ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
Journal of Nursing Science & Health

บทความวิจัย
ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อ
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
ทางเพศสัมพันธ์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Journal of Nursing Science & Health
ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 2562
อ�ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Volume 42 No.4 (October-December) 2019
The effect of sexually transmitted diseases
preventing program among the 1st year of high school students
in Phon Thong district, Roi Et province
พัชราวรรณ จันทร์เพชร สม. (สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ)* ฉัตรลดา ดีพร้อม สม.*
Patcharawan Janpech M.P.H. (Health Education and Health Promotion)* Chatlada Deeprom M.P.H. (Public Health)*

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ�ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ท�ำการศึกษาใน
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 30 คน ใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินโปรแกรม
12 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ ทัศนคติในการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มากกว่าก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p < .001) ซึ่งโปรแกรมการศึกษานี้สามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้
ค�ำส�ำคัญ: โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความรู้
ทัศนคติ พฤติกรรม

Abstract

This quasi-experimental research aimed to study the effect of sexually transmitted diseases preventing
program among the 1st year of high school students in Phon Thong district, Roi Et province. The samples were
60 students in the 1st year of high school, were divided into 2 groups that consisted of 30 students per group
included the experimental group and the comparison group. The experimental group participated the program
for 12 weeks. After the implementation, the results showed that the experimental group had higher mean score
of knowledge, attitude and behaviors about sexually transmitted diseases prevention than before the
implementation and higher than the comparison group with statistically significant (p < .001). This program
should be applied to use for the school students in similar contexts.
keywords: sexually transmitted diseases preventing program, 1st year of high school students, knowledge,
attitude, behaviors
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บทน�ำ

สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็น
ปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญ และมีแนวโน้มของการเกิด
โรคเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี เป็นสัญญาณถึงการมีเพศ
สัมพันธ์ทไี่ ม่ปลอดภัย ซึง่ วัยรุน่ เป็นกลุม่ วัยทีม่ พี ฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ เนื่องจากความเข้าใจที่
ไม่ถกู ต้องในเรือ่ งเพศ ท�ำให้วยั รุน่ มีพฤติกรรมทางเพศ
ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร การส�ำส่อนทางเพศ การเบีย่ งเบนทางเพศ เช่น
การรักร่วมเพศ เป็นต้น ซึง่ พฤติกรรมเหล่านีอ้ าจก่อให้
เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา นอกจากปัญหาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์แล้ว ยังพบปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ และปัญหาการท�ำแท้ง1 และจากสถานการณ์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย พบว่ามี
แนวโน้มจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 25582560 พบว่า มีจำ� นวนผูป้ ว่ ยโรคซิฟลิ สิ 3,296, 4,068
และ 5,381ราย โรคเริม 1,791, 2,101 และ 2,115
ราย โรคหูดหงอนไก่ 3,620, 4,077 และ 4,352 ราย
โรคหนองใน 8,560,9,633 และ 10,462 ราย และ
โรคหนองในเทียม 2,565, 2,180 และ 2,140 ราย
ตามล�ำดับ และจากการคาดประมาณจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ
เอชไอวีในประเทศไทย เมือ่ สิน้ ปี พ.ศ.2559 มีผตู้ ดิ เชือ้
เอชไอวีจ�ำนวน 427,332 ราย แยกเป็นชาย ร้อยละ
58.27 และหญิงร้อยละ 41.73 เป็นผูท้ มี่ อี ายุ 15 ปีขนึ้
ไป ร้อยละ 99.25 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ปี พ.ศ.
2559 มี จ� ำ นวนประมาณ 6,268 ราย เฉลี่ ย วั น ละ
17 ราย โดยแยกเป็นผู้ใหญ่เพศชาย ร้อยละ 69.93
เพศหญิง ร้อยละ 28.83 และเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ร้อย
ละ 1.24 ซึง่ สาเหตุการติดเชือ้ เอชไอวีในผูใ้ หญ่ ร้อยละ
90 เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน ปี พ.ศ.
2559 ประมาณการว่ า มี ผู ้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี เ สี ย ชี วิ ต
จ� ำ นวน 15,776 ราย เฉลี่ ย วั น ละ 43 ราย 2 จาก
สถานการณ์ โ รคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ ใ นจั ง หวั ด
ร้อยเอ็ด พบว่า มีผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิด
ขึ้นทุกปีในปี พ.ศ. 2558-2560 มีจ�ำนวนผู้ป่วยโรค
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ซิฟิลิส 5, 14 และ 13 ราย โรคหูดหงอนไก่ 2, 6 และ
9 ราย โรคหนองใน 19, 41 และ 37 ราย และโรค
หนองในเทียม 5, 12 และ 7 ราย ตามล�ำดับและ
สถานการณ์ โ รคเอดส์ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
มีนาคม พ.ศ.2558 -เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 มีผตู้ ดิ
เชือ้ เอชไอวีทงั้ หมดและผูป้ ว่ ยเอดส์สะสมทัง้ สิน้ 8,753
ราย เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 41.86 ผู้ป่วยเอดส์
ร้อยละ 58.14 และเสียชีวิตแล้ว ร้อยละ 21.90 ของ
ผูป้ ว่ ยเอดส์ทงั้ หมด3 ส�ำหรับสถานการณ์โรคติดต่อทาง
เพศสั ม พั น ธ์ ข องอ� ำ เภอโพนทอง จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด
ปีพ.ศ. 2558 - 2560 มีผู้ป่วยจ�ำนวน 18, 9, และ
17 ราย ตามล�ำดับ4 จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวจะ
เห็นได้ว่า มีการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในช่วง
วัยรุ่นเป็นจ�ำนวนมากและเกิดขึ้นทุกปี ซึ่งการติดโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทําให้วัยรุ่นต้องเจ็บป่วย หรือ
เสียชีวติ ก่อนวัยอันควร รวมถึงเกิดการแพร่กระจายของ
โรคจากการขาดความรู้ในการป้องกันโรค5
ตามทฤษฎี เ จเนอเรชั น (theory of
generation) วัยรุน่ ในยุคปัจจุบนั เป็นกลุม่ คนทีเ่ กิดและ
เติบโตมาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีและการสือ่ สาร
ผ่ า นโลกออนไลน์ เ ป็ น อย่ า งดี และสามารถเรี ย นรู ้
สิ่งต่างๆ ได้เร็ว การให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ผ่านทาง
ออนไลน์ เป็นวิธีที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของวัยรุ่นยุคนี้
และท�ำให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย6,7 และ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัญหาในการให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษานั้นมีข้อจ�ำกัดหลายประการ
ทั้งด้านความรู้และทักษะของครูผู้สอน เวลาสอนไม่
เพียงพอ และขาดสื่อการสอนวัยรุ่นขาดความรู้เรื่อง
ทักษะในการตัดสินใจและการปฏิเสธและขาดความรู้
ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใช้ถงุ ยาง
อนามัยอย่างถูกต้อง ซึง่ มีการพัฒนาการสอนเพศศึกษา
มาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพเนื้อหา รูปแบบและ
วิธีการจัดการเรียนรู้8และพบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่มีความ
ต้องการด้านการสนับสนุนทางสังคมที่จะช่วยป้องกัน
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โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กบั กลุม่ วัยรุน่ ในด้านการ
บริการให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับการป้องกันปัญหาจากการ
มีเพศสัมพันธ์หรือการสนับสนุนจากครอบครัว พ่อแม่
เพื่อนโรงเรียนและหน่วยบริการสุขภาพซึ่งยังไม่เพียง
พอ9นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้ทบทวนรูปแบบการจัด
โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ของนักเรียนในโรงเรียนพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นรูปแบบการให้ความรูโ้ ดยใช้สอื่ ต่างๆ ผ่านกิจกรรม
การอบรมและการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน แต่
วิธกี ารให้ความรูแ้ ละให้คำ� ปรึกษาปัญหาวัยรุน่ ผ่านทาง
ออนไลน์ยงั มีไม่มากนัก ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงด�ำเนินการ
ศึกษาวิจัยผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการ
ป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ ใ นนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรูข้ อง
เรดแมน10 ร่วมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมของ
เฮาส์11 ผ่านการอบรมให้ความรูแ้ บบแบ่งฐานการเรียนรู้
การอภิปรายกลุม่ การสอนสาธิตและฝึกปฏิบตั ิ การเยีย่ ม
ติดตามนักเรียนทีโ่ รงเรียนเพือ่ เฝ้าระวังพฤติกรรมเสีย่ ง
ทางเพศสัมพันธ์การโทรศัพท์ถงึ ผูป้ กครองเพือ่ ติดตาม
พฤติกรรมของนักเรียน นอกจากนี้มีการจัดบริการให้
ค�ำปรึกษาปัญหาวัยรุน่ และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและ
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผา่ นทางเพจเฟซบุก๊
(facebook) ซึง่ ช่องทางดังกล่าวเป็นช่องทางทีน่ กั เรียน
สามารถเข้าถึงได้งา่ ย สะดวก รวดเร็วและสอดคล้องกับ
วิ ถี ชี วิ ต ของนั ก เรี ย นในยุ ค ปั จ จุ บั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
นักเรียนมีความรูท้ ศั นคติ และมีพฤติกรรมการป้องกัน
โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ ที่ ถู ก ต้ อ งเพิ่ ม มากขึ้ น
นอกจากนีเ้ พือ่ เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียน
ในโรงเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรมส่ง
เสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในด้านความรู้ในการ
ป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ ทั ศ นคติ ใ นการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายในกลุ่มและ
ระหว่างกลุม่ ทัง้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบ ก่อน
และหลังการเข้าร่วมโปรแกรม

