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บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมความเชื่อ
ด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย โดยใช้
แนวคิดความเชื่อด้านสุขภาพของ Becker and Maiman ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงของ Thorndike มาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนความเชื่อด้านสุขภาพ
ของนักเรียนอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จาก 2 โรงเรียน เลือกมาโรงเรียนละ 1 ห้อง โดยการสุ่ม
อย่างง่าย รวมทั้งหมด 60 คน กลุ่มควบคุมได้รับความรู้ตามปกติ กลุ่มทดลองได้รับ
โปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพ เครื่องมือกำ�กับการทดลอง ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ แบบวัดการรับรู้
ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการไม่ใช้ถุงยางอนามัย แบบวัดการรับรู้ประโยชน์ของ
ถุงยางอนามัย แบบวัดการรับรู้อุปสรรคในการใช้ถุงยางอนามัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
การทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศ
ชายหลังได้รับโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมความเชื่อด้าน
สุขภาพอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .01) และค่าเฉลี่ยของคะแนนความตั้งใจในการใช้
ถุงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย กลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมความเชือ่ ด้านสุขภาพ
สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับความรู้ตามปกติ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .01)
ข้อเสนอแนะ พยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชนควรนำ�โปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพ
ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวศึกษาชายมีความตั้งใจ
ในการใช้ถุงยางอนามัย
วารสารสภาการพยาบาล 2554; 26 (2) 100-114
คำ�สำ�คัญ : โปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพ ความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัย นักเรียน
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วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2554

สุวรรณทิพย์ ชูทัพ และรัตน์ศิริ ทาโต

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
วัยรุ่นในปัจจุบันมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอัน
สมควร และมีแนวโน้มว่าเริ่มมีเพศสัมพันธ์ที่อายุ
น้อยลงเรือ่ ยๆ โดยพบว่าอายุเฉลีย่ ของการมีเพศสัมพันธ์
ครั้งแรกของนักเรียนอยู่ในช่วง 14-17.4 ปี1,2,3,4,8
ซึ่งพบว่านักเรียนอาชีวศึกษาเพศชายมีเพศสัมพันธ์
อยู่ระหว่างร้อยละ 32.30-64.82,4,5,7 เพศหญิงมี
เพศสัมพันธ์ ร้อยละ 9.4-36.52,6,7
การมี เพศสัมพันธ์ของนักเรียนอาชีวศึก ษา
ส่วนใหญ่มักไม่ใช้ถุงยางอนามัย จากการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม
นักเรียนอาชีวศึกษา ชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2
พ.ศ. 2550 พบว่านักเรียนอาชีวศึกษามีเพศสัมพันธ์
ครัง้ แรกน้อยทีส่ ดุ อายุ 15 ปี และมีการใช้ถงุ ยาง
อนามัยร้อยละ 44.88 และมีเพียงร้อยละ 6.3 เท่านัน้
ทีใ่ ช้ถงุ ยางอนามัย ทุกครัง้ ทีม่ เี พศสัมพันธ์7 ซึง่ แสดง
ให้เห็นว่าการใช้ถงุ ยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษา
อยูใ่ นระดับตำ�่
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยอาจ
น�ำไปสูป่ ญ
ั หาของการเจ็บป่วยทีส่ �ำคัญคือ โรคเอดส์
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยพบว่า 1 ใน 3
ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่
ตอนต้น9 และจากผลสรุปรายงานสถานการณ์โรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในปี พ.ศ.2545-2549 พบว่า
อัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุม่
อายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.62,
12.14, 16.6, 17.30 และ 16.97 ตามล�ำดับ และ
กลุม่ อายุ 20-24 ปี ร้อยละ 21.49, 22.46, 23.24,
23.21 และ 24.18 ตามล�ำดับ โดยพบว่ากลุม่ นักเรียน
นักศึกษา มีแนวโน้มของอัตราการป่วยทีเ่ พิม่ ขึน้ เช่นกัน

คือ ร้อยละ 4.48, 6.60, 10.53, 10.19 และ 12.76
ตามล�ำดับ9 และพบว่า ร้อยละ 24 ของนักเรียน
อาชีวศึกษามีการตั้งครรภ์โดยไม่ได้วางแผน7 แสดง
ให้เห็นว่าอัตราการป่วยด้วยโรคเอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และการตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ในกลุม่
วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนั้น เป็นผลมาจากการมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง
และทุกครั้งนั้นก�ำลังเป็นปัญหาสุขภาพที่ส�ำคัญของ
ประเทศ
การใช้ถุงยางอนามัยถือว่าเป็นพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคอย่างหนึ่งตามแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพ โดย Becker and Maiman10,11 ได้เสนอ
แบบแผนความเชือ่ ด้านสุขภาพ เพือ่ อธิบายและท�ำนาย
พฤติกรรมการป้องกันโรค คือ การที่บุคคลจะปฏิบัติ
ตามค�ำแนะน�ำในการป้องกันโรคนั้นเป็นผลมาจาก
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค การรับรู้ความ
รุนแรงของการเป็นโรค การรับรู้ประโยชน์ของการ
ป้องกันและรักษาโรค การรับรู้อุปสรรค และยังมี
ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ แรงจูงใจด้านสุขภาพ และ
ปัจจัยร่วม เช่น อายุ ระดับการศึกษา และความตั้งใจ
ที่จะปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของบุคคล ซึ่งความตั้งใจ
นั้ น เป็ น ปั จ จั ย ด้ า นแรงจู ง ใจด้ า นสุ ข ภาพที่ ส�ำคั ญ
ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมการป้องกันและการรักษาโรค โดยบุคคล
มีแนวโน้มที่จะกระท�ำพฤติกรรมหากมีความตั้งใจที่
จะปฏิบัติพฤติกรรมนั้นสูง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจัยท�ำนาย
พฤติกรรมการใช้ถงุ ยางอนามัยในนักเรียนอาชีวศึกษา
คือ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ถุงยางอนามัย เพศ
ความตัง้ ใจใช้ถงุ ยางอนามัย ความรูเ้ กีย่ วกับโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตัง้ ครรภ์ บรรทัดฐาน
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ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย

