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The objective of this thesis was  to study the contribution of social supporting group 
(Tantanode) on  depression, self - esteem, activities for the life’s goals, and interpersonal relations of
HIV infected persons.

The population of this study  were PHA (people who were HIV positive) who were  the 
members of "Tantanode" a self - help group at Banlame Hospital, Petchaburi Province, in the year 
2002. Twenty seven samples were randomly selected to participate in the study.  The instruments  
used  in this study were questionnaires.  Data were analyzed by means of frequency ( F ), mean ( X ),  
percentage ( % ), standard deviation  ( SD ) and  t – test.

The result  showed that the depression of PHA who participated in "Tantanode" social 
activities supporting program were significantly decreased with p=0.05, but the self-esteem, behavior 
for reaching the aims of life and personal relations of HIV infected persons were not intacted.
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 บทท่ี 1

บทนํ า

1. ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา
    เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา โรคเอดสเปนปญหาที่สงผลกระทบทางดานสุขภาพรางกาย    

สุขภาพจิตใจ และเปนปญหาทางสังคมในทุกระดับ เมื่อบคุคลรูวาตนมีเชื้อเอชไอวี ยอมเกิดภาวะ
เครียดข้ึน ในทางจิตวิทยาเห็นวา ผูทีท่ราบวาตนเองติดเชื้อเอชไอวี สวนใหญจะมีความวิตกกังวล
อยางมาก เนื่องจากตองเผชญิกับความไมแนนอนของชีวิต เพราะยังไมมียาที่สามารถรักษาการ
ติดเชื้อเอชไอวีใหหายได หรือไมสามารถคาดการณอนาคตจากการคุกคามของโรคได เนื่องจาก
เมื่อภูมิคุมกันตํ ่าอาจเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ซึ่งอาจทํ าใหผูติดเชื้อเอชไอวีเจ็บปวยหรือเสียชีวิต 
นอกจากนี้ยังเกิดจากภาพลักษณในดานลบมากๆ ของโรคเอดส เนื่องจากการแพรระบาดของ    
โรคเอดส ในระยะแรกเกิดข้ึนในกลุมชายรักรวมเพศ  กลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสน  กลุมหญิง
บริการทางเพศ กลุมชายเที่ยวหญิงบริการทางเพศ ทํ าใหสังคมมองวาเปนโรคของบุคคลที่มี      
พฤตกิรรมไมด ี ยิ่งกวานั้นในระยะแรกการประชาสัมพันธ โดยใชภาพของความนากลัว นารังเกียจ 
เผยแพรสูสาธารณะชน สงผลใหบุคคลผูไดรับเชื้อเอชไอวี กลายเปนบุคคลที่นารังเกียจของ    
ครอบครัว และสังคม กอใหเกิดปญหาทางดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล เชน ถูกใหออกจากงาน 
ไมมีที่พักอาศัย ถูกปฏิเสธใหเขารวมกิจกรรมกลุมหรือกิจกรรมทางสังคม ท ําใหเกิดมีความคิด   
ทางดานลบเกิดข้ึนมากมาย เชน วิตกกังวล  ซมึเศรา โกรธ รูสึกผิดหวัง เกลียดชัง ทอแทส้ินหวัง   
คิดฆาตัวตาย

    นอกจากนี้ระบบภูมิคุ มกันยังมคีวามสัมพันธกับสภาพปญหาดานจิตใจของผูติดเชื้อ      
อีกดวย มีการศึกษาพบวาสภาพจิตใจ ระบบประสาทสมอง และระบบภูมิคุมกัน ตางมีอิทธิพลตอ
การทํ างานของกันและกัน (Kiecolt-Glaser et al.1988, อางถึงใน พกิลุ นันทชัยพันธ 2539 : 1 ) 
นอกจากนี้ผูติดเชื้อเอชไอวีทีม่ีความซึมเศราทางอารมณ  มแีนวโนมที่จะเกิดอาการเจ็บปวยไดงาย 
เพราะสภาพปญหาจิตใจมักทํ าใหมีอาการนอนไมหลับ เบื่ออาหาร นํ้ าหนักลด ออนเพลีย           
รางกายออนแอและหมดก ําลังใจที่จะดูแลเอาใจใสสุขภาพของตนเอง สงผลใหเกิดอาการเจ็บปวย
ของโรคเอดส  (Kelly et al.1993 : 216)
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               จากปญหาที่เกิดข้ึนกับผูติดเชื้อเอชไอวี ชุมชนนาจะมีบทบาทในการขจัดปญหาทาง         
จติสังคม เพือ่ปองกันมิใหความเจ็บปวยลุกลามมากข้ึน ซึ่งเปนการปองกันในระดับที่สอง โดยการ
เพิม่พลังอํ านาจใหกับบุคคล อันไดแกการผนึกส่ิงตางๆ เขาไวในตัวบุคคล อันไดแก ความเขมแข็ง
และสมรรถภาพ (strength and competencies) ระบบการชวยเหลือตามธรรมชาติ (natural 
helping systems) และการกระทํ าเชิงรุก(proactive behavior) ตอนโยบายและการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม (Rappaport 1981, อางถึงใน สุรพล พยอมแยม 2545 : 113 )
               จากรายงานสถานการณโรคเอดส ของสํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแตเดือน
กนัยายน 2528 ถึง วันที่ 20 กันยายน 2545 พบผูปวยเอดสและผูติดเชื้อที่แสดงอาการ 3,912 คน 
เสียชีวิต 964 คน และพบวา อํ าเภอบานแหลมมีผูปวยเอดสและผูติดเชื้อที่แสดงอาการ จํ านวน 
723 คน ซึง่พบมากเปนอันดับ 2 รองจากอํ าเภอเมืองเพชรบุรี (สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี, งานควบคุมโรคเอดสและกามโรค 2545)

จากปญหาและสถานการณดังกลาวผูวิจัยซึ่งเปนนักศึกษาในสาขาจิตวิทยาชุมชน และมี
หนาทีรั่บผิดชอบในการดํ าเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสในพื้นที่อํ าเภอบานแหลม ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลบานแหลม ไดนํ าแนวทางในสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนมาดํ าเนิน
การปองกันและแกไขปญหา โดยสนับสนุนการรวมกลุมชวยเหลือตนเอง(self help group) ของ    
ผูติดเชื้อเอชไอวี

กลุมชวยเหลือตนเอง เปนการรวมตัวของบุคคลที่มีลักษณะอยางเดียวกัน โดยมี       
เปาหมาย ทีจ่ะใหการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกของกลุม กิจกรรมการดํ าเนินงานตางๆ 
ด ําเนนิการโดยสมาชิก และเขาเปนสมาชิกของกลุมดวยความสมัครใจ (Paskert and Madara
1983 : 25, อางถึงใน ดรุณี ชุณหะวัต 2540 :145) ซึง่มแีนวคิดพื้นฐานวา บุคคลจะไดรับความชวย
เหลืออยางดียิ่งจากบุคคลที่เคยมีประสบการณมากอน และสมาชิกไดรวมกันอภิปรายถึงความรูสึก
รวมใหขอมูลขาวสาร และใหความชวยเหลือแกสมาชิกในการปรับตัวตอปญหาที่เกิดข้ึน (Steiger 
and Lipson1985 : 256) ดงันัน้ การทํ ากลุมชวยเหลือตนเอง จึงนาจะเปนส่ิงหนึ่งที่จะชวยทํ าให
สภาวะจิตใจ รางกาย รวมถึงการดํ าเนินชีวิต ของผูติดเชื้อเอชไอวี สามารถดํ ารงชีวิตไดอยางผาสุก 
(well-being) รวมทั้งชีวิตที่มีคุณภาพ(quality of life)  จากการศึกษาที่ผานมาพบวากลุมชวยเหลือ
ตนเอง ชวยใหสมาชิกพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเปนการเพิ่มแรงสนับสนุนทางสังคม         
แกสมาชิกกลุม ท ําใหมีการปรับตัวที่ดีข้ึน(Kaplan et al.1993, อางถึงใน อังคณา สริยาภรณ 2541 
: 2) ท ําใหสมาชิกกลุมเผชิญความเครียดไดดีข้ึน (นันทา เกียรติกังวาลไกล 2540 : 15)    เพิ่มความ
รูสึกมคีุณคาในตนเอง (ดรุณี ชุณหะวัต และคณะ 2540 : 28) อีกทั้งยังสงเสริมใหบุคคลเผชิญ
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ความเครียดไดดี เกดิแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เพื่อใหมีความเปนอยูและ  
มีภาวะสุขภาพที่ด ี    (Wortman 1984 : 90, อางถึงใน พชัรินทร กิตติยา โสภณ 2541 : 42)

