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 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาระดบัสุขภาวะทางจิต โดยรวมและจาํแนกตาม  เพศ  
อาย ุ สถานภาพการสมรส  ความเพียงพอของรายได ้ สาเหตุการติดเชือ  ระยะเวลาการติดเชือ  ระยะเวลาใน
การเขา้กลุ่มของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี  เขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษามุมมองในการดาํเนินชีวิตทีส่งเสริม
สุขภาวะทางจิต ของแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอว ีเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มการศึกษาครังนีคือ แกนนาํผูติ้ดเชือเอช
ไอวี เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 48  คน  ทียินดีเต็มใจเปิดเผยตวัต่อผูว้ิจยัและให้ความร่วมมือในการวิจยั 
เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใชว้ธีิการวเิคราะห์เนือหา 
  ผลการวจิยัพบวา่  
 1. แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร มีสุขภาวะทางจิตโดยรวมและจาํแนกตามเพศ  
อาย ุ สถานภาพการสมรส  ความเพียงพอของรายได ้ สาเหตุการติดเชือ  ระยะเวลาการติดเชือ ระยะเวลาใน
การเขา้กลุ่ม มีสุขภาวะทางจิตอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี  
 2. แกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอว ีเขตกรุงเทพมหานคร มีมุมมองต่อการดาํเนินชีวติทีส่งเสริมสุขภาวะ 
ทางจิต ดงันี 1) สุขภาวะทางจิตดา้นความพึงพอใจในชีวิต ไดแ้ก่ การมีสุขภาพทีแข็งแรง สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้การมีครอบครัวทีเขา้ใจ อยูร่่วมกบัครอบครัวไดอ้ยา่งปกติ และการไดท้าํงานทีดี งานทีชอบ 2)  สุข
ภาวะทางจิตดา้นการยอมรับตนเอง ไดแ้ก่ การยอมรับในภาวะการติดเชือเอชไอวีและการยอมรับในสัจจะ
ธรรมในชีวิต  3) สุขภาวะทางจิตดา้นการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ไดแ้ก่ การมีจุดมุ่งหมายในชีวิตดา้นการดูแล
รักษาตนเอง จุดมุ่งหมายในชีวติดา้นความเขา้ใจในครอบครัว และจุดมุ่งหมายในชีวิตดา้นหนา้ทีการทาํงาน 4)  
สุขภาวะทางจิตดา้นการควบคุมตนเอง ไดแ้ก่ การคิดในแง่บวก และการเห็นคุณค่าในตนเอง และ 5) สุขภาวะ
ทางจิตดา้นสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน ไดแ้ก่ การมีแนวทางในการสือสารเพือสร้างและสร้างความสัมพนัธ์
กบัผูอื้น   
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 The purpose of  this research were 1) to study level of psychological well-being in overall and as 

classified by sex, age, status, revenue sufficiency, causes of HIV infection, HIV infectious duration and 

duration of being with the HIV group among the HIV leaders in Bangkok 2) to study the HIV leaders’ 

perspective toward living experience which encourage psychological well-being. Subjects were 48 volunteers 

HIV leaders in Bangkok with consent. Instruments used to collect data were questionnaires and in-depth 

interview. Data were analyzed for percentage, mean, standard deviation and content analysis. 

 The result found that : 

 1.  The HIV leaders in Bangkok’s psychological well-being were at fairly well level in  overall and 

as classified by sex, age, status, revenue sufficiency, causes of HIV infection, HIV infectious duration, duration 

of being with the HIV group . 

 2. The HIV leaders in Bangkok’s perspectives toward living experiences which encourage 

psychological well-being consisted of 1) Psychological well-being which concerned life satisfaction were 

physical wellness, self-dependence, being with understanding family members, living with family  regularly 

and having good career which relevant to one’s likeness. 2) Psychological well-being which concerned         

self-acceptance were acceptance of one’s own HIV infectious and life’s reality. 3) Psychological well-being  

which concerned goals of life were having goals of life in the domains of self-caring, understanding from 

family members and career goals. 4) Psychological well-being which concerned self-control were positive 

thinking and self-esteem. 5) Psychological well-being which concerned positive relationships with the other 

were having means of communication to build and maintain positive interpersonal relationships. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัไดรั้บความกรุณาอยา่งดียงิจากอาจารย ์ดร.กมล โพธิเยน็ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข และอาจารย ์ดร.อาดมั นีละไพจิตร ซึงเป็นอาจารยผ์ูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์ ทีไดส้ละเวลาให้คาํปรึกษาแนะนาํตลอดจนตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอด
ระยะเวลาในการทาํวิทยานิพนธ์ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณมา ณ ทีนี และขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.
นงนุช โรจนเลิศ ซึงเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ครังนี ขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่านทีไดป้ระสิทธิประสาทความรู้ 
แนวคิดอนัเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการทาํวิทยานิพนธ์ 
 ขอขอบพระคุณ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ในการมอบทุนอุดหนุนการวิจยั
จากเงินงบประมาณแผ่นดินของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2555 สําหรับการทํา
วิทยานิพนธ์ครังนี ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยลิ์ขิต กาญจนาภรณ์ อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ซึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิได้กรุณาให้คาํปรึกษาแนะนําและตรวจสอบแก้ไข
ขอ้บกพร่องในการทาํวิทยานิพนธ์ฉบบันีจนประสบความสาํเร็จ 
 ขอขอบพระคุณ คุณธีรดา สมบติัทอง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศกัดิ           
คุณวีรมลล ์จนัทร์ดี นกัสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคุณพชัรา คาํเปลียน นกัสังคม
สงเคราะห์ โรงพยาบาลลาดกระบงักรุงเทพมหานคร สํานกัการแพทย ์ ทีให้ความอนุเคราะห์เป็น
ผูเ้ชียวชาญและให้การช่วยเหลือ ให้โอกาส ให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่ผูว้ิจยัตลอดการทาํวิทยานิพนธ์
ฉบบันี 
 ขอขอบพระคุณ คุณสมชาติ ทาแกง และแกนนาํผูติ้ดเชือเอชไอวี เขตกรุงเทพมหานคร 
ทุกท่านทีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และใหข้อ้มูลอยา่งครบถว้น บริบูรณ์ตามความ
เป็นจริงซึงทาํใหก้ารวิจยัครังนีมีความสมบูรณ์ 
                   ขอขอบคุณพีๆ และเพือนๆ นักศึกษาจิตวิทยาชุมชน (ภาคปกติ รุ่น 11) ครอบครัวสุข
เจริญ และเจ้าหน้าทีมูลนิธิเกษตรยงัยืนทุกท่าน ทีให้ความช่วยเหลือและเป็นกาํลังใจให้อย่าง
สมาํเสมอจนประสบความสาํเร็จ  
 ทา้ยสุด คุณค่าและประโยชน์ทีเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี ผูว้ิจยัขอบูชาพระคุณบิดา 
มารดา คุณป้า คุณนา้ ครูอาจารย ์ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านทีมอบสติปัญญา และสิงดีๆ ในชีวิต
ใหแ้ก่ผูว้ิจยัทาํใหผู้ว้ิจยัไดป้ระสบความสาํเร็จอยา่งทีมุ่งหวงั 
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