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ผลของโปรแกรมการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรครวมกับ
แรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส
ของทหารกองประจําการ จังหวัดนครราชสีมา
1

นัฏฐา โยสาราช1, ปาริชา นิพพานนทน2

นัก ศึก ษาหลัก สูตรสาธารณสุข ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ช าสุ ข ศึก ษาและการส งเสริ มสุ ข ภาพ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ โภชนาการ คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจับแบบกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการประยุกตใชทฤษฎี
แรงจูงใจเพื่อการปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสของทหาร
กองประจําการ จังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยางจํานวน 72 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ จํานวนกลุม
ละ 36 คน กลุมทดลองไดรับกิจกรรมแทรกแซงตามโปรแกรมการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกันโรครวมกับ
แรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสจํานวน 6 ครั้ง และการติดตามแรงสนับสนุน
ทางสังคมจํานวน 4 ครั้ง ในเวลา 10 สัปดาห โดยมีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ ไดแก รั้วเขียวเชื่อมสัมพันธทันเอดส,
ลองมาเปนฉัน, ดาวบอกรัก, กลยุทธเอาตัวรอด, รั้วเขียวปองกันเอดส และพี่นองพรอมปรึกษา มีการเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก สถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน ไดแก Paired t-test และ Independent t-test โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัย พบวา หลังการทดลอง กลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยและผลตางคะแนนเฉลี่ยดานความรูเกี่ยวกับ
โรคเอดส เจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส การรับรูความรุนแรงเกี่ยวกับโรคเอดส การรับรูโอกาสเสี่ยงของการติดโรคเอดส ความ
คาดหวังในความสามารถของตนเองเกี่ยวกับโรคเอดส ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองเกี่ยวกับโรคเอดส
การปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส และการใชถุงยางอนามัยสูงกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ขอเสนอแนะจากการวิจัย คือ ควรมีการจูงใจใหผูบังคับบัญชา และครูทหารใหม
เปนผูใหแรงสนับสนุนทางสังคมใหกับทหารกองประจําการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส
คําสํ าคัญ : ทหารกองประจํ าการ/ แรงจูงใจเพื่อการป องกั นโรค/ โปรแกรมปรับเปลี่ย นพฤติกรรม/
พฤติกรรมปองกันโรคเอดส

Corresponding author: ปาริชา นิพพานนทน อีเมล: nipnoi@kku.ac.th โทรศัพท: 094-462-5519
1

116

117

กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ปที่ 40 เลมที่ 2

วารสารสุขศึกษา

The Effects of an Application Based on Protection Motivation Theory
and Social Support in Behavior Modification for AIDS Prevention of
Conscripts in Nakhon Ratchasima Province
1

Natta Yosarat1, Paricha Nippanon2

Graduate Students, Master of Public Health, Program in Health Education and Health Promotion,
Faculty of Public Health and Faculty of Graduate Studies, Khon Kaen University
2
Thesis Advisor, Program in Department of Public Health Administration Health Promotion Nutrition,
Faculty of Public Health, Khon Kaen University

