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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงท�านาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสมัพนัธ์ และอ�านาจการท�านายของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์
ในนักศึกษาชาย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชายที่ก�าลังศึกษาในการศึกษานอกระบบโรงเรียน จังหวัดระยอง
ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 118 คน เครือ่งมอืการวจิยัประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล แบบสอบถาม
เจตคติต่อการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีค่าความเชื่อมั่น .70 แบบสอบถามการเข้าถึงถุงยางอนามัย
และเจลหล่อลืน่ มีค่าความเชือ่มัน่ .77 แบบสอบถามการได้รบัค�าแนะน�าจากบคุคลใกล้ชดิ มค่ีาความเชือ่มัน่ .71
และแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีค่าความเชื่อมั่น .84 เก็บรวบรวมข้อมูลใน
เดือนมีนาคม 2560 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
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 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชายมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยรวม
ในระดับมาก (M = 2.54, SD = .29) และเจตคตต่ิอการป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์สามารถท�านายพฤตกิรรม
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ร้อยละ 5.50 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (R2 = .055, p < .05)
 จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรทางสุขภาพควรน�าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเน้นการเสริมสร้างเจตคติที่ดี
เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ค�ำส�ำคัญ:  พฤติกรรมการป้องกัน  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  นักศึกษาชาย  การศึกษานอกระบบโรงเรียน

                        Abstract
 This predictive correlational research aimed to identify sexually transmitted infection
preventive behaviors and the predictive power of factors affecting sexually transmitted infection
preventive behaviors among male students. The samples consisted of 118 male students in
non-formal education, Rayong Province in an academic year of 2016. The research instruments
included a demographic questionnaire, an attitude towards sexually transmitted infection
prevention questionnaire with the reliability of .70, a condom and lubricant gel access questionnaire
with the reliability of .77, an interpersonal advice questionnaire with the reliability of .71,
and a sexually transmitted infection preventive behaviors questionnaire with the reliability of
.84. Data were collected in March, 2017. Statistics used for data analysis included frequency,
percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression.
 The research results revealed that the overall mean score of sexually transmitted infection
preventive behaviors of male students was at a high level (M = 2.54, SD = .29). Attitude towards
sexually transmitted infection prevention could statistically significant predict sexually transmitted
infection preventive behaviors by 5.50% (R2 = .055, p < .05).
 This research suggests that health care providers should apply these research results 
for developing intervention to promote sexually transmitted infection preventive behaviors
focusing on enhancing good attitude towards sexually transmitted infection prevention.
Keywords:  Preventive behavior,  Sexually transmitted infection,  Male student,
                Non-formal education

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์เป็นปัญหาทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่ส�าคัญทั่วโลก จากรายงานขององค์การ
อนามัยโลกพบว่า มีจ�านวนผู ้ติดเชื้อโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์รายใหม่ทัว่ภมูภิาคอยูป่ระมาณ 499 ล้านคน

ต่อปี โดยภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ซ่ึงรวมประเทศไทย
อยู่ด้วย มีผู้ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่
ประมาณ 79 ล้านคนต่อปี และมแีนวโน้มทีจ่ะสูงขึน้ทกุประเทศ
(ส�านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,
2559) สอดคล้องกบัสถานการณ์โรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์