ในกลุ่มเพื่อนต่อการใช้ถุงยางอนามัย อายุ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้ความรุนแรงของโรค
เอดส์ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ และ
การรับรู้อุปสรรคในการใช้ ถุงยางอนามัย2, 4, 5, 7, 12, 13
แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่จัดกระท�ำปรับเปลี่ยนปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการใช้ถุงยางอนามัยอย่างครอบคลุม
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาโปรแกรมความ
เชื่อด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย
โดยเลือกจัดกระท�ำปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การรับรู้
ความเสีย่ งของการเกิดโรค การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค
การรับรู้ประโยชน์ของการใช้ถุงยางอนามัย การรับรู้
ถึงอุปสรรคของการใช้ถุงยางอนามัย ความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การตั้งครรภ์
และฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงของ Thorndike14 มาเป็นกระบวน
การในการจัดกิจกรรม ซึง่ แนวทางในการส่งเสริมการ
ใช้ถงุ ยางอนามัยดังกล่าว จะช่วยให้นกั เรียนอาชีวศึกษา
มีการรับรู้ถึงความเสี่ยงของตนเอง รับรู้ความรุนแรง
ของโรค รับรู้ประโยชน์ของถุงยางอนามัย มีความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การ
ตั้งครรภ์ และโทษของการดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้
นักเรียนอาชีวศึกษาเพศชายมีความตั้งใจในการใช้
ถุงยางอนามัยสูง อันจะน�ำไปสู่การมีพฤติกรรมการ
ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดความเชื่อ
ด้านสุขภาพของ Becker and Maiman10,11 และแนวคิด
ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ Thorndike14 มา
เป็นกระบวนการในการปรับเปลี่ยนความเชื่อด้าน
สุ ข ภาพของนั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
6 ขั้นตอน คือ 1) การบรรยาย 2) การอภิปรายกลุ่ม
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3) การสาธิตและฝึกทักษะ 4) การเล่นเกม 5) การ
แสดงบทบาทสมมติ 6) การสรุปสาระส�ำคัญ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวศึกษามีความตั้งใจในการ
ใช้ถุงยางอนามัย โดยการจัดกิจกรรมทั้ง 6 ขั้นตอน
ท�ำให้นกั เรียนอาชีวศึกษาเกิดการรับรูค้ วามเสีย่ งของ
การเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และ
การตัง้ ครรภ์ของคูน่ อน การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค
รับรู้ประโยชน์ของถุงยางอนามัย มีความรู้เกี่ยวกับ
โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ โ รคเอดส์ แ ละการตั้ ง
ครรภ์ และรับรู้ถึงฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ อันจะส่งผล
ให้นักเรียนอาชีวศึกษาเกิดความตั้งใจในการใช้ถุง
ยางอนามัย และน�ำไปสู่การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูก
ต้องและสม�่ำเสมอ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ เปรียบเทียบความตัง้ ใจในการใช้ถงุ ยาง
อนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย ก่อนและหลัง
ได้รับโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพ
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความ
ตั้งใจในการใช้ถงุ ยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษา
เพศชายก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มที่ได้
รับโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพกับกลุ่มที่ได้รับ
ความรู้ตามปกติ

สมมติฐานการวิจัย
1. ความตั้ ง ใจในการใช้ ถุ ง ยางอนามั ย ของ
นั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเพศชายหลั ง ได้ รั บ โปรแกรม
ความเชือ่ ด้านสุขภาพสูงกว่าก่อนการได้รบั โปรแกรม
ความเชื่อด้านสุขภาพ
2. การเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจในการใช้
ถุงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชายของ
กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพสูงกว่า
กลุ่มที่ได้รับความรู้ตามปกติ
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วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasiexperimental research) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม
ความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยาง
อนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย เป็นการ
ศึ ก ษาแบบสองกลุ ่ ม วั ด ก่ อ นและหลั ง การทดลอง
(pretest-posttest control group design)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนอาชีวศึกษาเพศชายที่
มีอายุระหว่าง 18-22 ปี และก�ำลังศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ช่วง
เดือนมิถุนายน 2551 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการ
คัดเลือกโรงเรียนมาเป็นกลุ่มตัวอย่างนั้น ได้เลือก
จากโรงเรียนทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนทีม่ หี ลักสูตร
คล้ายกัน และอยู่ในเขตอ�ำเภอเมือง ซึ่งมี 3 โรงเรียน
โดยจับฉลากเลือกมา 2 โรงเรียน เพื่อเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม จากนั้นคัดเลือกห้องเรียน
โรงเรียนละ 1 ห้อง โดยการสุ่มแบบง่าย ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการวิเคราะห์
อ�ำนาจการทดสอบ โดยใช้โปรแกรม power analysis
for sample size ก�ำหนดอ�ำนาจทดสอบที่ 80% ระดับ
นัยส�ำคัญที่ .01 พบว่าต้องใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย
กลุ่มละ 7 คน แต่เนื่องจากเป็นการจัดกระท�ำจึงต้อง
มีการจัดกิจกรรมทั้งชั้นเรียนเพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหาทางจริยธรรม และเพื่อให้ข้อมูลมีการกระจาย
ตัวเป็นโค้งปกติ จึงใช้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ ห้อง คือ 30 คน
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คน