    กลุมตาลโตนด เปนกลุมชวยเหลือตนเองของผูติดเชื้อเอชไอวี ที่กอตั้งเมื่อป พ.ศ.2543 
โดยการสนับสนุนของเจาหนาที่ของโรงพยาบาล มีสํ านักงานอยูที่อาคารนวทัศน  โรงพยาบาล  
บานแหลม มวัีตถุประสงคเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
และเสริมสรางความเขาใจในการอยูรวมกันกับชุมชน กจิกรรมที่ท ําอยูในปจจุบัน ไดแก การจัด    
กจิกรรมพบกลุมประจํ าเดือน การเยี่ยมบานสมาชิก การพัฒนาอาชีพเสริมใหกับสมาชิก ปจจุบัน   
ดแูลสมาชกิอยูจํ านวน 72 คน มีอาสาสมัครหมุนเวียนกันท ํางานเพื่อใหบริการสมาชิกจํ านวน 5 คน

    เมื่อจัดตั้งกลุมตาลโตนดข้ึนมาแลว เพื่อใหการดํ าเนินการของกลุมมีรูปแบบที่ชัดเจน 
และสามารถประเมินผลความกาวหนาได ผูวิจัยจึงไดสรางชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม      
“ตาลโตนด” ข้ึนโดยจัดใหมีกิจกรรม 2 ดานคือ กิจกรรมรวมกลุม และกิจกรรมเยี่ยมบาน หลังจาก
การด ําเนินการตามโครงการดังกลาวมาระยะหนึ่ง พบวาพฤติกรรมตางๆ ของผูปวย เปล่ียนไปใน
ทางทีด่ ีมากข้ึน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” 
ตอการเปล่ียนแปลงของภาวะจิตสังคม ไดแก ภาวะซึมเศรา ความตระหนักในคุณคาแหงตน     
การกระท ําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต และสัมพันธภาพระหวางบุคคล วามีการเปล่ียนแปลง
ไปในระดบัมากนอยเพียงใด เพื่อที่จะไดน ําผลการศึกษาไปปรับปรุงหรือพัฒนา น ําไปใชใหมากข้ึน

  
2. จุดประสงคของการวิจัย
                เพื่อศึกษาผลของการใหแรงสนับสนุนทางสังคม   ผานชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม
“ตาลโตนด”  ตอการเปล่ียนแปลงของภาวะจิตสังคม ไดแก  ภาวะซึมเศรา  ความตระหนักในคุณ
คาแหงตน    การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต     และสัมพันธภาพระหวางบุคคลของ
ผูติดเชื้อเอชไอวี

3. ขอคํ าถามการวิจัย
    ภายหลังที่ผูติดเชื้อเอชไอวี ไดเขารวม ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม  “ตาลโตนด” 

แลวมีผลตอการเปล่ียนแปลงของภาวะจิตสังคม ไดแก ภาวะซึมเศรา ความตระหนักในคุณคา   
แหงตน  การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต และสัมพันธภาพระหวางบุคคล หรือไม
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4. ขอบเขตการวิจัย
               ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัย กํ าหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้
                4.1 ประชากร  ประชากรที่ใชในการศึกษาในคร้ังนี้ ไดแกผูติดเชื้อเอชไอวี ที่เปนสมาชิก
ของชมรมตาลโตนดในป 2545 จํ านวน 72 คน สุมตัวอยางมาได จํ านวนทั้งส้ิน 27 คน ที่ม ี       
คณุสมบัติ  ดังนี้
                      4.1.1  เปนสมาชิกใหม ที่ยังไมเคยผานกิจกรรมของชมรม

          4.1.2  เปนสมาชิกที่สมัครใจเขารวมกิจกรรม จบครบกระบวนการวิจัย
          4.1.3  เปนสมาชิกที่ไมมีภาวะความเจ็บปวย ที่เปนอุปสรรคตอการวิจัย
   4.2  ตวัแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ มีดังนี้

4.2.1   ตัวแปรอิสระ ไดแก
4.2.1.1  ปจจัยสวนบุคคล

        - เพศ
            - อายุ

         - สถานภาพสมรส
        -  รายไดตอเดือน

4.2.1.2  ชดุกจิกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด”    ประกอบดวย
2 กจิกรรม ไดแก  กิจกรรมรวมกลุม และกิจกรรมเยี่ยมบาน  กิจกรรมรวมกลุมประกอบไปดวย
กจิกรรม ดังนี้

         -  กจิกรรมพัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล
-  กจิกรรมพัฒนาการกระท ําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
-  กจิกรรมพัฒนาความตระหนักในคุณคาแหงตน
-  กจิกรรมพัฒนาความสามารถในการดํ ารงชีวิต

4.2.2  ตวัแปรตาม ไดแก ภาวะจิตสังคมของผูติดเชื้อเอชไอวี ประกอบดวย
4.2.2.1  ภาวะซึมเศรา
4.2.2.2  ความตระหนักในคุณคาแหงตน
4.2.2.3  การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
4.2.2.4  สัมพันธภาพระหวางบุคคล
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5. ขอตกลงเบื้องตนของการวิจัย
   เพือ่ใหการวิจัยในคร้ังนี้เปนที่เขาใจตรงกัน    ผูวิจัยไดกํ าหนดขอตกลงเบื้องตนไว   ดังนี้

การเขาสูชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม    “ตาลโตนด”    ในชวงระยะเวลาที่แตกตางกัน เมื่อผาน
กจิกรรมในชุดกิจกรรมทั้งหมดแลว ถือวาไดรับผลจากกิจกรรมไมแตกตางกัน

6. นิยามศัพทเฉพาะ
เพือ่ใหเขาใจความหมายของคํ าที่ใชในการวิจัยตรงกัน ผูวิจัยจึงไดนิยามความหมายของ

คํ าตางๆ ไวดังนี้
6.1 กลุมตาลโตนด  หมายถงึ  กลุมชวยเหลือตนเองของผูติดเชื้อเอชไอวี ที่จัดตั้งข้ึน

อยางเปนทางการ มีสํ านักงานอยูที่ อาคารนวทัศน โรงพยาบาลบานแหลม โดยมีอาสาสมัครที่เปน       
ผูตดิเชือ้เอชไอวี ปฏิบัติหนาที่บริหารงานของกลุมหมุนเวียนคราวละ 5 คน   โดยมีเปาหมายและ
วัตถปุระสงคเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูติดเชื้อเอชไอวี และสรางความเขาใจในการอยูรวมกับ
ชมุชน