สมมติฐานทางการวิจัย

หลังการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรม
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มทดลองมี
ความรูใ้ นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทัศนคติ
ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรม
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงกว่าก่อนเข้า
ร่วมโปรแกรมและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ของเรดแมน10 ซึ่ง
ประกอบด้วยการส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ นการรับรู้ (cognitive
learning) การส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ นทัศนคติ (attitude
learning) และการส่งเสริมการเรียนรูท้ กั ษะในการปฏิบตั ิ
(learning of psychomotor) ร่วมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมของเฮาส์11 ประกอบด้วย การสนับสนุนด้าน
อารมณ์ (emotional support) การสนับสนุนด้านข้อมูล
ข่าวสาร (informational support) การสนับสนุนด้าน
การประเมิน (appraisal support) และการสนับสนุน
ด้านวัตถุสิ่งของ การเงิน และแรงงาน (instrumental
support) ผ่านกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แบบแบ่ง
ฐานการเรียนรู้ การอภิปรายกลุม่ การสอนสาธิตและฝึก
ปฏิบัติ การเยี่ยมติดตามนักเรียนที่โรงเรียนเพื่อเฝ้า
ระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ การโทรศัพท์ถึง
ผูป้ กครองเพือ่ ติดตามพฤติกรรมของนักเรียน และการ
จัดบริการให้คำ� ปรึกษาปัญหาวัยรุน่ และเผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารและความรูเ้ กีย่ วกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผา่ นทางเพจ
เฟซบุก๊ ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงความรูใ้ นการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทัศนคติในการป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมการป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ในทางที่ดีขึ้นได้