Abstract
This quasi experimental research aimed to study the effects of protection motivation
theory applying program and social support on behavior modification in AIDS prevention of
conscripts, Nakhon Ratchasima Province. The samples were selected by criteria and simple random
sampling were 72 conscripts and divided into 2 groups; an experimental and comparison group,
each group were 36 conscripts. The experimental was group received the intervention with 6 times
of activities and follow up to 4 times by social support in 10 weeks. Activities were integrated of
group lectures, role playing, playing game, condom demonstration, condom training with model and
counseling service. Data were collected by questionnaires and analyzed by descriptive statistic:
frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics were as independent
samples t-test and paired samples t-test, at 0.05 level of significance. The results revealed after the
research, the experimental group gained significantly higher mean scores in AIDS knowledge, attitude
about AIDS than the comparison group, perceived severity of AIDS, perceived susceptibility of AIDS,
perceived self-efficacy of AIDS, perceived outcome expectation of response self-efficacy of AIDS,
practice on AIDS prevention and condom using were significantly higher than before the experiment
and higher than that the comparison group (p < 0.05). Recommendation; it should be motivated the
commanding general and military coach to be social supporter on the conscripts in behavior
modification prevention of AIDS.
Keywords: Conscripts/ Protection motivation theory/ Application program for behavior
modification/ AIDS prevention behaviors
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บทนํา
โรคเอดสเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ
ปญหาหนึ่ง โดยพบผูเสียชีวิตจากโรคเอดสทั่วโลก
เพิ่มขึ้นจาก 10 ปที่ผานมาประมาณ 5 ลานคน โดย
พบกลุ ม วั ย รุ น ชายมี อั ต ราการติ ด เชื้ อ เอชไอวี
รอยละ 0.31 โดยประเทศไทยมีอัตราผูติดเชื้อเอชไอวี
สูงสุดในภูมิภาคเอเชี ยและแปซิฟก2 ซึ่งมีการแพร
ระบาดโรคเอดส จากการมี เพศสั มพั นธ ไม ป องกั น
รอยละ 90 โดยเฉพาะในกลุ มวั ยรุ นชาย โดยกลุ ม
วัยรุนชายเสียชีวิตจากโรคเอดส 11,076 ราย ผูติด
เชื้อเอชไอวี 249,025 ราย ในจํานวนนี้เปนผูติดเชื้อ
เอชไอวี รายใหมจํานวน 4,423 คน และพบวาเป น
กลุมอายุระหวาง 15–29 ป รอยละ 29.93 ซึ่งทหาร
กองประจําการ เปนกลุมหนึ่งที่มีความเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อเอชไอวี โดยพบวา จังหวัดนครราชสีมา สังกัด
กองทัพภาคที่ 2 พบทหารกองประจําการมีความชุก
ของการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2557–2559
รอยละ 0.35, 0.70 และ 0.74 ตามลําดับ4 แสดงให
เห็ นว า ทหารกองประจํ าการมี ผู ติ ด เชื้ อเอชไอวี
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นถึง
พฤติกรรมการปองกันโรคเอดสที่ไมเหมาะสม การ
ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมการป องกั นโรคเอดส ของ
ทหารกองประจําการจะสามารถลดพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการติดเชื้อโรคเอดสได
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ทฤษฎี
แรงจู งใจในการป องกั นโรคได ถู กนํ ามาใช ในการ
ปองกั นโรคเอดส รอยละ 95 และพบว าโปรแกรม
ก า ร ป องกั น โ ร ค เ อด ส แ ล ะ โ ร ค ติ ด ต อทา ง
เพศสั ม พั น ธ แ บบกระชั บ โดยผู นํ า เพื่ อ นในนิ สิ ต
จุ ฬ าลงกรณ มี ผลทํ าให ทั ศ นคติ ต อการกระทํ า
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พฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคเอดส ข องนิ สิ ต กลุ ม
ตัวอยางดีกวากลุมควบคุม ซึ่งเชื่อวาบุคคลที่สําคัญ
ตอตนคิดวาตนควรกระทําพฤติกรรมปองกัน และมี
ความตั้งใจในการกระทําพฤติกรรมการปองกันโรค
เอดสมากกวากลุมควบคุม และประเมินวาตนเองมี
ความสามารถในการกระทําพฤติกรรมการปองกัน
โรคเอดสไดมากกวากลุมควบคุม (p < 0.001)6 ซึ่ง