  6.2  ชดุกจิกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด”   หมายถึง     ชุดกิจกรรมที่ผูวิจัย
สรางข้ึน   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกทางดานจิตสังคม    และเพิ่มแรง
สนบัสนนุทางสังคมแกสมาชิก โดยจัดใหมีกิจกรรม  2  ดาน คือ กิจกรรมรวมกลุม   และกิจกรรม
เยี่ยมบาน

  6.3  ภาวะซึมเศรา หมายถึง การทีบ่คุคลเผชิญภาวะวิกฤติในชีวิต อันเนื่องมาจากการ
ตดิเชือ้เอชไอวี ท ําใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง ท ําใหมีอาการเปล่ียนแปลง ดานอาการทางกาย   
ดานจิตใจ ดานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม ดังนี้

6.3.1  ดานอาการทางกาย ไดแก การนอนไมหลับ ออนเพลีย ไมมีความรูสึกทาง
เพศ  เบื่ออาหาร หรืออยากอาหารเพิ่มข้ึน หัวใจเตนเร็ว ทองอืด วิงเวียนศีรษะ

6.3.2  ดานจิตใจ    มีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับอารมณ    ความคิด    สติปญญา
และการรับรู  ไดแก การขาดสมาธิ ไมกลาตัดสินใจ ขาดแรงจูงใจสูญเสียความจํ าระยะส้ัน คิดวา
ตนเองเจบ็ปวยดวยโรคตางๆ มีความกลัว วิตกกังวล ตึงเครียด ตื่นเตน อารมณเศราหมอง อารมณ
เปล่ียนแปลงงาย ไมสนใจคนที่เคยสนิทคุนเคย รูสึกผิดและไรคา     โดดเดี่ยวหมดหนทาง ทอแท
ส้ินหวัง เชื่อวาถูกลงโทษ มีความคิดฆาตัวตาย

6.3.3  ดานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม มีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับการทํ ากิจกรรม
ทีเ่กีย่วของกับผูอ่ืน คือสนใจตอกิจกรรมและงานอดิเรกลดลง เบื่อหนาย ไมรับรูตอส่ิงแวดลอมไม
สบตา ความรับผิดชอบลดลง ขาดระเบียบแบบแผน และไรเหตุผล
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6.4 ความตระหนักในคุณคาแหงตน  หมายถึง    ความรูสึกที่ผูติดเชื้อเอชไอวีคิดวา
ตนเองยังมีประโยชนและเปนที่ตองการของบุคคลในครอบครัว    และผูใกลชิดอ่ืนๆ และพรอมที่จะ
ยนืหยดัรักษาชีวิตของตนเองตอไป โดยมีคุณลักษณะทางดานจิตใจ ดังนี้

6.4.1 ดานความสงบและรูสึกผอนคลาย   เปนความสามารถในการควบคุมตน
เองไดแมเผชิญกับความยุงยาก และความทาทายที่นากลัวอยูก็ตาม  ถึงแมจะผานการกดดันอยาง
สูงก็สามารถคืนสูความสงบไดอยางรวดเร็ว

6.4.2  ดานการมีพลังและจุดมุงหมาย  เปนการแสดงออกของความมีชีวิตชีวา
ทัง้รางกายและจิตใจ สนุกกับการทํ างาน กระตือรือรน มีแรงจูงใจสูง มีความคิดสรางสรรค ในการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ดี

6.4.3  ดานการเปดเผยและแสดงความรูสึก    เปนความสามารถในการส่ือสาร
อยางตรงไปตรงมาทั้งภาษาพูดและทาทาง ซึ่งบงชัดถึงความรูสึกที่เกิดข้ึนในขณะนั้นและสามารถ
ควบคมุหรือหยุดความรูสึกที่เกิดข้ึนไดทันที

6.4.4  ดานการคิดในทางที่ดีและมองโลกในทางดี   เปนลักษณะของบุคคลที่
มกัไมคอยมีความวิตกกังวลเมื่อพบกับความผิดพลาดหรือประสบการณที่ไมคุนเคย

6.4.5  ดานการพึ่งพิงตนเอง  เปนความสามารถกระท ําส่ิงตางๆ    ไดอยางอิสระ
และเปนตัวของตัวเอง พึ่งพาตนเองโดยไมจํ าเปนตองขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน
             6.5  การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต  หมายถึง    การกระทํ าใด ๆ  ที่      
ผูตดิเชื้อเอชไอวีกระทํ าเพื่อใหเกิดผลในดานตาง ๆ   ไดแก   บรรเทาอาการของโรค,สงเสริมสุขภาพ
อนามัยใหแข็งแรง,  ลดความวิตกกังวล,ปองกันการแพรกระจายของโรค,  เพิม่คุณคาใหกับตนเอง,
สงเสริมการดํ ารงชีวิต และชะลออาการและมีชีวิตที่ยืนยาว โดยแบงเปนพฤติกรรม 3 ดาน ดังนี้
                       6.5.1   ดานสงเสริมสุขภาพปองกันโรค  หมายถงึกิจกรรมใดๆ ที่ผูติดเชื้อกระทํ า
เพือ่ใหมีสุขภาพด ีมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง และการกระทํ าเพื่อรักษาการเจ็บปวย
                       6.5.2   ดานอารมณ  เปนกจิกรรมที่กระท ําเพื่อรักษาเยียวยา ความรูสึกดาน
จิตอารมณ  เพือ่สามารถปรับสภาพความรูสึกนึกคิดใหอยูในภาวะสมดุล
                       6.5.3   ดานเศรษฐกิจ เปนกจิกรรมที่ผูติดเชื้อพยายามพึ่งพาตนเอง ทางดาน
เศรษฐกจิ    โดยการหางานใหเหมาะสมกับตนเอง  หรือการแสวงหาแหลงชวยเหลือทางสังคม

  6.6  สมัพันธภาพระหวางบุคคล หมายถงึ การมีปฏิสัมพันธระหวางผูติดเชื้อที่เปน
สมาชกิ ในกลุมชวยเหลือตนเอง “ตาลโตนด” ในฐานะเพื่อนและผูใกลชิดในครอบครัวและผูเคย
เกีย่วของสัมพันธกอนการเจ็บปวยจากการติดเชื้อ โดยมีลักษณะของความสัมพันธ 2 ดาน ดังนี้
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6.6.1  ดานความมั่นใจและไววางใจในการอยูรวมกัน     ไดแก การไดรับความ
ไววางใจใน  การใชชีวิตอยูรวมกัน การปฏิบัติที่ไมมีความแตกตางจากปกติ การแสดงออกถึง   
ความจริงใจ การกลาเปดเผยความลับ  ความรูสึกถึงความเชื่อมั่น

6.6.2   ดานการไดรับความชวยเหลือสนับสนุน และมิตรภาพ    ไดแก    การไดรับ
ความสนใจ การเอาใจใส การใหกํ าลังใจ ความเอ้ืออาทร ความอบอุน การไดรับความชวยเหลือ
เปนขอมูลขาวสาร การใหความชวยเหลือทั้งวัตถุและส่ิงของ
             6.7 ผูติดเชื้อเอชไอวี หมายถึงบุคคลที่ไดรับการตรวจเลือด จากโรงพยาบาล          
บานแหลม หรือสถานพยาบาลแหงอ่ืนที่พบวาติดเชื้อเอชไอวี และไดรับบริการสุขภาพจาก         
โรงพยาบาลบานแหลม โดยเปนผูติดเชื้อที่เร่ิมแสดงอาการหรือผูปวยเอดส(ระยะที ่ 2 และ 3) แต   
ไดรับการดูแลรักษาจากแพทย มีภาวะสุขภาพดีข้ึน สามารถเขารวมกิจกรรมได

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
 จากปญหาที่เกิดข้ึนกับผูติดเชื้อเอชไอวี ผูวิจัยคาดวาชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม   