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย เครือ่ งมือ
3 ชุด คือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรม
ความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพที่ ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาเนื้ อ หาตาม
แนวคิดของ Becker and Maiman10,11 ร่วมกับการน�ำ
แนวคิดทฤษฎีความสัมพันธ์เชือ่ มโยงของ Thorndike14
มาใช้เป็นกระบวนการด�ำเนินกิจกรรม ซึ่งประกอบ
ด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การบรรยาย เริ่มด้วยการสร้าง
สัมพันธภาพและให้ความรู้ตามแผนการสอนจ�ำนวน
5 เรื่อง โดยมีสื่อสไลด์ประกอบการสอน วีซีดี และ
คูม่ อื “อาชีวศึกษาร่วมใจก้าวทันโรค” 2) การอภิปราย
กลุม่ ในประเด็น “ท�ำอย่างไรวัยรุน่ ไทยจึงจะมีเพศสัมพันธ์
อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ” 3) การสาธิต
และฝึกทักษะการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะในการเรียนรู้ 4) การเล่นเกม “แลกน�ำ้ ” และเกม
“catch the sperm” เพื่อช่วยให้นักเรียนรับรู้ถึง
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและประโยชน์ของถุงยาง
อนามัย 5) การแสดงบทบาทสมมติในการโน้มน้าว
ใจให้คู่เพศสัมพันธ์ใช้ถุงยางอนามัย 6) การสรุป
เป็นการสรุปสาระที่ส�ำคัญในแต่ละครั้ง โดยผู้สอน
ช่วยสนับสนุนให้ผู้เ รียนได้สรุปกันเองและผู้สอน
เพิ่มเติมให้จนข้อสรุปนั้นสมบูรณ์ครบถ้วน เครื่อง
มือที่ใช้มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรง
คุณวุฒิจ�ำนวน 4 ท่านโดยถือเกณฑ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเห็นตรงกัน 3 ท่าน หลังจากนั้นน�ำคู่มือและ
ภาพสไลด์ประกอบแผนการสอน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีและการผลิตสื่อ จ�ำนวน 1 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสม
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ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย

2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการก�ำกั บ การทดลอง
เพื่อประเมินว่ากลุ่มตัวอย่างมีการปรับเปลี่ยนความ
เชื่อ ประกอบด้วย
		 2.1 แบบวั ด การรั บ รู ้ ค วามเสี่ ย งต่ อ การ
เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการ
ตั้งครรภ์ ของ Mahoney 15 ที่แปลย้อนกลับเป็นภาษา
ไทยโดย Thato7 มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 12 ข้อ ลักษณะ
ข้อค�ำตอบเป็นแบบลิเคริ์ท 5 ระดับ มีค่าคะแนน
ระหว่าง 0-48 คะแนน โดยนักเรียนอาชีวศึกษาจะ
ต้องได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 39 คะแนน จึงจะ
ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ก�ำกับการทดลอง
2.2 แบบวัดการรับรู้ความรุนแรงของโรค
ที่เกิดจากการไม่ใช้ถุงยางอนามัยของ กอบกาญจน์
มหัทธโน16 มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 10 ข้อ มีค่าคะแนน
ระหว่าง 10-50 คะแนน ลักษณะข้อค�ำตอบเป็น
แบบลิเคริ์ท 5 ระดับ นักเรียนอาชีวศึกษาต้องได้
คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 41 จึงจะถือว่าเป็นผูผ้ า่ น
เกณฑ์ก�ำกับการทดลอง
		 2.3 แบบวัดการรับรู้ประโยชน์ของถุงยาง
อนามัย ของ Mahoney15 ที่แปลย้อนกลับเป็นภาษา
ไทยโดย Thato7 มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 24 ข้อ มีค่า
คะแนนระหว่าง 0-96 คะแนน ลักษณะข้อค�ำตอบ
เป็นแบบลิเคริ์ท 5 ระดับ นักเรียนอาชีวศึกษาต้องได้
คะแนน มากกว่าหรือเท่ากับ 78 จึงจะถือว่าเป็นผู้
ผ่านเกณฑ์ก�ำกับการทดลอง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย
		 3.1 แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
		 3.2 แบบวั ด ความตั้ ง ใจในการใช้ ถุ ง ยาง
อนามัยของ Buunk et al. (1998)17 ที่แปลย้อนกลับ
เป็นภาษาไทยโดย Thato7 มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 3 ข้อ
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มีค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 0-6 คะแนนโดยช่วงคะแนน
0-2 แปลผลว่า มีความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัย
ในระดับต�่ำ ช่วงคะแนน 3-4 แปลผลว่า มีความ
ตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยในระดับปานกลาง ช่วง
คะแนน 5-6 แปลผลว่า มีความตั้งใจในการใช้ถุง
ยางอนามัยในระดับสูง
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนการด�ำเนิน
การดังนี้
ขั้นที่ 1. ระยะเตรียมการก่อนการทดลอง
		 1. ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน�ำตัวจากคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอ
ผู้อ�ำนวยการทั้ง 2 โรงเรียน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและขอ
ความร่วมมือในการวิจัย
		 2. หลังจากได้รับอนุญาตจากผู้อ�ำนวย
การทั้ง 2 โรงเรียนแล้ว ผู้วิจัยขอพบอาจารย์ฝ่าย
วิชาการเพื่อแนะน�ำตนเอง แจ้งวัตถุประสงค์การท�ำ
วิจัย วิธีการด�ำเนินการวิจัย รายละเอียดเกี่ยวกับการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คุณสมบัติและจ�ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง และด�ำเนิน
การคัดเลือกห้องเรียนแต่ละโรงเรียนตามกระบวนการ
ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนละ 1 ห้อง
		 3. ผู้วิจัยเข้าพบอาจารย์ประจ�ำชั้นและ
อาจารย์ประจ�ำวิชาของนักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 3 ที่ได้
รับการคัดเลือกให้เป็นกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน
เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธกี ารเก็บรวบรวม
ข้อมูล และระยะเวลาในการด�ำเนินการและประสาน
งานกั บ อาจารย์ ป ระจ�ำชั้ น และอาจารย์ ป ระจ�ำวิ ช า
ถึงช่วงเวลาในการด�ำเนินกิจกรรมตามที่ผู้วิจัยได้
วางแผนไว้
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ขั้นที่ 2 ระยะดำ�เนินการทดลอง
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน
2551 โดยเข้าพบนักเรียนอาชีวศึกษา ทัง้ ในกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุม โดยแนะน�ำตนเอง แจ้งวัตถุประสงค์
ของการวิจยั และขอความร่วมมือในการวิจัย พร้อม
ทั้งชี้แจงถึงการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย ซึ่ง
หลังจากได้รับความร่วมมือและยินยอมจากนักเรียน
อาชีวศึกษา ผู้วิจัยจึงให้กลุ่มตัวอย่างเซ็นใบยินยอม
เข้าร่วมวิจัย ท�ำแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และ
แบบวัดความตัง้ ใจในการใช้ถงุ ยางอนามัย (pre-test)
โดยทีก่ ลุม่ ควบคุมได้รบั ความรูต้ ามปกติ จากหลักสูตร
การเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่มทดลองได้รับ
กิจกรรมตามโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพ ซึ่งมี
การจัดกิจกรรมที่ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1)
การบรรยาย 2) การอภิปรายกลุ่ม 3) การสาธิตและ
ฝึกทักษะ 4) การเล่นเกม 5) การแสดงบทบาท
สมมติ 6) การสรุปสาระส�ำคัญ โดยมีการจัดกิจกรรม
ในวันจันทร์และวันศุกร์ ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด
3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ของสัปดาห์ที่ 1)
1. ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพและประเมินการ
รับรูค้ วามเสีย่ งต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ การรับรู้ความรุนแรงของ
โรคทีเ่ กิดจากการไม่ใช้ถงุ ยางอนามัย การรับรูป้ ระโยชน์
ของถุงยางอนามัย โดยการซักถามนักเรียนอาชีวศึกษา
เพื่อประเมินถึงระดับการรับรู้
2. ผูว้ จิ ยั ให้ขอ้ มูลความรู้โดยใช้คม่ ู อื “อาชีวศึกษา
ร่วมใจก้าวทันโรค” และภาพสไลด์ประกอบการสอน
เป็นสื่อ ตามแผนการสอน 2 เรื่อง คือ