ทหารกองประจําการมีการอยูรวมกันเปนกลุมเปน
คณะ จากแรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม พบว า การ
ตัดสิ นใจส วนใหญของคนนั้ นจะขึ้ นอยู กั บอิทธิ พล
ของบุคคล แรงสนับสนุนทางสังคมจึงมีความจําเปน
ต อ สุ ข ภาพของบุ ค คล โดยกลุ ม ทดลองได รั บ
โปรแกรมสุขศึกษาโดยไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
จากแกนนําผูติดเชื้อในการออกเยี่ยมบาน เจาหนาที่
โทรศัพทกระตุนเตือนและใหคําปรึกษา มีการปฏิบัติ
ตัวอยางสม่ํ าเสมอในการรับประทานยาต านไวรั ส
เพิ่มขึ้นสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p < 0.001)7
ดั ง นั้ น จึ ง ได มี การประยุ ก ต ท ฤษฎี
แรงจูงใจเพื่อการป องกันโรครวมกับแรงสนับสนุ น
ทางสังคม มาจัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การป องกั น โรคเอดส ข องทหารกองประจํ า การ
จังหวัดนครราชสีมา
วัตถุประสงคของการวิจัย
เ พื่ อ ศึ ก ษา ผ ล ข อ งโ ป ร แ ก ร ม ก า ร
ประยุ กต ใช ทฤษฎี แรงจู งใจเพื่ อการป องกั นโรค
รวมกับแรงสนับสนุ นทางสังคมในการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคเอดส ข องทหารกอง
ประจําการ จังหวัดนครราชสีมา
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สมมติฐานของการวิจัย
ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองเกิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สูงกวากอนทดลองและสูง
กวากลุม เปรียบเทียบ ในเรื่องตอไปนี้
1. ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส
2. เจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส
3. การรับรูความรุนแรงเกี่ยวกับโรคเอดส
4. การรับรูโอกาสเสี่ยงของการติดโรคเอดส
5. ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
เกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส
6. ความคาดหวั งในประสิ ทธิ ผลของการ
ตอบสนองเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส
7. การปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส
8. การใชถุงยางอนามัย
ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยกึ่งทดลอง
(Quasi-experimental research) แบบสองกลุม
วัดผลกอนและหลังเขารวมโปรแกรม (two group
pretest-posttest design) แบงกลุมตัวอยางเปน
2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ
ประชากรและกลุ มตั วอย าง คื อ ทหาร
กองประจําการเหลาทหารบก ที่เขาประจําการในรุน
ป 2558 ผลัดที่ 2 และจะทําการปลดประจําการใน
เดื อนตุ ลาคม ป พ.ศ.2560 อํ าเภอเมื อง จั งหวั ด
นครราชสีมา ทําการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง
ดวยสูตรคํานวณ เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ย กรณี 2 กลุมประชากรที่เปนอิสระตอกัน8
จํานวนกลุ มตัวอยางทั้งหมด 72 คน แบ งเปนกลุ ม
ทดลองและกลุมเปรียบเทียบกลุมละ 36 คน
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การสุมตัวอยาง ใชการสุมอยางงาย โดย
แบงหนวยฝกทหารกองประจําการออกเปน 2 คาย
และจั บฉลากเพื่ อนํ ามาเป นกลุ มทดลองและกลุ ม
เปรียบเทียบ 2 หนวยฝกทหารกองประจําการ (คาย
สุรนารี จํานวน 11 หนวยฝก, คายสุรธรรมพิทักษ
จํ านวน 8 หน วยฝ ก) และคั ดเลื อกกลุ มตั วอย าง
หนวยฝกละ 36 คน ตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดดังนี้
เกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria)
ที่มีอายุระหวาง 21-26 ป สามารถอานออกเขียนได
สามารถไดยิน มองเห็น และมีสติสัมปชัญญะปกติ
สามารถรวมกิจกรรมไดตลอดโครงการจนเสร็จสิ้น
และยิ นยอมเข าร วมโปรแกรมการวิ จั ยด วยความ
สมัครใจ
เกณฑการคัดออก (Exclusion criteria)
ไมสามารถรวมกิจกรรมและปฏิบัติตามคําแนะนํ า
ตามรายละเอียดของกิจกรรมตามโปรแกรมการวิจัย
ไดตลอดโครงการจนเสร็จสิ้น และถูกบังคับใหเขา
รวมกิจกรรมตามโปรแกรมการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย การเก็ บ
รวบรวมขอมูลโดยใช แบบสอบถามที่ สร างขึ้ น แบ ง
ออกเปน 8 ไดแก สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับโรคเอดส นํามา
วิเคราะหหาคาความเที่ยงดวยวิธีของคูเดอรริชารดสัน
20 (Kuder–Richardson 20: KR 20) ไดคาความเที่ยง
เทากับ 0.81 และแบบประเมินพฤติกรรม นํามาหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha coefficient) ไดคาความเที่ยงของแบบสอบถามใน
