สดุ
ไดแ้ก่ พฤติกรรมการบริโภคสุรา/สารเสพติด และการมเีพศ
สมัพนัธ์รวมท ั�งการดื�มสุรามีผลกระทบท ั�งดา้นร่างกาย จิตใจ
สงัคม และเศรษฐกิจ รวมถงึการมเีพศสมัพนัธไ์ม่ปลอดภยั
ทาํใหเ้กิดโรคติดต่อและการแพร่กระจายเชื� อเอชไอว ี ดงันั�น
หน่วยงานจึงควรมกีารจดักิจกรรมส่งเสรมิการรบัรูป้ระโยชน์
การกระตุน้ใหเ้กดิความตระหนกัในความรนุแรงของโรค รวมท ั�ง
ผลกระทบของโรคเป็นระยะอย่างต่อเนื�อง และอาจมีการจดั
กจิกรรมที�สง่เสรมิทกัษะการเตอืนตนเอง หรอืการปฏเิสธเมื�อตก
อยู่ในภาวะที�มแีนวโนม้ต่อการมีพฤตกิรรมเสี�ยงต่าง ๆ เช่น
เมื�อถูกเพื�อนหรอืรุ่นพี�ชกัชวนไปสูบบหุรี� ดื�มสุรา หรือไปตาม
สถานเรงิรมย ์ ซึ�งมหีลากหลายวธิีในการปฏเิสธ เช่น บอกวา่
ง่วงนอน รอรบัโทรศพัทจ์ากทางบา้น หรือไม่มีเงนิ หรือการ
เตือนตนเองโดยวิธีใส่ รูปบุคคลที� ร ักไว ใ้นกระเป๋าสตางค์
และหยิบมาดูทุกคร ั�งเมื�อจะตอ้งใชเ้งนิไปในทางที�ทาํใหเ้กิด
ผลเสยีต่อสุขภาพ เป็นตน้ ท ั�งนี� เพื�อเสรมิสรา้งความม ั �นใจให ้
นกัเรยีนจ่าอากาศรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกนั
โรคตดิตอ่มากขึ�น ซึ�งจะส่งผลใหม้พีฤตกิรรมในการป้องกนัโรค
ตดิต่อไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ

สมมตฐิานขอ้ที� � การรบัรูอ้ปุสรรคของการป้องกนั
โรคติดต่อ มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัพฤติกรรมการป้องกนั
โรคตดิต่อของนกัเรยีนจ่าอากาศ

ผลการศึ กษาพบว่ าการร ับรู ้อุปสรรคของการ
ป้องกนัโรคตดิต่อของนกัเรยีนจ่าอากาศอยูใ่นระดบัปานกลาง
และมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิตอ่
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(r = -.286, p < .01) เนื�องจากการ
รบัรูอ้ปุสรรคเป็นปจัจยัขดัขวางที�ทาํใหบ้คุคลหลกีเลี�ยงการปฏบิตัิ
ตนเพื�อป้องกนัโรคติดต่อ และถา้บุคคลรบัรูถ้งึอปุสรรคนอ้ย
ยอ่มจะสง่ผลใหม้กีารแสดงพฤตกิรรมการป้องกนัโรคเพิ�มขึ�น(16)

สอดคลอ้งกบัการศกึษาอื�น ๆ ที�พบวา่การรบัรูอ้ปุสรรคในการ
ป้องกนัโรคมคีวามสมัพนัธท์างลบกบัพฤตกิรรมในการป้องกนั
โรคเช่นเดียวกนั(17) ซึ�งจากผลการศึกษานกัเรียนจ่าอากาศมี
การรบัรูอ้ปุสรรคในการป้องกนัโรคตดิตอ่อยูใ่นระดบัปานกลาง
อาจเป็นเพราะส่วนหนึ�งเป็นบริบทของนกัเรียนประจาํ จึงมี
อปุสรรคหรอืขอ้จาํกดัหลายอยา่งในการมพีฤตกิรรมสุขภาพที�ดี
และพฤติกรรมการป้องกนัโรคตดิต่อบางอย่างทาํไดย้าก เช่น
การใชภ้าชนะร่วมกนัในขณะฝึกวชิาทหาร การหลกีเลี�ยงการอยู่
รว่มกนัในคนหมูม่าก การรบัประทานอาหารในขณะที�ยงัอุน่รอ้น
รวมถงึบรบิทที�มกีารสูบบหุรี�และการดื�มเหลา้เพื�อการเขา้สงัคม
และเป็นที�ยอมรบัในหมูเ่พื�อนและรุน่พี� เป็นตน้ ดงันั�นหน่วยงาน
ควรจดักิจกรรมหรือมีการสนบัสนุนสิ�งแวดลอ้มใหน้ ักเรียน
จ่าอากาศมกีารรบัรูอ้ปุสรรคในการมพีฤตกิรรมป้องกนัโรคตดิตอ่
ใหน้อ้ยลงเพื�อส่งเสริมใหม้ีพฤติกรรมการป้องกนัโรคติดต่อ
มากขึ�น