“ตาลโตนด” ที่พัฒนาข้ึน จะสงผลตอการเปล่ียนแปลงของภาวะจิตสังคม ไดแก การลดลงของ
ภาวะซึมเศรา  การเพิ่มข้ึนของความตระหนักในคุณคาแหงตน การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุด       
มุงหมายในชีวิต และสัมพันธภาพระหวางบุคคลของผูติดเชื้อเอชไอวีที่เปนสมาชิกของกลุมตาล
โตนด นอกจากนี้ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด”  ยังอาจถูกนํ าไปปรับใชกับกลุมชวย
เหลือตนเองของผูติดเชื้อเอชไอวีอ่ืนๆ หรือกลุมเปาหมายอ่ืนๆ ตามวัตถุประสงคของผูนํ าไปใช

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

                   ในการศึกษาผลของการใหแรงสนับสนุนทางสังคมดวยกิจกรรมของกลุม “ตาลโตนด”        
ตอภาวะซึมเศรา ความตระหนักในคุณคาแหงตน การกระทํ าพฤติกรรมสูจุดมุงหมายในชีวิต และ       
สัมพันธภาพระหวางบุคคล ของผูติดเชื้อเอชไอวี ผูศกึษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยมีสาระสํ าคัญตามลํ าดับ ดังนี้

1. ภาวะจิตใจและพฤติกรรมของผูติดเชื้อเอชไอวี
1.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของผูปวย
1.2 ภาวะซึมเศรา
1.3 ความตระหนักในคุณคาแหงตน
1.4 การกระทํ าพฤติกรรมสูจุดมุงหมายในชีวิต
1.5 สัมพันธภาพระหวางบุคคล

             2.  กระบวนการกลุม
 3.   กลุมชวยเหลือตนเอง
4. การเยี่ยมบาน

1. ภาวะจิตใจและพฤติกรรมของผูติดเชื้อเอชไอวี
                 การที่บุคคลรับรูตนเองวาติดเชื้อเอชไอวี ยอมสงผลตอภาวะจิตใจ และสังคมเปน   
อยางมาก เนื่องจากยังไมมีวิธีรักษาโรคเอดสใหหายขาดได ผูติดเชื้อสวนใหญจะเสียชีวิตจากโรค
ตดิเชือ้ฉวยโอกาส ท ําใหผูติดเชื้อเมื่อรูวาตนเองติดเชื้อจะมี ความวิตกกังวล ซึมเศรา ส้ินหวัง ทอแท     
เกดิความเบือ่หนายชีวิต นอกจากนี้การติดเชื้อเอชไอวี ยังเปนเร่ืองที่ไดรับการมองจากสังคมวาเปน
โรคของคนที่มีพฤติกรรมไมดี เชน มีพฤติกรรมสํ าสอนทางเพศ เปนกลุมรักรวมเพศ เปนผูใช       
ยาเสพติด รวมทั้งการประชาสัมพันธรณรงคในชวงแรก ใชภาพของความนากลัว นารังเกียจ ทํ าให
บคุคลในสังคมมทีาทีรังเกียจผูติดเชื้อ ท ําใหผูติดเชื้อตองเผชิญผลกระทบทางดานสังคม และความ
รูสึกตอตนเอง  เชน   ถกูแบงแยกจากคนในครอบครัว และชุมชน ถูกไลออกจากงาน สูญเสียรายได
ทํ าใหวิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไป สงผลตอสภาวะจิตใจและสังคมเปนอยางมาก ในการศึกษาทาง    
จิตวิทยา  (ศรีธรรม ธนะภูม ิ2546 : 3)     พบวาลํ าดับข้ันตอน  ของการแสดงออกทางอารมณ และ
 พฤติกรรม ของผูปวยดวยโรครายแรง ม ี 5 ระยะ ไดแก
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ระยะที ่1 ตกใจและปฏิเสธความจริง เปนระยะแรกที่ผูปวยตกใจตอการที่ทราบผลหรือ
สงสัยวาตนเปนโรครายที่รักษาไมหายและอาจเสียชีวิตในเวลาอันใกล อาจมีอาการ "ชอค" กังวล 
สับสน ซมึเฉย ถาตกใจมากอาจเอะอะโวยวาย ควบคุมอารมณไมได ในระยะนี้ผูปวยจะปฏิเสธ
ความจริงวาตนเองไมไดเปนโรคนั้นๆ อาจกลาวโทษวาแพทยตรวจวินิจฉัยผิดผลาด ผูปวยจะ
พยายามหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อลบลางผลการตรวจวินิจฉัยของแพทย มีการไปหาแพทยหลายคน
เพือ่ใหยืนยันวาตนไมปวย

     ระยะที ่2 กังวล สับสน และโกรธ ระยะนี้เมื่อไมสามารถปฏิเสธความจริงได ผูปวยเร่ิมมี
ความกังวลมาก ความคิดสับสน รูสึกอึดอัดและหาทางออกไมได รูสึกโกรธที่ตนตองเผชิญกับ
ปญหาที่รายแรง อาจกลาวโทษวาเปนความผิดของแพทยหรือผูอ่ืน บางรายอาจแสดงกิริยา วาจา 
ทีก่าวราว มีการตอตาน การดูแลรักษา ไมปฏิบัติตามคํ าแนะนํ าของแพทย โกรธญาติและคนอ่ืนๆ

   ระยะที ่ 3 ตอรอง ระยะนี้ผูปวยเร่ิมมีอาการสงบลง ตอรองวาตนอาจจะไมเปนโรคราย
แรง อาจจะกลับไปสูระยะปฏิเสธความจริงไดอีก บางรายมีความหวังวา จะมีการตรวจที่ละเอียด
และพบวาตนเองไมเปนโรครายแรง หรือเปนโรคที่ไมมีอันตรายและรักษาได เพื่อเพิ่มความหวังและ
ยดืเวลาใหกับตนเองกอนที่จะยอมรับความจริงไปอีกสักระยะหนึ่ง

   ระยะที ่ 4 เศรา และหมดหวัง ผูปวยจะเร่ิมรูสึกหมดหวังและเศราโศกเสียใจ เมื่อตอง
ยอมรับความจริงของการเปนโรครายแรง จากการที่ปฏิเสธและตอรองไมเปนผลสํ าเร็จ ผูปวยตอง
ยอมจ ํานนดวยเหตุผล แตจิตใจของผูปวยยังไมสามารถยอมรับได มีอารมณซึมเศราตอการสูญเสีย     
มคีวามรูสึกผิด รูสึกอางวาง พูดและทํ าส่ิงตางๆ นอยลง แยกตัว ชอบอยูคนเดียว  เหมอลอย กินไม
ได นอนไมหลับ อาจมีความรูสึกอยากตาย หรือถาอาการรุนแรงอาจมีประสาทหลอน หูแวว ระแวง

  ระยะที ่ 5 ยอมรับความจริง เปนระยะที่ผูปวยยอมรับความจริงที่ตนหลีกเล่ียงไมได 
อาการเศราลดลง มีการซักถามถึงรายละเอียดของโรคที่เปนและวิธีรักษา แตในบางรายอาจไม
แสดงอาการ เฉยเมย ไมสนใจ ปลอยใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของแพทยและญาติในเร่ือง
การรักษา ตอจากนี้ผูปวยจะเร่ิมปรับตัวตอการรักษาและการดํ าเนินชีวิตตอไป ผูปวยเร่ิมรับฟงคํ า
แนะนํ าของแพทย ใหความรวมมือในการักษาและรวมรับผิดชอบตนเองมากข้ึน พยายามหาวิธี
และแนวทางในการดํ าเนินชีวิต การปรับตัวตอครอบครัวและผูอ่ืน ตลอดจนการติดตอกับแพทย
และพยาบาลผูใหการรักษาเตรียมตัว เพื่อเผชิญกับความทุกขทรมานทั้งทางกายและทางใจ และ
เผชิญกับความตายหากโรคนั้นรักษาไมหาย การแสดงออกของผูปวยไมจํ าเปนจะตองเรียงลํ าดับ
ข้ันตอนดงักลาวนี้เสมอไป อาจจะขามข้ันตอน หรือมีการแสดงออกเพียงบางข้ันตอนเทานั้นก็ได
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1.1 ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการปรับตัวของผูปวย
 การปรับตัวของผูปวยในดานจิตใจและพฤติกรรมนั้น มีปจจัยที่มีความสํ าคัญอยู  
3  อยาง ไดแก