วิธีการศึกษา

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi
- experimental research)โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออก
เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ และ
ท�ำการทดสอบ 2 ครัง้ คือ ก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง โดยกลุม่ ทดลองได้รบั โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรม
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่คณะผู้วิจัยจัด
ท�ำขึ้น ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบเป็นกลุ่มที่ได้รับความรู้
ตามหลักสูตรการเรียนปกติ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ทั้ง ชายและหญิง ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 2 แห่ง ในเขตอ�ำเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเอ็ดเลือกโรงเรียนโดยการสุ่มอย่างง่าย(simple
random sampling) เป็นกลุ่มทดลอง 1 โรงเรียน และ
กลุม่ เปรียบเทียบ 1 โรงเรียนและเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดย
สุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากคุณสมบัตติ ามเกณฑ์
ที่ก�ำหนดจับคู่กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มที่มีความใกล้
เคียงกันมากทีส่ ดุ ในด้านเพศ ระดับผลการเรียน ระดับ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ค�ำนวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีวิเคราะห์อ�ำนาจการทดสอบ (power
analysis) โดยก�ำหนดค่าอ�ำนาจการทดสอบ = 0.80
ระดับนัยส�ำคัญ = 0.05 และ effect size = 0.08 ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อยกลุ่มละ 25 คน12 เพื่อ
ป้องกันปัญหาเรื่องความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลได้เพิ่ม
กลุม่ ตัวอย่างเป็น 30 คน ต่อกลุม่ โดยมีคณ
ุ สมบัตติ าม
เกณฑ์การคัดเข้า คือ 1) เป็นนักเรียนที่ก�ำลังศึกษาอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2561 2) นักเรียนที่
มีผลการส�ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับปานกลางขึน้ ไป จากการประยุกต์ใช้แบบสอบถาม
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พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ในนักเรียนของบุญ
เยี่ยม สุทธิพงศ์เกียรติ13 3) นักเรียนที่มีความสมัครใจ
ในการเข้าร่วมการวิจยั และมีเกณฑ์การคัดออกจากการ
วิจัย คือ 1) นักเรียนที่ไม่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย
2) นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมตลอดระยะ
เวลาการด�ำเนินการวิจยั โดยใช้ระยะเวลาในการด�ำเนิน
โปรแกรมทั้งสิ้น 12 สัปดาห์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและส่วนที่ 2 คือ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการด�ำเนินการ
ทดลอง ดังนี้
ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือแบบสอบถาม โดยดัดแปลงมาจากงานวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 3
ท่าน โดยมีค่าความตรงของเนื้อหา (content validity
index : CVI) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87
และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวม เท่ากับ
0.89ประกอบด้วย
1) แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป มีลกั ษณะเป็น
แบบสอบถามสํารวจรายการ (check list) ได้แก่ เพศ
อายุ ผลการเรียน การพักอาศัย การมีแฟนหรือเพื่อน
สนิท ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ ผู้ที่ให้ค�ำปรึกษาเรื่อง
เพศ จ�ำนวน 7ข้อ
2) แบบสอบถามความรูใ้ นการป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์จำ� นวน 10 ข้อมีคะแนนเต็ม 10
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ถ้าตอบถูก ให้ 1 คะแนน
ถ้าตอบผิด ให้ 0 คะแนนมีค่าความตรงของเนื้อหา
(CVI)เท่ากับ 0.90 และค่าความเชื่อมั่น KR-20 ของ
คูเดอร์-ริชชาร์ดสัน เท่ากับ 0.85
3) แบบสอบถามทัศนคติในการป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์จำ� นวน 17 ข้อ มีคะแนนเต็ม 51
คะแนน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัด
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ประเมินค่า (rating scale) โดยแบ่งเป็น 3 ระดับคือ
“เห็นด้วย” “ไม่แน่ใจ” และ“ไม่เห็นด้วย” ค�ำถามมีทงั้
เชิงบวกและเชิงลบมีค่าความตรงของเนื้อหา (CVI)
เท่ากับ 0.86 และค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค เท่ากับ 0.87
4) แบบสอบพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น โรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์จำ� นวน 11 ข้อ มีคะแนนเต็ม 33
คะแนน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัด
ประเมินค่า(rating scale) โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
ปฏิบตั เิ ป็นประจ�ำ ปฏิบตั เิ ป็นบางครัง้ และไม่ปฏิบตั เิ ลย