		 2.1 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์
การตัง้ ครรภ์ และฤทธิข์ องแอลกอฮอล์ โดยการบรรยาย
ใช้สื่อสไลด์ประกอบการสอน และฉายวีซีดีชุด “วัย
ใส...ต้องใส่ใจตัวเอง”
		 2.2 ความรุนแรงของโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
โดยการบรรยาย ใช้คู่มือ “อาชีวศึกษาร่วมใจก้าวทัน
โรค” และสื่อสไลด์ประกอบการสอน
3. สรุ ป สาระการบรรยายและนั ด พบกลุ ่ ม
ตัวอย่างครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2 (วันที่ 5 ของสัปดาห์ที่ 1)
1. ผู้วิจัยทบทวนเนื้อหาในสัปดาห์ที่ผ่านมา
และพูดคุยซักถามเพื่อน�ำไปสู่ความต่อเนื่องเชื่อม
โยงกับเนื้อหาในครั้งนี้
2. ผูว้ จิ ยั บรรยายร่วมกับการใช้คมู่ อื “อาชีวศึกษา
ร่วมใจก้าวทันโรค” และสื่อสไลด์ประกอบการสอน
ตามแผนการสอนเรื่อง “กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์
ที่ไม่พึงประสงค์” ร่วมกับการเล่นเกมแลกน�้ำ และ
บรรยายเรือ่ ง “ประโยชน์และการขจัดอุปสรรคในการ
ใช้ถงุ ยางอนามัย” ร่วมกับการเล่นเกม Catch the sperm
3. การสาธิตและฝึกทักษะการใช้ถงุ ยางอนามัย
โดยผู้วิจัยเป็นผู้สาธิต หลังจากนั้นให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างได้ฝึกปฏิบัติการใส่และถอดถุงยางอนามัย
กับหุน่ อวัยวะเพศชายจ�ำลองและนัดพบกลุม่ ตัวอย่าง
ในครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3 (วันที่ 1 สัปดาห์ที่ 2)
1. ผู้วิจัยทบทวนเนื้อหาในสัปดาห์ที่ผ่านมา
พูดคุยและซักถามเพื่อน�ำไปสู่ความต่อเนื่องเชื่อม
โยงกับเนื้อหาในครั้งนี้
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2. ผู้วิจัยบรรยายเรื่อง ทักษะการสื่อสารเพื่อ
โน้มน้าวใจในการใช้ถุงยางอนามัย และการสร้าง
สถานการณ์ให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติในการ
โน้มน้าวใจคูเ่ พศสัมพันธ์ให้ใช้ถงุ ยางอนามัย และให้
นักเรียนช่วยกันสรุปสาระส�ำคัญ หลังจากนั้นผู้วิจัย
จึงได้สรุปสาระส�ำคัญเพิ่มเติม อีกครั้ง
3. ผูว้ จิ ยั จัดอภิปรายกลุม่ ในประเด็น “ท�ำอย่างไร
วัยรุ่นไทยจึงจะมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและมี
ความรับผิดชอบ?” โดยการแบ่งเป็นกลุม่ ย่อย กลุม่ ละ
7-8 คน แล้วให้กลุ่มร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวทาง
ในการมี เ พศสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งปลอดภั ย และมี ค วาม
รับผิดชอบ
4. ผู ้ วิ จั ย ให้ ตั ว แทนแต่ ล ะกลุ ่ ม น�ำเสนอใน
ชัน้ เรียน หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ท�ำการสรุปสาระส�ำคัญของ
กิจกรรม และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์
5. ผู้วิจัยประเมินการรับรู้ความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้ง
ครรภ์ การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการไม่
ใช้ถงุ ยางอนามัย การรับรูป้ ระโยชน์ของถุงยางอนามัย
และการรับรู้อุปสรรคในการใช้ถุงยางอนามัย และ
นัดพบกลุ่มตัวอย่างในครั้งต่อไป
ขั้นที่ 3 ระยะหลังการทดลอง
ครั้งที่ 4 (วันที่ 5 ของสัปดาห์ที่ 2)
เป็นการประเมินผลหลังการทดลอง ผู้วิจัยเข้า
พบกลุ่มตัวอย่างทั้งในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามความตั้งใจ
ในการใช้ถุงยางอนามัย (post-test) ในทั้ง 2 กลุ่ม
พร้อมทั้งแจกเอกสารคู่มือ “อาชีวศึกษาร่วมใจก้าว
ทันโรค” ให้แก่กลุ่มควบคุม
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การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ผู ้ วิ จั ย อธิ บ ายถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย
และอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่าการตอบรับหรือ
การปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัยไม่มีผลต่อคะแนน
หรือเกรดของกลุ่มตัวอย่างแต่อย่างใด ค�ำตอบหรือ
ข้อมูลถือเป็นความลับ เฉพาะผูว้ จิ ยั เท่านัน้ ถึงจะมีสทิ ธิ์
ในการเข้าถึงข้อมูลได้ และแบบสอบถามที่ใช้เป็น
แบบสอบถามนิรนาม มีเพียงการลงรหัสเพือ่ วัตถุประสงค์
ของการบันทึกข้อมูล และผลการวิจัยจะน�ำเสนอใน
ภาพรวม กลุม่ ตัวอย่างสามารถแจ้งขอออกจากการวิจยั
ได้ก่อนที่การวิจัยจะเสร็จสิ้นลง โดยไม่ต้องมีเหตุผล
หรือค�ำอธิบายใดๆ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามระเบียบ
วิธที างสถิตดิ ว้ ยโปรแกรมส�ำเร็จรูป โดยก�ำหนดระดับ
นัยส�ำคัญที่ .01 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลน�ำมาวิเคราะห์โดยการ
แจกแจงความถี่ จ�ำนวนร้อยละ ค่าต�่ำสุด ค่าสูงสุด
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความตั้งใจ
ในการใช้ ถุ ง ยางอนามั ย ของนั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา
ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพ
โดยใช้สถิติที dependent t-test
3. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ความต่างของคะแนน
ความตั้ ง ใจในการใช้ ถุ ง ยางอนามั ย ของนั ก เรี ย น
อาชีวศึกษาระหว่างกลุ่ม ควบคุม และกลุ่ม ทดลอง
โดยใช้สถิติที independent t-test