1.1.1  ปจจัยเกี่ยวกับโรค ไดแก
 -  อาการ ตํ าแหนงของโรคและระยะของโรค
 -  การรักษา และผลการรักษา
 -  การสูญเสียอวัยวะ สมรรถภาพ

1.1.2   ปจจัยเกี่ยวกับตัวผูปวย ไดแก
 -  บคุลิกภาพและความสามารถในการปรับตัวและแกปญหา
 -  ชวงอายุของผูปวย ความรับผิดชอบตอตนเองและครอบครัว
-  ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน

  1.1.3  ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
-  สภาพเศรษฐกิจ
-  ความชวยเหลือจากครอบครัวและผูอ่ืน
-  คานิยม ประเพณี
-  ความชวยเหลือและทาทีของแพทยและบุคลากรทางการแพทย

1.2  ภาวะซึมเศรา
การตดิเชื้อเอชไอวี บุคคลโดยทั่วไปมองวาเมื่อติดเชื้อเอชไอวีแลวตองตายเปนโรค

ที่นากลัว นารังเกียจ จึงสงผลตอจิตใจของผูติดเชื้อเอชไอวีเปนอยางมาก ภาวะจิตใจที่เกิดข้ึน 
ประการสํ าคัญคือ  ภาวะซึมเศรา การศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศรามีรายละเอียด ดังนี้ เบ็ค (Beck 
1967, อางถงึใน นิศารัตน เชตวรรณ 2543 : 14) อธิบายวา ภาวะซึมเศรา เปนรูปแบบที่ซับซอน
ของความรูสึก และกระบวนการทางปญญา ซึ่งทํ าใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยแบงรูปแบบของ
ภาวะซึมเศราไว 5 ประการ ดังนี้

1. เปนภาวะอารมณที่เปล่ียนแปลงไป เชน เศราโศก เสียใจ อางวาง โดดเดี่ยว
ไรอารมณ

2. มคีวามคดิความเขาใจในตนเอง ในทางลบ ประกอบดวย   การคิดถึงตนเอง
ในแงลบ และต ําหนิตนเอง

3. มคีวามตองการที่ถดถอย     และลงโทษตนเอง   เชน  ตองการหนี  หลบซอน
หรือตองการที่จะตาย

4. การท ํางานของรางกายเปล่ียนแปลงไป เชน เบื่ออาหาร นอนไมหลับ สูญเสีย
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แรงขับทางเพศ
5. ระดบัของการทํ ากิจกรรมตาง ๆ   เปล่ียนแปลงไป  เชน   เชื่องชาลง    กระวน

กระวายใจหรือ กระสับกระสาย
เซลิกแมน (Seligman 1974, อางถึงใน ชาลินี สุวรรณยศ 2542 : 4) ไดกลาวถึง

ภาวะซมึเศราวาเปนภาวะที่แสดงถึงความรูสึกหมดหวัง เมื่อบุคคลเรียนรูวาไมสามารถควบคุม
สถานการณนั้นได ท ําใหบุคคลมีความรูสึกซึมเศรา เสียใจ ไมมีคุณคา ตอยตํ่ า บุคคลจะมีแตความ
รูสึกสูญเสียที่ตนเองไมประสบความสํ าเร็จ หรือเกิดความลมเหลวในชีวิต

จํ าลอง  ดิษยวณิช (2531 : 176) กลาวถึงภาวะซึมเศราไววา เปนปฏิกิริยาทาง
อารมณทีพ่บไดในทุกคน เมื่อมีการสูญเสียอยางสํ าคัญเกิดข้ึน การสูญเสียมักเกี่ยวของกับ
เหตกุารณอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน  เชน พอแม ญาติพี่นอง เพื่อนฝูงถึงแกชีวิต
ตนเองถกูตัดแขนขาหรืออวัยวะบางสวนออกไป การสูญเสียเงินทองและทรัพยสมบัติ ตลอดจนการ
สูญเสียสถานภาพทางสังคม เชน สอบตก ถูกไลออกจากงาน ถูกฟองลมละลาย มีเหตุการณที่
ท ําใหตองเสียชื่อเสียงและเกียรติยศ

อาจกลาวโดยสรุปไดวาภาวะซึมเศรา เปนภาวะทางอารมณที่ท ําใหบุคคลไมเปน
สุข  ขาดสมดุลทั้งทางรางกายและจิตใจ เมื่อบุคคลเศรา จะมีอาการแสดงออกไดหลายอยาง เชน
เบือ่อาหาร นํ้ าหนักลด ทองผูก มีความรูสึกไมแจมใส มีอารมณหงุดหงิด โกรธงาย มีความสนใจ
ส่ิงตางๆนอยลง มีความนึกคิดและการเคล่ือนไหวชาลง สมาธิเสีย หลงลืมงาย มีอาการใจส่ัน
แนนหนาอก วิงเวียนศีรษะ ออนเพลียและเหนื่อยงาย มีความรูสึกทอแทและเบื่อชีวิต

1.2.1 สาเหตุของภาวะซึมเศรา
มกีารอธิบายภาวะซึมเศรา ไวหลายประการ  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับแนวคิด

พืน้ฐานของทฤษฎีในการพิจารณาที่แตกตางกันไป เชน ทฤษฎีชีวเคมีที่อธิบายเกี่ยวกับสารใน
ระบบประสาทสวนกลางที่มีผลตอการเกิดภาวะอารมณเศรา ความผิดปกติของฮอรโมนบางชนิด
ความผิดปกติของระดับอิเลคโตไลทภายในรางกาย หรือทฤษฎีเกี่ยวกับพันธุกรรมในสวนของ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่อธิบายถึงภาวะซึมเศรา อาจแยกอธิบายไดเปนกลุมทฤษฏี ดังนี้

ทฤษฎีจติวิเคราะห ทฤษฎีนี ้อธิบายวา การสูญเสียเปนสาเหตุที่สํ าคัญที่
ท ําใหเกดิภาวะซึมเศราไมวาจะเปนความสูญเสียที่เกิดจากความเปนจริงหรือเปนความสูญเสียใน
จนิตนาการกไ็ด ซึ่งมักจะเปนการสูญเสียในส่ิงที่ตนเองรัก การสูญเสียอวัยวะนอกจากนี้ยังมี ภาวะ
อารมณโกรธ และความไมพอใจตอการสูญเสียนั้น แตไมแสดงออกมา จึงเกิดความลังเล เกิดความ
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ขัดแยงภายในจิตใจ  ความโกรธและความไมเปนมิตรเชนนี ้ จะกอใหเกิดความรูสึกผิดภายในจิตใจ
ตนเอง  ซึ่งตนเองรับรูวาเปนส่ิงไมดีและไมสามารถแสดงออกอยางรุนแรงได ความรูสึกที่ไมดีจึงผัน
เขาหาตนเอง ท ําใหกลายเปนโกรธและเกลียดตนเอง เปนศัตรูกับตนเอง ผลติดตามมาก็คือ
เกดิอารมณเศรามาก มีความสํ านึกในคุณคาแหงตนตํ่ า ไมมีความหมาย ไมมีความหวังและเชื่อวา
ตนเองเปนคนไมดี (Freud 1957, อางถึงใน นิศารัตน เชตวรรณ 2543 : 16)