แตละสวน ดังนี้ สวนที่ 3 เจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส
เทากับ 0.86 สวนที่ 4 การรับรูความรุนแรงเกี่ยวกับ
โรคเอดส เทากับ 0.78 สวนที่ 5 การรับรูโอกาสเสี่ยง
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ของการติ ด โรคเอดส เท า กั บ 0.82 ส ว นที่ 6
ความคาดหวังในความสามารถของตนเองเกี่ยวกั บ
การป องกั นโรคเอดส เท ากับ 0.81 สวนที่ 7 ความ
คาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองเกี่ยวกับ
การป องกั นโรคเอดส เท ากั บ 0.77 ส วนที่ 8 การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส เทากับ 0.80 สวน
ที่ 9 การใชถุงยางอนามัย เทากับ 0.76
ขั้นตอนการวิจัย
สั ป ดาห ที่ 1 กิ จ กรรมรั้ ว เขี ย วเชื่ อ ม
สัมพันธทันเอดส (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง) กิจกรรม
ลดความเครียด การบรรยายความรู สถานการณ
และความรุ น แรงของโรคเอดส แ ละชมวี ดี ทั ศ น
ประกอบ เพื่ อ สะท อ นแนวความคิ ด เรื่ อ งการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคเอดส
สั ป ดาห ที่ 2 กิ จ กรรมลองมาเป น ฉั น
(ระยะเวลา 2 ชั่วโมง) วิทยากรบรรยาย และการ
แสดงบทบาทสมมุติ การยอมรับผู ปวยโรคเอดส
เพื่อสะทอนแนวความคิดเรื่องเจตคติและความ
รุนแรงของโรคเอดส
สั ป ดาห ที่ 3 กิ จ กรรมดาวบอกรั ก
(ระยะเวลา 1 ชั่วโมง) การเลนเกมสมมุติบทบาท
และการอภิปรายกลุมยอยเรื่องโอกาสเสี่ยงของ
การติดโรคเอดส เพื่อสะทอนแนวความคิดเรื่อง
การรับรูโอกาสเสี่ยงของการติดโรคเอดส
สัปดาหที่ 4 กิจกรรมกลยุทธเอาตัวรอด
(ระยะเวลา 2 ชั่ ว โมง) การบรรยายรายกลุ ม
จํานวน 4 กลุม และการแสดงบทบาทสมมุติ เรื่อง
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ทักษะการตัดสินใจและการปฏิเสธ และอภิปราย
กลุ ม ย อ ยเรื่ อ งโรคเอดส ป อ งกั น ได เพื่ อ สะท อ น
แนวความคิดเรื่องความ สามารถของตนเองต อ
พฤติกรรมการปองกันโรคเอดส
สัปดาหที่ 6 กิจกรรมรั้วเขียวปองกัน
เอดส (ระยะเวลา 2 ชั่ ว โมง) การบรรยายและ
สาธิ ตการฝ ก ปฏิ บั ติก ารใช ถุ งยางอนามั ย โดยใช
โมเดล และอภิปรายกลุมยอยเรื่องการปฏิบัติตัว
เ พื่ อ ก า ร ป อ ง กั น โ ร ค เ อ ด ส เ พื่ อ ส ะ ท อ น
แนวความคิดเรื่องประสิทธิผลของการตอบสนอง
ตอ พฤติ ก รรมการป อ งกั นโรคเอดส และการใช
ถุงยางอนามัย
สั ป ดาห ที่ 7-10 กิ จ กรรมพี่ น อ งพร อ ม
ปรึกษา (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง) การใหคําปรึกษา
แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การป อ งกั น โรคเอดส เ พิ่ ม เติ ม
รายบุคคล แจกถุงยางอนามัย พรอมกระตุนใหมี
พฤติ ก รรมการป อ งกั น โรคเอดส ที่ ต อ เนื่ อ งและ
ถาวร
วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มู ล และการวิ เ คราะห
ขอมูล
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ระหว า งเดื อ น
เมษายน - มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2560
โดยใช
แบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) และสถิ ติ
อนุมาน (Inferential statistics) เพื่อวิเคราะห
ความแตกตางกอนและหลังการทดลองระหวาง
กลุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรภายในกลุม ตัวอยาง กอนและหลังการทดลอง
ตัวแปร
SD
df
x
ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส
กลุมทดลอง
กอนทดลอง
8.86
1.38
3.78
หลังทดลอง
12.64
1.15
กลุมเปรียบเทียบ กอนทดลอง
8.44
1.40
0.81
หลังทดลอง
9.25
1.75
เจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส
กลุมทดลอง
กอนทดลอง
39.86
7.51
17.00
หลังทดลอง
56.86
4.61
กลุมเปรียบเทียบ กอนทดลอง
49.28
4.28
0.14
หลังทดลอง
49.42
4.16
การรับรูความรุนแรงเกีย่ วกับโรคเอดส
กลุมทดลอง
กอนทดลอง
35.33
5.82
24.39
หลังทดลอง
9.72
2.92
กลุมเปรียบเทียบ กอนทดลอง
42.28
3.69
0.36
หลังทดลอง
42.64
3.63
การรับรูโอกาสเสี่ยงของการติดโรคเอดส
กลุมทดลอง
กอนทดลอง
38.58
7.37
9.56
หลังทดลอง
48.14
3.79
กลุมเปรียบเทียบ กอนทดลอง
42.31
3.19
-0.06
หลังทดลอง
42.25
3.17
ความคาดหวังในความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส
กลุมทดลอง
กอนทดลอง
32.08
8.32
26.31
หลังทดลอง
58.39
4.00
กลุมเปรียบเทียบ กอนทดลอง
46.86
3.62
-0.06
หลังทดลอง
46.81
3.55