ลักษณะค�ำถามมีทั้งเชิงบวก และเชิงลบมีค่าความตรง
ของเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 0.89 และค่าความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.90
ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินการ
ทดลอง คือ โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 อ�ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดโดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้ของเรดแมน10 ร่วมกับแรงสนับสนุน
ทางสังคมของเฮาส์11 ด�ำเนินโปรแกรมเป็นระยะเวลา
12 สัปดาห์ โดยเนื้อหาและรูปแบบที่ใช้ในการจัด
โปรแกรม คณะผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้ทรงวุฒิ 3 ท่าน โดยมีค่าความตรงของเนื้อหา (CVI)
เท่ากับ 0.94 ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
สัปดาห์ที่ 1 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการ
อบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ ใช้ระยะเวลา 1 วัน ได้แก่ กิจกรรมแบ่งกลุ่ม
การเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้5ฐาน ดังนี้ 1) ส่งเสริม
การเรียนรูด้ า้ นการรับรู้ (cognitive learning) ผ่านฐานที่ 1
“รูจ้ กั ฉัน รูจ้ กั เธอ” ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
ด้านต่างๆ ในช่วงวัยรุ่นทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตนเอง และรู้เท่าทันความ
คิดและความรู้สึกของตนเอง การควบคุมและจัดการ
อารมณ์ของตนเอง โดยใช้สื่อพาวเวอร์พอยท์ประกอบ
การบรรยาย และการระดมความคิ ด เห็ น เรื่ อ งการ
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เปลี่ยนด้านต่างๆ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น การอภิปรายแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและฐานที่ 2 “รู้ทันโรค” ให้ความ
รูเ้ กีย่ วกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวิธกี ารป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยใช้สื่อพาวเวอร์พอยท์
ประกอบการบรรยาย แผ่นพับความรูเ้ กีย่ วกับโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ 2) การส่งเสริมการเรียนรูด้ า้ นเจตคติ (attitude
learning) ผ่านฐานที่ 3 “คิดทันโรค” คณะผู้วิจัยน�ำ
เสนอให้เห็นถึงความรุนแรง ผลเสียของการมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ ผลเสียของการมีเพศสัมพันธ์ใน
วัยเรียน และการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึง
การมีพฤติกรรมทีถ่ กู ต้องในการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โดยใช้สื่อพาวเวอร์พอยท์ประกอบการ
บรรยาย คลิปวีดีโอ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด
เห็น การถาม-ตอบเพือ่ แลกของรางวัล 3) การส่งเสริม
การเรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติ (learning of psychomotor) ผ่านฐานที่ 4“แค่ไม่..ก็หมดเรื่อง” เป็นการ
เรียนรูท้ กั ษะการปฏิเสธ ฝึกทักษะด้านการตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหา เมือ่ เผชิญความขัดแย้งและสามารถปฏิเสธ
ได้ สามารถจัดการอารมณ์ตนเองในสถานการณ์ต่างๆ
ได้โดยให้นกั เรียนฝึกทักษะการปฏิเสธจากสถานการณ์
จ�ำลอง และฐานที่ 5“สวมถุงยางอนามัย ห่างไกลโรค”
การสาธิตและฝึกปฏิบัติการสวมถุงยางอนามัยที่ถูกวิธี
โดยฝึกสวมถุงยางอนามัยกับหุ่นจ�ำลองการฝึกสวมถุง
ยางอนามัย
สัปดาห์ที่ 2 ถึง สัปดาห์ที่ 12 เป็นการให้แรง
สนับทางสังคม ประกอบด้วย 1) การจัดท�ำเพจเฟซบุก๊
“เพื่อนใจวัยรุ่น RERU” โดยให้กลุ่มทดลองเข้าร่วม
เป็นสมาชิกกลุม่ และเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและความรู้
แก่นกั เรียนเกีย่ วกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการ
ป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ บริ ก ารให้
ค�ำปรึกษาปัญหาวัยรุ่นผ่านการสนทนาออนไลน์ตลอด
ระยะเวลาของการเข้าร่วมโปรแกรม (การสนับสนุนด้าน
อารมณ์ และการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร) 2) การ
เยี่ยมติดตามนักเรียนที่โรงเรียนเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรม
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เสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ในนักเรียน โดยใช้แบบบันทึก
ติดตามพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศสัมพันธ์ โดยคณะผูว้ จิ ยั
และทีมผู้ช่วยวิจัย ท�ำการเยี่ยมติดตามในสัปดาห์ที่ 2,
4, 6, 8 และ 10 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์ (การ
สนับสนุนด้านการประเมิน และการสนับสนุนด้าน
แรงงาน)และ 3) การโทรศัพท์ถึงผู้ปกครองนักเรียน
เพือ่ ประสานและติดตามพฤติกรรมของนักเรียนจ�ำนวน
2 ครั้งในสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 12 (การสนับสนุน
ด้านอารมณ์ และการสนับสนุนด้านการประเมิน)