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2554

สุวรรณทิพย์ ชูทัพ และรัตน์ศิริ ทาโต

ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 18 ปี ร้อยละ
85.0 กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมเคยมีเพศสัมพันธ์
ร้อยละ 43.3 และ 60.0 ตามล�ำดับ โดยกลุ่มทดลอง
มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก อายุ 16 ปี มากที่สุดร้อยละ
46.1 รองลงมา คือ อายุ 15 ปี ร้อยละ 23.1 ในกลุ่ม
ควบคุมนั้นพบว่า มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุ 15 ปี
มากที่สุด ร้อยละ 27.8 ส�ำหรับการใช้ถุงยางอนามัย

ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่ามีการใช้ถุง
ยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกร้อยละ 30.8
และ 33.3 ตามล�ำดับ
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
ตั้งใจในการใช้ถงุ ยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษา
เพศชายก่อนและหลังได้รับโปรแกรมความเชื่อด้าน
สุขภาพ พบว่าหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.001) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษา
เพศชาย ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพ (n=30)
กลุ่มทดลอง

ก่อนการทดลอง
S.D
ความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัย 2.60 1.27
(พิสัย: 0-6)
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
ตัง้ ใจในการใช้ถงุ ยางอนามัยของนักเรียน อาชีวศึกษา
เพศชายก่อนการทดลอง ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรม

หลังการทดลอง
S.D
5.13 0.93

df
29

t

p-value

11.33 <.001

ความเชื่อ ด้านสุขภาพกับกลุ่ม ที่ได้รับความรู้ตาม
ปกติ พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(P>.01) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศ
ชายก่อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง (n=30) และกลุ่มควบคุม (n=30)
ความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัย
(พิสัย: 0-6)
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

S.D

df

t

p-value

2.60

1.27
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0.72

0.474

2.83

1.23

เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของความ
ตัง้ ใจในการใช้ถงุ ยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษา
เพศชาย พบว่าหลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยความต่าง
ของคะแนนความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของ

นักเรียนอาชีวศึกษาเพศชายของกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรม
ความเชื่อด้านสุขภาพ มากกว่ากลุ่มที่ได้รับความรู้
ตามปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<.001) (ตาราง
ที่ 3)
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ตารางที่ 3 เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ความต่ า งของคะแนนความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียน
อาชีวศึกษาเพศชาย ระหว่างกลุ่มทดลอง (n=30) และกลุ่มควบคุม (n=30)
ความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัย
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม

2.53
0.20

การอภิปรายผล
ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยข้อ 1
และ 2 นั่นคือค่าเฉลี่ยของคะแนนความตั้งใจในการ
ใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย
หลั ง ได้ รับ โปรแกรมความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพสู ง กว่า
ก่อนได้รับโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติ (p<.001) และนักเรียนอาชีวศึกษา
เพศชายที่ได้รับโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพมี
ความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นมากกว่า
นักเรียนอาชีวศึกษาเพศชายที่ได้รับความรู้ตามปกติ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<.001) ซึ่งสามารถ
อภิปรายได้ว่านักเรียนอาชีวศึกษาเพศชายที่ได้รับ
โปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพที่ผู้วิจัยจัดท�ำขึ้นโดย
การน�ำแนวคิดของแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ
ของ Becker and Maiman10,11 ร่วมกับการน�ำแนวคิด
ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงของ Thorndike14 มา
ประยุกต์ใช้ ท�ำให้นักเรียนอาชีวศึกษาเพศชายกลุ่ม
ที่ได้รบั โปรแกรมความเชือ่ ด้านสุขภาพ มีความรูเ้ กีย่ วกับ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ การป้องกัน
การตัง้ ครรภ์ และฤทธิข์ องแอลกอฮอล์ ทีถ่ กู ต้อง เกิด
การรับรู้ความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ รับรู้ความ
รุนแรงของโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้
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Sd