แนวคิดของเบ็ค (Beck 1967, อางถึงใน ชาลินี สุวรรณยศ 2542 : 5)
ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะซึมเศราวามีพื้นฐานของความสัมพันธ ระหวางความคิดและความ
รูสึกของมนุษย โดยเสนอวาความคิดที่ผิดเปนสาเหตุของภาวะซึมเศรา ไดแกความเชื่อในทางลบ 3
ลักษณะ

1. รูปแบบความคิดทางลบตอตนเอง    ผูที่มีภาวะซึมเศราจะมองตน
เองวาบกพรอง   ไมเพียงพอ ไมมีคุณคา ไมเปนที่ตองการของผูอ่ืน อันเนื่องมาจากขอบกพรองที่
ตนคดิข้ึนเอง ซึ่งมีแนวโนมที่จะไมยอมรับตนเอง เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ข้ึน ก็จะโทษวาทั้งหมด
เปนความผิดพลาดของตนเอง ท ําใหมีความสํ านึกในคุณคาแหงตนตํ่ า และสงผลใหเกิดภาวะ
ซึมเศรา ตามมา

2. รูปแบบความคิดทางลบตอประสบการณตางๆ รอบตัว ผูที่มีภาวะ
ซึมเศรา จะแปลปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมของตนเองในเชิงความสูญเสีย การถูกใสรายเปนประจํ า
จะมองเหน็ชวิีตเต็มไปดวยภาระ อุปสรรค หรือสถานการณที่ทํ าใหเจ็บปวดทํ าใหคุณคาของตนเอง
ลดลง เมือ่ตองพบกับสถานการณใดๆ ก็จะแปลสถานการณนั้น ไปในทางลบจึงสงผลใหเกิดความ
คดิอัตโนมัติดานลบและเกิดภาวะภาวะซึมเศราตามมา

3. รูปแบบความคิดทางลบตออนาคต  ผูที่มีภาวะซึมเศราจะท ํานาย
วาความทุกขยากในปจจุบันจะดํ าเนินตอไปไมมีที่ส้ินสุด มองไปขางหนาชีวิตก็จะมีแตความ     
ยากลํ าบากที่ไมมีวัน ลดนอยลง เมื่อพบกับสถานการณในปจจุบันก็จะมองวาอนาคตจะเปนส่ิงที่
เปนปญหา  ตอไปทํ าใหทอแทตอ อนาคต สูญเสียความหวังในอนาคต ท ําใหเกิดภาวะซึมเศรา

ลักษณะความคิดนํ ารองเชนนี้เกิดจากการแปลสถานการณที่ผิดพลาด
สงผลใหเกิดภาวะซึมเศราสวนความบิดเบือนทางปญญาเปนตัวเชื่อมโยงความคิดนํ ารองและ
ความคดิอัตโนมัติ เมื่อบุคคลประสบภาวะวิกฤติในชีวิต การประมวลเร่ืองราวที่ผิดพลาดในอดีตจะ
กระตุนบคุคลนั้นเกิดความคิดอัตโนมัติทางลบ เปนผลใหเกิดภาวะซึมเศราตามมาอีก  ถามีความ
คดิในทางลบเพิ่มมากภาวะซึมเศราก็จะมากข้ึน  และมีผลยอนกลับใหเกิดความคิดอัตโนมัติในทาง
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ลบเพิม่มากข้ึน ท ําใหความคิดอยางมีเหตุผลยิ่งลดลงและซึมเศราเพิ่มมากข้ึน อันเปนการคิดใน
ลักษณะบิดเบือนหรือเกิดความเขาใจที่ผิด

1.2.2 บคุลกิภาพของบุคคลซึมเศรา
                      ผูทีม่อีารมณเศรานั้น มักจะเปนคนประเภทข้ีอาย หว่ันไหวงาย วิตกกังวล
งายดวยเร่ืองเพียงเล็กๆนอยๆ คอนขางจะเปนคนที่ระมัดระวังตนเองมากเกินไปเปนคนพิถีพิถัน
มาก และไมมีความชื่นชอบในตนเอง บุคคลเหลานี้มักจะเกิดความรูสึกวาตนเองถูกทอดทิ้ง ไมเปน
ทีต่องการ ไมมีใครชอบ ไมมีใครยกยอง ผลของการที่เขาไมมีความชื่นชอบในตัวเองนั้น ท ําใหเขา
แสดงความไมเปนมิตรตอตนเอง กาวราวตอตนเอง  จึงปรากฏบอยๆวาบุคคลที่เศรามากๆ มักจะ
ท ํารายและทํ าลายตนเอง (สุวนีย  เกี่ยวกิ่งแกว 2527 : 154)

1.2.3  อาการของผูมีภาวะซึมเศรา
          เมือ่บุคคลมีภาวะซึมเศราจะมีอาการที่แสดงออกแตกตางกันไป (Ebersole

and Hess 1981, อางถึงใน ชัดเจน จันทรพัฒน  2543 : 12 )  ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
1. อาการทางดานรางกาย สวนใหญมีอาการดังตอไปนี้

 1.1 แบบแผนการนอนหลับเปล่ียนไป อาจนอนไมหลับหรือนอนมากไป
1.2 ไรสมรรถภาพทางเพศ มักจะไมมีความรูสึกทางเพศ
1.3 แบบแผนการรับประทานอาหารเปล่ียนแปลงไป เชน ความอยาก

อาหารลดลง หรือความอยากอาหารเพิ่มข้ึน
  1.4 ปวดกลามเนื้อและอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มข้ึน ทองอืด ทองเสีย

วิงเวียน ปวดศีรษะ
      1.5 แบบแผนกิจกรรมและการออกกํ าลังกายเปล่ียนไปคือ มีการเคล่ือน

ไหวของรางกายเพิ่มมากข้ึน หรืออาจจะมีการเคล่ือนไหวของรางกายชาลง
2. จะมกีารเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับอารมณ จิตใจ ความคิด สติปญญา และ

การรับรู ซึ่งอาการที่แสดงออกมี ดังนี้
2.1  ดานสติปญญา ขาดความคิดสรางสรรค ขาดสมาธ ิ ไมกลาตัดสิน

ใจขาดแรงจูงใจ ที่จะกระท ําส่ิงตางๆ สูญเสียความจ ํา โดยเฉพาะความจ ําระยะส้ัน
2.2 ดานความคิด ผูปวยซึมเศราจะคิดไปวาตัวเองเจ็บปวยดวยโรค

ตางๆ  ท ําใหมีการบนถึงการเจ็บปวยทางกาย รูสึกกลัว วิตกกังวล ตึงเครียด ตื่นเตน หรือถูกทอดทิ้ง 
โดยทีอ่าจมีอาการเชนนั้นเกิดข้ึนจริง

2.3 ดานอารมณ อารมณเปล่ียนแปลงงาย  เชน โกรธ และขุนเคืองงาย 
ไมสนใจคนที่สนิทคุนเคย มีอารมณหดหูเศราหมอง
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2.4 ดานการรับรู   จะรูสึกไมพึงพอใจตอสภาพการณที่เปนอยู    รูสึกผิด   
รูสึกตนเองไรคา รูสึกโดดเดี่ยว รูสึกหมดหนทางและรูสึกทอแทหมดความหวัง มีความเชื่อวาตนเอง
ลมเหลว  มีความเชื่อวาภาวะที่เปนอยูของตนเองเกิดจากมีส่ิงอ่ืนมากระท ํา เชื่อวาถูกลงโทษ    
นอกจากนีอ้าจม ีความคิดฆาตัวตาย ซึ่งเปนผูที่มีภาวะซึมเศราในระดับรุนแรง