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

การวิจยั ได้รบั รองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เอกสาร
รับรองเลขที่ 012/2561 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
ก่อนด�ำเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาวิจยั และชีแ้ จงการรวบรวมข้อมูลและการน�ำ
เสนอข้อมูลจะกระท�ำโดยเคารพศักดิ์ศรี ความเป็น
มนุษย์ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจยั และสิทธิการถอนตัว
จากการศึกษาสามารถกระท�ำได้ตลอดเวลาโดยไม่มผี ล
ต่อการเรียนการสอนตามปกติ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้รับ
การยินยอมจากกลุ่มตัวอย่างทุกราย

การวิเคราะห์ข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการวิจัยโดยใช้
แบบสอบถาม ได้แก่ ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ทัศนคติในการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ก่อนการอบรมให้ความรู้ ในสัปดาห์ที่ 1
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และเก็บรวมรวมข้อมูลหลังการวิจัยในสัปดาห์ที่ 12
หลังจากเสร็จสิ้นการด�ำเนินโปแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จํานวน ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความ
แตกต่ า งของคะแนนเฉลี่ ย ภายในกลุ ่ ม ทดลองและ
ภายในกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการวิจัยด้วย
สถิติ Paired sample t-test และทดสอบความแตกต่าง
ของคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบ
เทียบทั้งก่อนและหลังการวิจัยด้วยสถิติ Independent
t-test

ผลการศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป
		 ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างทัง้ กลุม่
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 80.00 ส่วนใหญ่มีอายุ 13 ปี ร้อยละ 93.33
ส่วนใหญ่มีเกรดเกรดเฉลี่ยสะสมในช่วง 2.51 – 2.99
ร้อยละ 30.00 ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา
ร้อยละ 53.34ส่วนใหญ่มีแฟนหรือเพื่อนสนิท ร้อยละ
90.00 กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่ยัง
ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 93.33 และ ร้อยละ
96.67 ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่ปรึกษาเรื่องเพศกับพ่อ
แม่/ผู้ปกครอง ร้อยละ 53.34
2. ผลการเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติใน
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรม
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 อ�ำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดดัง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของผลต่างด้านความรู้ ทัศนคติในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การประเมิน

กลุ่ม

ความรู้เกี่ยวกับ
กลุ่มทดลอง
การป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศ
กลุ่มเปรียบเทียบ
สัมพันธ์
ทัศนคติเกี่ยวกับ
กลุม่ ทดลอง
การป้องกันโรค
ติดต่อทางเพศ
กลุ่มเปรียบเทียบ
สัมพันธ์
พฤติกรรมการ
กลุ่มทดลอง
ป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ กลุ่มเปรียบเทียบ
*p < .001

S.D.