สมมตฐิานขอ้ที� � ความรูเ้กี�ยวกบัโรคตดิตอ่ การรบัรู ้
โอกาสเสี�ยงต่อการเกดิโรค การรบัรูป้ระโยชนข์องการป้องกนั
โรคตดิตอ่ การรบัรูค้วามสามารถในการป้องกนัโรคตดิต่อ และ
การรบัรูอุ้ปสรรคของการป้องกนัโรคติดต่อ สามารถทาํนาย
พฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิต่อของนกัเรยีนจ่าอากาศได ้

จากผลการวิจ ัยพบว่าการร ับรูป้ระโยชน์ของการ
ป้องกนัโรคติดต่อ การรบัรูค้วามสามารถในการป้องกนัโรค
ตดิต่อและการรบัรูอ้ปุสรรคของการป้องกนัโรคตดิตอ่ สามารถ
ทาํนายพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิต่อของนกัเรยีนจ่าอากาศ
ไดร้อ้ยละ ��.� (R2 = .���) ซึ�งสอดคลอ้งกบัแนวคิดความเชื�อ
ทางสุขภาพที�กลา่ววา่การรบัรูป้ระโยชนข์องการป้องกนัโรค การ
รบัรูค้วามสามารถในการป้องกนัโรค และการรบัรูอ้ปุสรรคของ
การป้องกนัโรคเป็นสิ�งสาํคญัในการผลกัดนัใหบ้คุคลเกิดการ
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เปลี�ยนแปลงพฤตกิรรม โดยการหลกีเลี�ยงการมพีฤตกิรรมที�
ไมป่ลอดภยั เอาใจใส่ดูแลสขุภาพของตนเอง มคีวามสนใจใน
การแสวงหาความรูท้างดา้นสุขภาพเพื�อใหต้นเองมีพฤตกิรรม
สุขภาพที�ดี(7) แมว้่าผลการวิจ ัยพบว่าความสามารถในการ
ทาํนายไมสู่งมาก อาจเนื�องจากมปีจัจยัอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
มพีฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิต่อของนกัเรยีนจ่าอากาศ เช่น
แผนกที�ศกึษา (เหลา่ทหารต่าง ๆ) การมโีรคประจาํตวั ประวตัิ
การใชส้ิ�งเสพตดิ เป็นตน้ ซึ�งสอดคลอ้งกบัหลายการศกึษา เช่น
อมรรตัน ์ ภริมยช์ม(18) พบวา่การรบัรูป้ระโยชนข์องการปฏบิตัิ
การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคเบาหวาน รายได ้และระดบันํ�าตาล
ในเลอืดคร ั�งสดุทา้ยสามารถร่วมกนัพยากรณพ์ฤตกิรรมการดูแล
ตนเองของผูป่้วยโรคเบาหวานชนดิที� � ไดร้อ้ยละ ��.�  สจุิตรา
เหมวเิชยีร(17) พบวา่แรงจูงใจดา้นสุขภาพ และการรบัรูอ้ปุสรรค
ของการปฏบิตัพิฤตกิรรมการป้องกนัโรคสามารถรว่มกนัทาํนาย
พฤตกิรรมการป้องกนัโรคหวัใจและหลอดเลอืดของสตรไีทย
มสุลมิวยัหมดประจาํเดอืนไดร้อ้ยละ �� ดงันั�นเมื�อบคุคลเหน็
ประโยชนแ์ละรบัรูค้วามสามารถในการป้องกนัโรคตดิต่อของ
ตนเองในระดบัสูง ร่วมกบัการรบัรูอ้ปุสรรคในระดบัตํ �าจะเป็น
ตวักระตุน้ใหบ้คุคลนั�นพยายามเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมไปในทาง
ที�ดขีึ�น และจะดาํรงรกัษาไวซ้ึ�งสุขภาพที�ดตีอ่ไป

ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั
�.  จากผลการวจิยั พบวา่นกัเรยีนจ่าอากาศ มกีาร

รบัรูป้ระโยชนข์องการป้องกนัโรคตดิต่อ และการรบัรูอ้ปุสรรค
ของการป้องกนัโรคตดิต่ออยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั�นจึงควร
หากลยุทธใ์นการเพิ�มการรบัรูป้ระโยชนแ์ละลดการรบัรูอ้ปุสรรค
เพื�อส่งเสรมิใหม้พีฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิต่อที�อยูใ่นระดบั
ปานกลางใหม้ากขึ�น

�.  นกัเรยีนจ่าอากาศมพีฤติกรรมดื�มนุราและสูบ
บหุรี� ซึ�งเป็นปจัจยัสง่เสรมิใหเ้กดิพฤตกิรรมในการเกดิโรคตดิตอ่
โดยเฉพาะโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์จึงควรมกีารจดัโครงการ
ปรบัเปลี�ยนพฤตกิรรมเสี�ยงดงักล่าว โดยชี�แนะใหเ้หน็ถงึโทษ
และส่งเสรมิกาํลงัใจเพื�อการละ ลด เลกิ ใหบ้รรลผุลสาํเรจ็
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