3. ดานทางพฤติกรรมทางสังคม จะเปล่ียนแปลงเห็นไดชัดในเร่ืองอุปนิสัยและ   
สัมพนัธภาพกลาวคือ อุปนิสัยเปล่ียนไป เชน ไมราเริง สนุกสนาน ตลกคะนองและขบขันเหมือน
เดมิความสนใจตอการทํ ากิจกรรมหรืองานอดิเรกลดลง หรือบางรายอาจจะท ํากิจกรรมตางๆ อยาง
ขาดระเบยีบ แบบแผน  มีพฤติกรรมที่ไรเหตุผล เชน หลงผิดประสาทหลอน ไมติดตอกับเพื่อน    
สุดทายแยกตัวจากสังคม นอกจากนี้บางรายพบแพทยบอยโดยคิดวาตนเองเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ

1.2.4  ระดับของภาวะซึมเศรา
 ภาวะซึมเศราแบงตามความรุนแรงเปน 3 ระดับ (Beck 1967, อางถึงใน 

ชาลินี สุวรรณยศ  2542 : 5) ไดแก
1. ภาวะซึมเศราระดับเล็กนอย เปนภาวะอารมณที่ไมสดชื่น ไมแจมใส 

อารมณเศรา เหงาหงอยชั่วคราว ซึ่งบุคคลทั่วไปรูสึกไดในบางคร้ัง บางคร้ังก็มีสาเหตุเพียงพอ    
บางคร้ังกไ็มมสีาเหตุใดๆ มักเปรียบเทียบตนเองกับผูอ่ืน คาดหวังวาผลลัพธในสถานการณที่เผชิญ
อยูจะเปนไปในทางลบ เร่ิมรูสึกไมพอใจตอรูปลักษณของตนในบางคร้ัง ความตั้งใจในการทํ างาน
ตางๆ เร่ิมลดลง มีความตองการความชวยเหลือ คํ าแนะนํ า การเอาใจใสปลอบโยน   การนอนหลับ      
พกัผอน เปล่ียนแปลงไปจากเดิม เชน หลับยากกวาปกติ

2. ภาวะซึมเศราระดับปานกลาง อารมณซึมเศรา  ในระยะนี ้ จะรุนแรง
ข้ึนถงึข้ันมีผลกระทบตอชีวิตครอบครัวและการงาน แตยังสามารถดํ าเนินชีวิตประจํ าวันได แมวา
จะไมสมบรูณ มีอารมณเศรามากข้ึนและมักเปนในชวงเวลาเชา และจะดีข้ึนในเวลากลางวัน  รูสึก
ไมมีความสุข เบื่อหนายตอส่ิงตางๆ ออนเพลีย รูสึกวามีพละก ําลังนอยลง รูสึกวาตนเองไรคา        
ไรความสามารถ มักตํ าหนิตนเอง หงุดหงิด รองไหงาย โกรธงาย กาวราว ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
รางกายและสุขภาพตนเองปรากฏมากข้ึน รูสึกวามีความเปล่ียนแปลงไป มีความตองการหลีกเล่ียง
สถานการณแวดลอมและสังคมจะทิ้งสังคมทีละนอย อาจมีความคิดเกี่ยวกับความตาย การนอน
หลับผิดปกติ ความอยากอาหารลดลงจนกระทั่งไมอยากรับประทานอาหารและนํ้ า นํ้ าหนักลด 
ความตองการทางเพศลดลง

3. ภาวะซึมเศราระดับรุนแรง  จะมีอารมณซึมเศราตลอดเวลา ส้ินหวัง
มองตนเองดานไมดี ไมมีประโยชนตลอดเวลา ท ําใหมีความคิดฆาตัวตาย ไมสนใจส่ิงแวดลอมรอบ
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ตวั มคีวามตองการหลีกหนี หลบซอน ไมมีการเขารวมสังคมใดๆ เลย ลักษณะอารมณเหมือนไมมี
ความรูสึก   รูสึกวาตนเองไรคา ลมเหลวอยางส้ินเชิง มองอนาคตไมมีหนทาง และส้ินหวัง
หมดความสนใจในส่ิงตางๆ การตัดสินใจเสียแมแตเร่ืองงายๆ ในชีวิตประจํ าวัน แทบจะไมมีการ
เคล่ือนไหว มักจะนั่ง   อยูเฉย ๆ กับที่ตลอดเวลา อยูในทาเดียวนาน ๆ หรืออาจอยูไมนิ่ง ผุดลุก
ผุดนัง่ ไมสนใจตนเอง ดูแลตนเองไมได นอนหลับไมสนิทหรือนอนไมหลับ มักรูสึกเหนื่อยๆ
ออนเพลียตลอดเวลา หมดความสนใจเร่ืองเพศ ผูที่อยูในระยะนี้อาจจะถอนตัวออกจากโลกของ
ความเปนจริง และหลงผิดได

1.2.5   ภาวะซึมเศราของผูติดเชื้อเอชไอวี
     ผลทีเ่กดิจากการติดเชื้อเอชไอวีที่เกิดข้ึนไมวาจะเปนดานรางกายดานจิตใจ

และอารมณ หรือดานความเปนอยูและสังคม ลวนสงผลเกี่ยวโยงกันทั้งส้ินโดยเฉพาะสงผลตอ
สภาพ จิตใจ ความคิด ความรูสึก  (Weitz 1989, อางถึงใน รัศมี วิบูลยกุล 2542 : 1) พบวา การ
ตดิเชือ้ไวรัสเอชไอวี เปนประสบการณที่สรางความทุกขโศก แกผูติดเชื้อและครอบครัวเปน
อยางมาก มีผลกระทบทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจและสังคม เพราะเปนโรคติดตอที่
รุนแรง  ไมสามารถรักษาใหหายขาดได สังคมรังเกียจ นอกจากนี้ สุจีรา ฮุนตระกูล (2536 : 13 –
18) พบวา ความทุกขของผูติดเชื้อที่เกิดข้ึนโดยสวนใหญแลวไมใชปญหาสุขภาพ แตเปนความทุกข
ทางดานจิตใจและความทุกขทางดานสังคม ทีต่องเผชิญกับการสูญเสียส่ิงมีคาในชีวิตและความ
มุงหวังสํ าหรับอนาคตอีกทั้งตองเผชิญกับการรังเกียจกับสังคมรอบขาง ส่ิงเหลานี้ลวนเปนความ
ทกุขทีบ่ัน่ทอนก ําลังใจและจิตใจของผูติดเชื้อเอชไอวี

ภาวะซึมเศราในผูติดเชื้อเอชไอวี   สามารถอธิบายไดวาเกิดการที่  ผูติดเชื้อ
รับรูส่ิงเรา คือการติดเชื้อเอชไอวี และการรับรูถึงผลที่จะเกิดตามมาจากการติดเชื้อทั้งตอตนเอง
และบคุคลรอบขาง ทั้งจากประสบการณของตนเอง และผูอ่ืนวาอาจเปนส่ิงเลวรายส้ินหวัง หมดหน
ทาง  ตนเองไมสามารถแกไขหรือเปล่ียนแปลงเหตุการณไดและอาจประกอบกับการไดรับแรงเสริม
ในระดบัตํ ่า หรือขาดแรงเสริม เชน ขาดแรงสนับสนุนทางสังคมทํ าใหมีรูปแบบความคิดทางลบ
ทัง้ตอตนเอง ตอประสบการณ และตออนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีสถานการณมากระตุน เชน
มอีาการ  เจ็บปวยปรากฏ หรือรูขาวของผูสูญเสียดวยกัน สูญเสียหนาที่การงานและบุคคลใกลชิด
กจ็ะยิง่แปลสถานการณไปในทางลบมากข้ึนสงผลใหเกิดภาวะซึมเศราตามมาได