Mean
Difference

t

95% CI

p– value

2.63

7.44

1.92 ถึง
3.34

.000*

12.83

10.28

10.33 ถึง
15.33

.000*

7.53

9.04

5.86 ถึง
9.20

.000*

2.50 1.85
-0.13 0.57
6.30 5.45
-6.53 4.13
7.77 4.50
0.23 0.77

1) ความรูใ้ นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของผลต่างเพิ่ม
ขึ้น 2.50 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.85 และ
กลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ยของผลต่างลดลง 0.13
คะแนน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.57 โดยกลุม่ ทดลอง
มีคา่ เฉลีย่ ของผลต่างคะแนนความรูม้ ากกว่ากลุม่ เปรียบเทียบ
2.63 คะแนน (95% CI : 1.92 ถึง 3.34) และเมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของผลต่างคะแนนความรูร้ ะหว่าง
กลุม่ ทดลองและกลุม่ เปรียบเทียบพบว่า กลุม่ ทดลองมี
ผลต่างของค่าเฉลีย่ ความรูใ้ นการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p<.001)
2) ทัศนคติในการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของผลต่าง
เพิ่มขึ้น 6.30 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.45
และกลุม่ เปรียบเทียบมีคา่ เฉลีย่ ของผลต่างลดลง 6.53
คะแนน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 4.13 โดยกลุม่ ทดลอง
มีค่าเฉลี่ยของผลต่าง คะแนนทัศนคติมากกว่ากลุ่ม

เปรียบเทียบ 12.83 คะแนน (95% CI : 10.33 ถึง
15.33) และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของผลต่ า ง
คะแนนทัศนคติระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบ
เทียบพบว่า กลุ่มทดลองมีผลต่างของค่าเฉลี่ยทัศนคติ
ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p <.001)
3) พฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของผลต่าง
เพิ่มขึ้น 7.77 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.50
และกลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ยของผลต่างเพิ่มขึ้น
0.23 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 โดยกลุ่ม
ทดลองมีคา่ เฉลีย่ ของผลต่างคะแนนพฤติกรรมมากกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบ 7.53 คะแนน (95% CI : 5.86 ถึง
9.20) และเมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของผลต่างคะแนน
พฤติกรรมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
พบว่า กลุม่ ทดลองมีผลต่างของค่าเฉลีย่ พฤติกรรมการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงกว่ากลุ่มเปรียบ
เทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p <.001)
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การอภิปรายผล