t

p

12.03

<0.001

3.58

0.001

12.22

<0.001

0.87

0.392

26.31

<0.001

3.39

0.002

8.66

<0.001

-0.53

0.600

8.66

<0.001

0.44

0.661
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรภายในกลุม ตัวอยาง กอนและหลังการทดลอง (ตอ)
ตัวแปร
SD
df
x
ความคาดหวังในความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส
กลุมทดลอง
กอนทดลอง
35.08
6.78
22.58
หลังทดลอง
57.67
3.76
กลุมเปรียบเทียบ กอนทดลอง
46.06
2.88
0.06
หลังทดลอง
46.11
การปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส
กลุมทดลอง
กอนทดลอง
22.42
3.81
7.00
หลังทดลอง
29.42
0.84
กลุมเปรียบเทียบ กอนทดลอง
22.14
3.24
0.28
หลังทดลอง
22.42
3.21
การใชถุงยางอนามัย
กลุมทดลอง
กอนทดลอง
23.08
6.02
13.08
หลังทดลอง
36.17
2.64
กลุมเปรียบเทียบ กอนทดลอง
26.56
4.96
0.28
หลังทดลอง
26.83
4.69

t

p

19.28

<0.001

0.33

0.744

10.83

<0.001

3.67

0.001

12.63

<0.001

2.14

0.04

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรระหวางกลุมตัวอยาง หลังการทดลอง
ตัวแปร
x
ความรูเกี่ยวกับโรคเอดส
หลังการทดลอง กลุมทดลอง
12.64
กลุมเปรียบเทียบ
9.25
เจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส
หลังการทดลอง กลุมทดลอง
56.86
กลุมเปรียบเทียบ
49.42
การรับรูความรุนแรงเกีย่ วกับโรคเอดส
หลังการทดลอง กลุมทดลอง
59.72
กลุมเปรียบเทียบ
42.64
การรับรูโอกาสเสีย่ งของการติดโรคเอดส
หลังการทดลอง กลุมทดลอง
48.14
กลุมเปรียบเทียบ
42.25