df

t

p-value

1.22
0.48

58

9.70

<.001

ถุงยางอนามัย รับรูป้ ระโยชน์ของการใช้ถงุ ยางอนามัย
และสามารถลดอุปสรรคในการใช้ถุงยางอนามัยได้
มีทักษะในการโน้มน้าวใจและสามารถสื่อสารเพื่อ
โน้มน้าวใจคู่เพศสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัย รวมถึง
มีทกั ษะในการใช้ถงุ ยางอนามัยอย่างถูกต้อง จึงส่งผล
ให้นักเรียนอาชีวศึกษาเพศชายเกิดความตั้งใจใน
การใช้ถุงยางอนามัย อันจะน�ำไปสู่การมีพฤติกรรม
การใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
ดังรายละเอียดของกิจกรรม ซึง่ สามารถอธิบายได้ดงั นี้
1. ขั้นตอนการบรรยาย ซึ่งประกอบด้วยการ
สร้ า งสั ม พั น ธภาพระหว่ า งผู ้ วิ จั ย กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและยินดีรับฟังค�ำแนะน�ำ
และเป็นการประเมินความพร้อมของผู้เรียน ซึ่งตาม
กฎการเรียนรู้ของ Thorndike (cited in Bernard,
1972)14 ผูส้ อนจะต้องส�ำรวจ และเตรียมความพร้อม
ของผู้เรียนก่อนการสอน การน�ำเข้าสู่บทเรียนก่อน
แล้วจึงค่อยเริ่มสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยการให้ความรูต้ ามแผนการ
สอน ทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ 1) โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ โรคเอดส์ การตัง้ ครรภ์ และฤทธิข์ องแอลกอฮอล์
ตามแนวคิดของ Thorndike14 ในการน�ำกฎแห่งการ
ฝึกหัดมาใช้นั้น เมื่อต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน
การเรียนรู้ จะต้องเริม่ จากการสร้างให้ผเู้ รียนเกิดความ
เข้าใจในเนือ้ หาสาระของบทเรียนนัน้ เสียก่อน ซึง่ การให้
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ความรู ้ แ ก่ นั ก เรี ยนอาชีว ศึก ษาจะท�ำให้นัก เรียนมี
ความเข้ า ใจถึ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ของโรคติ ด ต่ อ ทางเพศ
สัมพันธ์และเกิดทักษะการเรียนรู้ ซึ่งจะน�ำไปสูก่ ารมี
ความตัง้ ใจในการใช้ถงุ ยางอนามัยมากขึน้ และมีการใช้
ถุงยางอนามัยเพิม่ ขึน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ 2) การส่งเสริม
การรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการมีเพศ
สัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ตามแผนการสอน
เรื่อง “ความรุนแรงของโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์
โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์” โดย
มีภาพสไลด์ ประกอบการบรรยายร่วมกับการใช้คู่มือ
“อาชีวศึกษาร่วมใจก้าวทันโรค” ซึ่ง Becker and
Maiman10, 11 ได้สรุปไว้วา่ การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค
หรือสภาวการณ์เจ็บป่วย สามารถท�ำนายพฤติกรรม
ความร่วมมือในการรักษาโรคของผูป้ ว่ ยได้ และการ
บรรยายนัน้ จะท�ำให้นกั เรียนอาชีวศึกษาเพศชายรับรู้
ว่าโรคเหล่านี้มีความรุนแรง เมื่อนักเรียนอาชีวศึกษา
มีการรับรู้ความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการมีเพศ
สัมพันธ์โดยไม่ใช้ถงุ ยางอนามัย ก็จะส่งผลให้เกิดความ
ตัง้ ใจในการปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ และมีความตัง้ ใจใน
การใช้ถงุ ยางอนามัยมากขึน้ 3) การส่งเสริมการรับรู้
โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ตาม
แผนการสอนเรื่อง “กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ทไี่ ม่
พึงประสงค์” ซึ่งการให้ข้อมูลเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้
รับรู้ว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยนั้น
จะท�ำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
ซึ่ง Becker and Maiman10, 11 ได้กล่าวไว้ว่า ความเชื่อ
ต่อโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคมีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของ

เจ้าหน้าทีแ่ ละการปฏิบตั ใิ นการป้องกันโรคของผูป้ ว่ ย
เมื่อนักเรียนอาชีวศึกษามีการรับรู้ถึงความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และ
การตัง้ ครรภ์ ก็จะส่งผลให้เกิดความตัง้ ใจและมีพฤติกรรม
ในการใช้ถุงยางอนามัยมากขึ้น 4) การส่งเสริมการ
รับรู้ประโยชน์และการขจัดอุปสรรคในการใช้ถุงยาง
อนามัย และทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจในการ
ใช้ถุงยางอนามัย ตามแผนการสอนเรื่อง “ประโยชน์
และการขจัดอุปสรรคในการใช้ถุงยางอนามัย” และ
“ทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจในการใช้ถุงยาง
อนามัย” ซึง่ ตามแนวคิดของ Becker and Maiman10,11
ได้กล่าวไว้ว่า การที่บุคคลจะแสวงหาวิธีการปฏิบัติ
ให้หายจากโรคหรือป้องกันไม่ให้เกิดโรค บุคคลต้อง
มีความเชื่อว่าเป็นการกระท�ำที่ดีมีประโยชน์ ซึ่งตาม
กฎการเรียนรูข้ อง Thorndike14 นัน้ ผูเ้ รียนจะตระหนัก
หรือให้ความส�ำคัญ และเห็นประโยชน์จากการเรียน
รูน้ นั้ ผูเ้ รียนต้องเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มชัด ต้องเน้น
ให้ผู้เรียน ลงมือปฏิบัติและน�ำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
มาใช้ ก็จะท�ำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความส�ำคัญและน�ำไปใช้ ท�ำให้ผเู้ รียนมีความรูท้ คี่ งทน
ถาวร สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตได้ ซึ่งหากนักเรียน
อาชี ว ศึ ก ษามี ก ารเรี ย นรู ้ ถึ ง ความส�ำคั ญ และมี ก าร
ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัย เห็นถึง
ประโยชน์ของการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศ
สัมพันธ์ ก็จะส่งผลให้นกั เรียนอาชีวศึกษามีความตัง้ ใจ
ที่จะใช้ถุงยางอนามัยอันจะส่งผลให้มีการใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ
2. ขั้นตอนการอภิปรายกลุ่ม ในประเด็น “ท�ำ
อย่างไรวัยรุ่นไทยจึงจะมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
และมีความรับผิดชอบ” ซึ่งกระบวนการกลุ่ม (group
dynamics) จะเอื้อให้สมาชิกในกลุ่มได้มีการแสดง
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ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย

ความคิ ด เห็ น และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ อ ย่ า ง
ครอบคลุม ท�ำให้นกั เรียนได้พดู คุยแลกเปลีย่ นข้อมูล
ความคิดเห็น และประสบการณ์ เกี่ยวกับการหา
แนวทางในการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยและมี
ความรับผิดชอบ และได้มีการสรุปข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ โดยมีอทิ ธิพลของกลุม่ เพือ่ นเข้ามาเกีย่ วข้อง
เพราะการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนวัย
เดี ย วกั น นั้ น มี ผ ลท�ำให้ เ กิ ด เปลี่ ย นแปลงทางด้ า น
ความคิด ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการอภิปรายกลุม่ ท�ำให้นกั เรียน
อาชีวศึกษาเกิดความตัง้ ใจในการใช้ถงุ ยางอนามัยสูงขึน้
อันจะน�ำไปสู่พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยอย่าง
สม�่ำเสมอ
3. ขั้นตอนการสาธิตและฝึกทักษะ เป็นการ
สาธิตการใส่ถงุ ยางอนามัยทีถ่ กู ต้อง โดยผูว้ จิ ยั ท�ำหน้าที่
สาธิตวิธีการใส่และถอดถุงยางอนามัยที่ถูกต้องให้
นักเรียนอาชีวศึกษาเพศชายดูเป็นตัวอย่าง และให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะกับหุ่นอวัยวะเพศชายจ�ำลอง
ซึ่งการฝึกทักษะการใส่ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องนั้น
เป็นประสบการณ์โดยตรงที่นักเรียนได้รับจากการที่
ตนเองกระท�ำได้ส�ำเร็จ ซึ่งเมื่อนักเรียนได้ฝึกทักษะ
การใส่ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องจนประสบความส�ำเร็จ
ด้วยตัวเองหลายๆ ครั้ง ก็จะส่งผลให้นักเรียนมีความ
พึงพอใจและมีการรับรู้เพิ่มขึ้น ท�ำให้เกิดความตั้งใจ
ในการใช้ถุงยางอนามัยมากขึ้น อันจะน�ำไปสู่การใช้
ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ
4. ขั้นตอนการเล่นเกม เป็นกระบวนการที่
ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ทกี่ �ำหนด โดยการให้ผเู้ รียนเล่นเกมตาม
กติกา และน�ำเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรม
การเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียน
มาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้ ซึ่งตามกฎ
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การเรียนรู้ของ Thorndike14 นั้น เมื่อต้องการให้ผู้
เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ ต้องเริ่มจากการสร้าง
ให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนเสียก่อน ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ได้น�ำเกม “catch the sperm” และเกม “แลกน�้ำ” มา
ใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ การเล่นเกมทั้งสองอย่าง
นี้จะช่วยท�ำให้นักเรียนอาชีวศึกษาเกิดการเรียนรู้ถึง
โอกาสเสีย่ งต่อการเกิดโรคและการตัง้ ครรภ์ เนือ่ งจาก
การไม่ใช้ถงุ ยางอนามัย และเห็นถึงประโยชน์ของการ
ใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนอาชีวศึกษา
มีความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยมากขึ้นและน�ำ
ไปสู่พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมี
เพศสัมพันธ์
5. ขัน้ ตอนการแสดงบทบาทสมมติ (Role play)
เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ โดยการให้ผเู้ รียนสวมบทบาทในสถานการณ์
ซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง และแสดงออก
ตามความรูส้ กึ นึกคิดของตน และน�ำเอาการแสดงออก
ของผู้แสดง ทั้งทางด้านความรู้ ความคิด ความรู้สึก
และพฤติกรรมที่สังเกตพบมาเป็นข้อมูลอภิปราย
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งกฎการเรียนรู้ของ
Thorndike14 การที่จะสอนให้ผู้เรียนน�ำความรู้ไป
ใช้ได้นนั้ จะต้องให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มชัด
และน�ำสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูม้ าใช้ ก็จะท�ำให้ผเู้ รียนเกิดความ
เข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญ ซึง่ ในการจัดกิจกรรม
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนอาชีวศึกษาได้
แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจ ซึ่งเป็น
สถานการณ์ที่นักเรียนอาชีวศึกษาได้ฝึกทักษะการ
สื่อสารเพื่อโน้ม น้าวใจคู่เ พศสัม พันธ์ให้ใช้ถุงยาง
อนามัย รวมถึงวิธีการขจัดอุปสรรคในการใช้ถุงยาง
อนามัย ซึ่งการแสดงบทบาทสมมติท�ำให้นักเรียน
อาชีวศึกษาเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกและ
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พฤติกรรมของตนเองและผูอ้ นื่ ท�ำให้นกั เรียนสามารถ
สื่ อ สารเพื่ อ โน้ ม น้ า วใจให้ คู ่ เ พศสั ม พั น ธ์ มี ก ารใช้
ถุงยางอนามัยและสามารถจัดการกับอุปสรรคได้ถกู ต้อง
ส่งผลให้นักเรียนอาชีวศึกษาเพศชายเกิดความตั้งใจ
ในการใช้ถุงยางอนามัย อันจะน�ำไปสู่การใช้ถุงยาง
อนามัยอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ
6. ขั้นตอนการสรุป ผู้วิจัยได้เน้นย�้ำสาระที่
ส�ำคัญของการจัดกิจกรรมในแต่ละครัง้ และสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้สรุปกันเอง ซึ่งการให้นักเรียนได้สรุป
ด้วยตนเองนั้นท�ำให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอด
และเกิดความเข้าใจ จดจ�ำได้อย่างแม่นย�ำ แต่หากไม่
ครบถ้วนผูส้ อนจะกระตุน้ ให้ คิดต่อ และช่วยเพิม่ เติม
ให้จนข้อสรุปนั้นสมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อให้นักเรียน
อาชีวศึกษามีความตั้งใจที่จะใช้ถุงยางอนามัย และ
น�ำไปสู่พฤติกรรมการใช้ ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง
และสม�่ำเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์
ส�ำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชายกลุ่มที่ได้
รับความรู้ตามปกติจากหลักสูตรการเรียน การสอน
โดยไม่มีการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนความเชื่อ
ด้วยการรับรู้ถึงโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ ขาดการรับรู้ถึงความรุนแรงของโรคที่เกิด
จากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถงุ ยางอนามัย ขาดความ
ตระหนักถึงประโยชน์และไม่ได้รับการขจัดอุปสรรค
ในการใช้ถุงยางอนามัย ขาดทักษะการโน้มน้าวใจคู่
เพศสัมพันธ์ในการใช้ถุงยางอนามัย และขาดทักษะ
การใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง ซึ่งการได้รับความรู้
ตามปกติเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะท�ำให้เกิด
การปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับการใช้
ถุงยางอนามัย จึงท�ำให้มีความตั้งใจในการใช้ถุงยาง
อนามัยน้อยกว่าเพราะการมีความรู้เพียงอย่างเดียว