ความรูใ้ นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
พบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มทดลองมีค่า
เฉลีย่ คะแนนความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ มากกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม และ
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p <.001) ซึง่ เป็นไปตามสมมุตฐิ านการวิจยั สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของสมบัตริ ตั นะนามและคณะ5 และงานวิจยั
ของเอ็มวิกา แสงชาติ14 และ พบว่า กลุม่ ทดลองมีผลการ
เปลีย่ นแปลงความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ดขี นึ้ เกิดจากการเข้าร่วมโปรแกรมการส่ง
เสริมการเรียนรู้ด้านการรับรู้ (cognitive learning)
ประกอบด้วย ฐานการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
ในวัยรุ่นและการปรับตัวในวัยรุ่น และการให้ความรู้
เกีย่ วกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทคี่ วรทราบ รวมถึง
วิธกี ารป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทถี่ กู ต้อง โดย
วิธีใช้สื่อพาวเวอร์พอยท์ประกอบการบรรยายที่น่า
สนใจ แผ่นพับความรู้ และการร่วมอภิปรายแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น ถาม-ตอบแลกของรางวัล ร่วมกับการได้
รับแรงสนับสนุนทางสังคมโดยการจัดท�ำเพจเฟซบุ๊ก
“เพื่อนใจวัยรุ่น RERU” เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ รวมทั้งการบริการให้ค�ำปรึกษาปัญหาวัยรุ่น
ผ่านการสนทนาออนไลน์ในกลุ่มเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นช่อง
ทางทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย สะดวก รวดเร็วและสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของนักเรียนที่มีการรับข้อมูลและการสื่อสารผ่าน
โลกออนไลน์ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นมี ก าร
เปลี่ยนแปลงของความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้
ทัศนคติในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์พบว่าภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม กลุม่ ทดลอง
มีคา่ เฉลีย่ คะแนนทัศนคติในการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ มากกว่าก่อนการเข้าร่วมโปรแกรม และ
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p <.001) ซึง่ เป็นไปตามสมมุตฐิ านการวิจยั สอดคล้อง
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กับงานวิจยั ของแพรวทิพฑ์ สุธรี ประเสริฐ9 และงานวิจยั
ของ Farouk & El-Sayed Ahmed15 พบว่า กลุม่ ทดลอง
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงด้ า นทั ศ นคติ ใ นการป้ อ งกั น โรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดีขึ้น จากการส่งเสริมการเรียน
รู้ด้านเจตคติ (attitude learning) โดยคณะผู้วิจัยได้น�ำ
เสนอให้เห็นถึงความรุนแรง ผลเสียของการมีพฤติกรรมเสีย่ ง
ทางเพศสัมพันธ์ ผลเสียของการมีเพศสัมพันธ์ในวัย
เรียน และการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึง
การมี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ การมี พ ฤติ ก รรมในการ
ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยใช้สื่อพาวเวอร์
พอยท์ประกอบการบรรยาย คลิปวีดีโอ การอภิปราย
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นมี ก าร
เปลีย่ นแปลงของทัศนคติในการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้
พฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการป้องกันโรค
ติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ มากกว่ า ก่ อ นการเข้ า ร่ ว ม
โปรแกรม และมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (p <.001) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
การวิจัย สอดคล้องกับงานวิจัยของบุญรักษา ญาณสาร
อาภาพร เผ่าวัฒนา สุธรรม นันทมงคลชัย และนฤมล
เอื้อมณีกูล16 และงานวิจัยของเบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์
มณีและวีรยา จึงสมเจตไพศาล17พบว่า กลุ่มทดลองมี
การเปลีย่ นแปลงด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ดีขึ้นจากการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
ในการปฏิบตั ิ (learning of psychomotor) โดยการเรียน
รู้ทักษะการปฏิเสธ ฝึกทักษะด้านการตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหา เมือ่ เผชิญความขัดแย้งและสามารถปฏิเสธ
ได้ และสามารถจัดการอารมณ์ตนเองในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ โดยให้นักเรียนฝึกทักษะการปฏิเสธจาก
สถานการณ์จำ� ลอง และกิจกรรมการสอนสาธิตและฝึก
ปฏิบตั กิ ารสวมถุงยางอนามัยทีถ่ กู วิธี โดยฝึกสวมถุงยาง
อนามัยกับหุน่ จ�ำลองการฝึกสวมถุงยางอนามัย ร่วมกับ
การใช้แรงสนับสนุนทางสังคม โดยการบริการให้ค�ำ
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ปรึกษาปัญหาวัยรุ่นผ่านการสนทนาออนไลน์ในกลุ่ม
เฟซบุ๊กการเยี่ยมติดตามนักเรียนที่โรงเรียนเพื่อเฝ้า
ระวังพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ในนักเรียน และ
การโทรศัพท์ถึงผู้ปกครองนักเรียนเพื่อประสานและ
ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีการ
เปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมส่งเสริม
พฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นี้ มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติในการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของนักเรียนในทางที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้

1. รูปแบบการศึกษานีส้ ามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้กบั กลุม่ นักเรียนในโรงเรียนทีม่ บี ริบทใกล้เคียงกันได้
2. ควรให้ผปู้ กครองมีสว่ นร่วมในการดูแล
นักเรียนมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมอื่นเพิ่มเติม เพื่อ
ให้ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนและให้กำ� ลังใจ
นักเรียนเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้เกิดผลดีตอ่ การดูแลนักเรียน
ในระยะยาว

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. การจัดกิจกรรมผ่านเฟซบุก๊ หรือช่องทาง
ออนไลน์อื่นๆสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับการศึกษา
หรือการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้านอื่นๆของคนใน
ยุคปัจจุบันเพื่อให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเพิ่ม
ช่องทางการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาในรูปแบบของการวิจัยและ
พัฒนา (research &development) เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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