SD

df

t

p

1.15
1.75

3.39

9.72

<0.001

4.61
4.16

7.44

7.20

<0.001

2.92
3.63

17.08

22.00

<0.001

3.79
3.17

5.89

7.16

<0.001
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรระหวางกลุมตัวอยาง กอนและหลังการทดลอง (ตอ)
ตัวแปร
SD
df
x
ความคาดหวังในความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส
หลังการทดลอง กลุมทดลอง
58.39
4.00
11.58
กลุมเปรียบเทียบ
46.81
3.55
ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส
หลังการทดลอง กลุมทดลอง
57.67
3.76
11.56
กลุมเปรียบเทียบ
46.11
2.71
การปฏิบัตเิ กี่ยวกับการปองกันโรคเอดส
หลังการทดลอง กลุมทดลอง
29.42
0.84
7.00
กลุมเปรียบเทียบ
22.42
3.21
การใชถุงยางอนามัย
หลังการทดลอง กลุมทดลอง
36.17
2.64
9.33
กลุมเปรียบเทียบ
26.83
4.69

อภิปรายผล
ความรู เ กี่ ย วกั บ โรคเอดส พบว า
ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีความรูเกี่ยวกับ
โรคเอดส สูงกว าก อนการทดลองและสู งกว ากลุ ม
เปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001)
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากกลุมทดลองไดเขา
รวมกิจกรรมกลุมสัมพันธเพื่อลดความกังวลในการ
เขารวมกิจกรรม ทําใหรูสึกสบายใจ อุนใจ กลาที่จะ
แสดงความเปนตัวของตัวเอง การบรรยายรายกลุม
ประกอบสื่ อแผ นพั บ และเอกสารประกอบเรื่ อ ง
ความรู สถานการณและความรุนแรงของโรคเอดส ชม
วีดีทัศนโรคเอดสเรื่อง “พละ ฮอรโมนวัยวาวุน” สงผล
ให กลุ มทดลองมี ค วามรู ความเข าใจมากขึ้ น ซึ่ ง
สอดคลองกับการศึกษาของ รัตนศิริ ทาโต6, นิรินธน
ประทีปแกว9 และลินจง จันทรเทศ14