ไม่เพียงพอที่จะท�ำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเสมอ
ไป ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมความ
เชื่อด้านสุขภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นส่งผลให้กลุ่มทดลอง
มีการเปลีย่ นแปลงความตัง้ ใจในการใช้ถงุ ยางอนามัย
สูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งจะน�ำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภัย ลดอัตราการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โรค
เอดส์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ สอดคล้อง
กับการศึกษาของมะลิวรรณ วงศ์วัฒนไพบูลย์18 ซึ่ง
พบว่าภายหลังการได้รับโปรแกรมสุขศึกษา สัดส่วน
ของการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม
สุขศึกษาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p<0.001) เช่นเดียวกับการศึกษาของสุวิมล
ตันติสขุ ธนา19 พบว่าภายหลังได้รบั โปรแกรมสุขศึกษา
กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์ มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค
เพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนการใช้ถุงยางอนามัยมากกว่า
กลุ่มควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุปรียา
นบนอบ20 พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี
เจตคติ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีความ
คาดหวังในผลลัพธ์ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสีย่ ง
ต่อการติดเชื้อเอชไอวี ดีขึ้นมากกว่าก่อนการทดลอง
และดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ข้อจำ�กัดในการทำ�วิจัย
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ คือ นักเรียนอาชีว
ศึกษาเพศชายที่มีอายุ 18-22 ปี ดังนั้นการน�ำผล
การวิจัยไปใช้จึงควรน�ำไปใช้กับกลุ่มประชากรที่เป็น
เพศชายเท่านั้น ซึ่งผลของการมีความตั้งใจในระดับ
สู ง คาดว่ า น่ า จะส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ ถุ ง ยาง
อนามัยในอนาคต
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ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
การน�ำโปรแกรมความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพไป
ประยุกต์ใช้ พยาบาลต้องเน้นย�้ำให้เกิดการรับรู้ถึง
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคเอดส์และการตัง้ ครรภ์ ความรุนแรงของโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้ถุงยางอนามัย
และการรับรู้อุปสรรคในการใช้ถุงยางอนามัยและ
การเน้นยำ�้ ให้สามารถลดอุปสรรคในการใช้ถงุ ยางอนามัย
รวมถึงวิธีการโน้มน้าวใจคู่เพศสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยาง
อนามัย และการฝึกทักษะการใช้ถุงยางอนามัย จึงจะ
ส่งผลให้นกั เรียนมีความตัง้ ใจในการใช้ถงุ ยางอนามัยสูง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาถึงผลของโปรแกรมความเชื่อด้าน
สุขภาพต่อความตัง้ ใจในการใช้ถงุ ยางอนามัย ของนักเรียน
กลุม่ เสีย่ งอืน่ ๆ ด้วย เช่น นักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย
เป็นต้นโดยอาจมีการปรับเปลีย่ นกิจกรรมหรือเนื้อหา
ให้มีความเหมาะสมกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง
2. ศึ ก ษาผลของโปรแกรมความเชื่ อ ด้ า น
สุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของ
นักเรียนอาชีวศึกษา
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The Effect of Health Belief Program on Intention to Use Condoms
among Male Vocational Students*
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Abstract: The purpose of this quasi–experimental research was to examine the effect
of the health belief program on intention to use condoms among male vocational
students. Health Belief Model (Becker and Maiman) and Connectionism Theory of
Thorndike were used as a conceptual framework to develop the program. A sample of
this study was 3rd year-vocational students from 2 comparable schools. Two
classrooms, one from each, were randomly selected resulting in a total sample of 60
students. One classroom served as an experimental group, the other classroom served
as a control group. The control group received usual knowledge while the experimental
group received the health belief program. Perceived susceptibility, perceived severity,
perceived benefits and perceived barrier to condom use were measured to monitor the
intervention effect. Data were collected using the intention to use condom questionnaire
and its Cronbach’s alpha coefficient was at .81. Data were analyzed using t-test
statistics.
Major findings were the mean score of intention to use condoms in the
experimental group after receiving the health belief program was significantly higher
than before receiving the program (p < .01).The mean score of intention to use condoms
of the experimental group receiving the health belief program was significantly higher than
those of the control group (p < .01).
The result from this study suggested that community nurses should adapt the
health belief program to promote intention to use condoms among sexually active male
vocational students.
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