t

p

13.00

<0.001

14.96

<0.001

12.66

<0.001

10.41

<0.001

เจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส พบวา ภายหลัง
การทดลอง กลุมทดลองมีเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส
สูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบ
อย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ (p<0.001) การเปลี่ ยน
แปลงดั ง กล า วเกิ ด จากกลุ ม ทดลองได เ ข า ร ว ม
กิจกรรมลองมาเปนฉั นมี ตัวแบบ ที่ เปนผูป วยโรค
เอดสมาบรรยายถายทอดประสบการณ แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู โดยให แบ งกลุ ม 9 กลุ ม ซึ่ งแต ละกลุ มส ง
ตัวแทนออกมาแสดงบทบาทสมมุติการยอมรับผูปวย
เอดสในสังคม การสมมุติบทบาทวาตัวเองเปนผูปวย
โรคเอดสที่ตองอยูรวมกับผูอื่นในสังคม ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ รัตนศิริ ทาโต6
การรับรู ความรุ นแรงเกี่ ยวกับโรคเอดส
พบว า ภายหลั งการทดลอง กลุ มทดลองมี การรั บรู
ความรุนแรงเกี่ยวกับโรคเอดส สูงกวากอนการทดลอง
และสู งกวากลุมเปรียบเทียบ อย างมีนั ยสําคั ญทาง
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สถิ ติ (p<0.001) การเปลี่ ยนแปลงดั งกล าวเกิ ดจาก
กลุ มทดลองได เข าร วมกิ จกรรมลองมาเป นฉั น มี
วิทยากรที่ เป นผูป วยโรคเอดสมาบรรยายถ ายทอด
ประสบการณ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู โดยให แบ งกลุ ม
9 กลุม ซึ่งแตละกลุมสงตัวแทนออกมาแสดงบทบาท
สมมุติ การยอมรั บผู ปวยเอดสในสังคม การสมมุ ติ
บทบาทว า ตั ว เองเป น ผู ป ว ยโรคเอดส ที่ ต อ งอยู
ร ว มกั บ ผู อื่ น ในสั ง คม ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาดั ง กล า ว
สอดคล องกั บการศึ กษาของ สมบั ติ รั ตนะนาม11
และทรรศมน แสงพิทักษ12
การรับรูโอกาสเสี่ยงของการติดโรคเอดส
พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีการรับรู
โอกาสเสี่ ยงของการติ ดโรคเอดส สู งกว าก อนการ
ทดลองและสู ง กว า กลุ ม เปรี ย บเที ย บ อย า งมี
นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ (p<0.001) การเปลี่ ยนแปลง
ดังกลาวเกิดจากกลุมทดลองไดเขารวมกิจกรรมดาว
บอกรัก โดยแจกกระดาษมีสัญลักษณรูปดาวจํานวน
5 แผนคละกัน ใหแตละคนเขียนชื่อเพื่อนสนิทที่อยู
ในกลุมลงในกระดาษ คนละ 2 ชื่อ (ผูที่ไดกระดาษ
สั ญลั กษณ รู ปดาว หมายถึ ง ผู ที่ ถู กสมมุ ติ ว าเป น
ผู ป วยโรคเอดส และชื่ อเพื่ อนสนิ ทที่ เขี ยนลงใน
กระดาษ 2 ชื่อ หมายถึง ผูที่มีเพศสัมพันธกับผูปวย
โรคเอดส) ผู ที่มีกระดาษสั ญลักษณ รูปดาวออกมา
แสดงตนหนาแถว และเรียกชื่อเพื่อนสนิทที่เขียนไว
ออกมาตอแถวของตนดวยการบอกรักพรอมแสดง
ทาทางประกอบ หากใครถูกเรียกชื่อซ้ําใหยืนขึ้น (ผู
ที่ ยื นขึ้ น หมายถึ ง ผู ที่ ถู กสมมุ ติ ว ามี เพศสั มพั นธ
มากกวา 1 คน) รวมอภิปรายกลุมยอยเรื่องโอกาส
เสี่ยงของการติดโรคเอดส ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา
ของ สมบัติ รัตนะนา ม11 และ ทรรศมน แสงพิทักษ12
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ความคาดหวั ง ในความสามารถของ
ตนเองเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส พบวา ภายหลัง
การทดลอง กลุ ม ทดลองมี ค วามคาดหวั ง ใน
ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส
สูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบ
อยางมีนั ยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) การเปลี่ ยนแปลงดั ง กล า วเกิ ด จากกลุ ม ทดลองได เ ข า ร ว ม
กิจกรรมกลยุ ทธ เอาตั วรอด การบรรยายรายกลุ ม
ประกอบสื่อ เรื่องทักษะการตัดสินใจ ตอรอง และ
ปฏิ เสธ และแบ งกลุ ม 9 กลุ ม ส งตั วแทนออกมา
แสดงบทบาทสมมุติการตัดสินใจ ตอรอง และปฏิเสธ
การมี เพศสั มพั นธ กลุ มละ 10 นาที รวมอภิ ปราย
กลุมยอยเรื่องโรคเอดสปองกันไดและสรุปประเด็นที่
อภิ ปราย ซึ่ งสอดคล องกั บการศึ กษาของนิ ริ นธน
ประทีปแกว9 และทรรศมน แสงพิทักษ12
ความคาดหวั งในประสิ ทธิ ผลของการ
ตอบสนองเกี่ ยวกั บการป องกั นโรคเอดส พบว า
ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีความคาดหวังใน
ประสิทธิผลของการตอบสนองเกี่ยวกับการปองกัน
โรคเอดส สู งกว าก อนการทดลองและสู งกว ากลุ ม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001)
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดจากกลุมทดลองไดเขา
รวมกิจกรรมรั้วเขียวปองกันเอดส การบรรยายและ
สาธิ ตวิ ธีการใชถุ งยางอนามั ยโดยใชโมเดล การฝ ก
ปฏิบัติการใชถุงยางอนามัยโดยใชโมเดล และทดสอบ
ความถูกตองการใชถุงยางอนามัยโดยใชโมเดลในการ
ทดสอบ การอภิปรายกลุมยอยเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อ
การป องกั นโรคเอดส ส งตั วแทนสรุ ปประเด็ นที่
อภิ ปราย ซึ่ งสอดคล องกั บการศึ ก ษาของนิ ริ นธน
ประทีปแกว9 และทรรศมน แสงพิทักษ12
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การปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส
พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปองกันโรคเอดส สูงกวากอนการทดลอง
และสู งกวากลุมเปรียบเทียบ อย างมีนั ยสําคั ญทาง
สถิ ติ (p<0.001) การเปลี่ ยนแปลงดั งกล าวเกิ ดจาก
กลุมทดลองไดเขารวมกิจกรรมรั้วเขียวปองกันเอดส
และกิ จกรรมพี่นองพรอมปรึ กษา การบรรยายและ
สาธิ ตวิ ธีการใชถุ งยางอนามั ยโดยใชโมเดล การฝ ก
ปฏิ บั ติ การใช ถุ งยางอนามั ยโดยใช โมเดล ทดสอบ
ความถูกตองการใชถุงยางอนามัยโดยใชโมเดลในการ
ทดสอบ การใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปองกัน
โรคเอดสเพิ่มเติมรายบุคคล สัปดาหละ 1 ครั้ง แจก
ถุงยางอนามัยไวประจําโรงนอนทหารกองประจําการ
พรอมกระตุนใหมีพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสที่
ต อเนื่ องและถาวร ซึ่ งสอดคล องกั บการศึ กษาของ
จีรประภา สุวรรณ13 และ ลินจง จันทรเทศ14
การใชถุงยางอนามัย พบวา ภายหลังการ
ทดลอง กลุ มทดลองมีการใช ถุงยางอนามัย สู งกว า
กอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.001) การเปลี่ยนแปลง
ดั งกล าวเกิ ดจากกลุ มทดลองได เข าร วมกิ จกรรม
กิ จกรรมรั้ วเขี ยวป องกั นเอดส และกิ จกรรมพี่ น อง
พรอมปรึกษา การบรรยายและสาธิตวิธีการใชถุงยาง
อนามั ยโดยใช โมเดล การฝ กปฏิ บั ติ การใช ถุ งยาง
อนามัยโดยใชโมเดล ทดสอบความถูกตองการใชถุงยาง
อนามัยโดยใชโมเดลในการทดสอบ การใหคําปรึกษา
แนะนํ า เกี่ ย วกั บ การป อ งกั น โรคเอดส เ พิ่ ม เติ ม
รายบุคคล สัปดาหละ 1 ครั้ง แจกถุ งยางอนามัยไว
ประจําโรงนอนทหารกองประจําการ พรอมกระตุนให
มีพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสที่ตอเนื่องและถาวร
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ทรรศมน แสงพิทักษ12
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการทําวิจัยครั้งนี้
1. ควรจัดกิจกรรมในชวงของวันที่ไมมี
กิจกรรมการฝกทหารตางๆ หรือตามที่หนวยฝก
ทหารใหมสะดวก
2. การสอนวิธีการใชถุงยางอนามัยโดยใช
โมเดลอวัยวะเพศชาย สงผลใหทหารกองประจําการ
เกิดแรงจูงใจและเขาใจวิธีการใสถุงยางอนามัยไดดีขึ้น
3. สงเสริมใหผูบังคับบัญชา และครูทหาร
ใหม เ ป น ผู ใ ห แ รงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมในการ
ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมการป องกั นโรคเอดส ให กั บ
ทหารกองประจําการ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรนําทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อการปองกัน
โรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมมาประยุกตใชใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรคเอดสใน
กลุ ม เป า หมายอื่ น ๆ เช น กลุ ม เยาวชนในค า ย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือกลุมนักโทษในเรือนจํา
หรือในกลุมกําลังพลของกองทัพในระดับอื่น เปนตน
2. หากต อ งการจั ด กิ จ กรรมการสร า ง
แรงจู ง ใจในการป อ งกั น โรคเอดส ใ ห มี ค วาม
ตอเนื่องและยั่งยืน อาจใชเครือขายสังคมออนไลน
มารวมเปนแรงสนับสนุนทางสังคม เชน กิจกรรม
like and share หรือการทํากลุม LINE
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