การศกึษาในคร้ังนี้ตองการศึกษาถึงภาวะซึมเศรา ใชแนวคิดภาวะซึมเศรา
ของ    อีเบอรโซลและเฮส (Ebersole and Hess 1981, อางถึงใน ชัดเจน จันทรพัฒน  2543 : 12)           
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ทีก่ลาวถึงอาการแสดงของผูมีภาวะซึมเศรา 3 ดาน  ไดแก 1.ดานอาการทางกาย 2. ดานจิตใจ    
3. ดานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  มาพัฒนาเปนเคร่ืองมือในการวัดภาวะซึมเศรา

1.3  ความตระหนักในคุณคาแหงตน
การทีบ่คุคลรับรูวาตนเองไดรับเชื้อเอชไอวียอมสงผลตอ  ความตระหนักในคุณคา

แหงตน เนื่องจากการติดเชื้อเอชไอวีไดรับการตีตราจากสังคมวา เปนโรคของคนที่มีพฤติกรรมไมดี 
เปนโรคที่มีภาพลักษณที่นากลัวนารังเกียจ ทํ าใหบุคคลเมื่อไดรับเชื้อเกิดสูญเสียความตระหนัก   
ในคุณคาแหงตน ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในเร่ืองของความตระหนักใน
คณุคาแหงตน มีรายละเอียด ดังนี้

1.3.1 ความหมายของความตระหนักในคุณคาแหงตนและคุณลักษณะ
      ความตระหนักในคุณคาแหงตนเปนพื้นฐานของสุขภาพจิต  (Hirst  and 

Metcalf 1984 : 70, อางถึงใน กมลพรรณ หอมนาน 2539 : 7) เปนความรูสึกที่แตละคนมีตอ    
ตนเอง เปนการรับรูภาพรวมเกี่ยวกับตนเอง หรือการมีภาพพจนตอตนเองวามีคุณคา การรับรูนี้จะ
น ํามาซึง่ความมั่นคงและเปนสุขใจ ความตระหนักในคุณคาแหงตน เกิดจากการที่บุคคลมีประสบ
การณในการเปนที่รักที่ตองการของบุคคลใกลชิด เชน พอแมที่เล้ียงดูแลมาอยางอบอุน คนที่มี
ความตระหนักในคุณคาแหงตนสูง จะเปนคนที่สามารถใหความรักและเอ้ืออาทรกับบุคคลอ่ืนได

โรเซนเบอกร (Rosenberg 1965, อางถึงใน เสาวภา วิชิตวานี 2534 : 35) 
ไดใหความหมายความตระหนักในคุณคาแหงตนวา เปนความรูสึกยอมรับนับถือตนเอง และคิดวา
ตนเองมีคา

คเูปอรสมิธ (Coopersmith 1984, อางถึงใน สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย 2541 : 
10) ไดใหความหมายของความตระหนักในคุณคาแหงตนคือ การที่บุคคลมีทัศนคติตอตนเอง       
มีความยอมรับนับถือในตนเองวามีความสํ าคัญและสามารถกระทํ าในส่ิงตางๆ ใหประสบความ
สํ าเร็จ ตลอดทั้งมีความเชื่อมั่นในคุณคาแหงตน

คณุลักษณะของบุคคลที่มีความตระหนักในคุณคาแหงตน สามารถสังเกต
ไดจากลักษณะทาทาง นํ้ าเสียงคํ าพูดและการกระทํ าซึ่งอาจแสดงมาโดยรูตัวหรือไมรูตัวคูเปอรสมิธ 
(Coopersmith 1984) ไดแบงคุณลักษณะของบุคคลที่มีความตระหนักในคุณคาแหงตนไว 2 
ลักษณะ ไดแก

1. บคุคลที่เห็นคุณคาตนเองสูง
 แบสส (Bass 1960 : 129) ไดศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่มีความรูสึก

มองเหน็คณุคาตนเองสูง พบวา เปนผูมีความเชื่อมั่นตนเอง มองตนเองดานบวกมีความรูสึกมั่นคง
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ปลอดภัย ไมหว่ันไหวตอคํ าวิจารณ หรือการตํ าหนิจากบุคคลอ่ืนไดงายมีลักษณะของการยอมรับ
ตนเอง   ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ใสใจและสามารถรับรูความรูสึกของผูอ่ืนไดอยางละเอียด
ออน สามารถแสดงความคิดเห็นและความตองการของตนเองไดอยางตรงไปตรงมาตามความเปน
จริง ใชกลไกในการปองกันตนเองนอย มักเปนผูริเร่ิมสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืนกอน มีความ       
ยืดหยุน มีความริเร่ิมสรางสรรคเปนประโยชน มีความกระตือรือรนกลาท ํางานที่ทาทายความ
สามารถ  พอใจที่ไดใชความสามารถอยางเต็มที่ มีความวิตกกังวลนอย ซึ่งโดยภาพรวมแลว บุคคล
ทีม่คีวามรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง  จะมีความสุขและใชชีวิตอยางม ีประสิทธิภาพ

2. บคุคลที่มองเห็นคุณคาในตนเองตํ่ า
บุคคลที่มีความรูสึกมองเห็นคุณคาในตนเองตํ่ า จะมีลักษณะแตกตาง

จากบคุคลที่มีความรูสึกเห็นคุณคาตนเองสูง คือ ขาดความมั่นใจในตนเอง รูสึกวาไรคา ไมมีความ
สามารถ   มีความวิตกกังวลสูง มีความเครียด ไมกลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางจากคนอ่ืน ชอบ
เปนผูฟงมากกวาแสดงบทบาท ไมมีความพยายามในการท ํางานที่สลับซับซอน เมื่อพบอุปสรรค   
กล็ะทิง้งาน หลีกเล่ียงการแกไขปญหา ไมมีความยืดหยุน มักยึดติดกับส่ิงที่คุนเคย หลีกเล่ียงการ
สมาคมกับบุคคลอ่ืนที่กลาวถึงตนเองในแงลบ ขาดความเชื่อมั่นที่จะปฏิเสธคํ าวิจารณผูอ่ืน       
กลัวการทํ าใหผูอ่ืนโกรธ หว่ันไหวตออิทธิพลของสังคม ขาดพลังความสามารถที่จะทํ างานใหสํ าเร็จ 
ใชกลไกในการปองกันตนเอง คิดวาเพื่อนๆไมยอมรับ ไมสนใจ และเกิดความเสียใจบอยๆ ลักษณะ
เหลานีม้กัจะพบในบุคคลที่มีลักษณะเก็บกดข้ีอาย และหลีกเล่ียงปญหา นอกจากนี้มีโอกาสไดรับ
ความทกุขทรมานจากอาการจิตสรีระแปรปรวน เชน วิตกกังวล โรคนอนไมหลับ ปวดศีรษะ กัดเล็บ 
หวัใจส่ัน แอตวาเตอร (Atwater 1979, อางถึงใน ขวัญใจ พิมพิมล 2543 :49)

กลี ลินเด็นฟลด (Geal Lindenfield 1995, อางถึงใน ขวัญใจ พิมพิมล 
2543 : 49)     ไดกลาวถึงบุคคลที่มีความตระหนักในคุณคาแหงตน  ไวดังนี้

1. ดานความสงบและรูสึกผอนคลาย      สามารถควบคุมตนเองไดแม
กํ าลังเผชิญกับความยุงยาก และความทาทายที่หวาดกลัวอยูก็ตาม มักไมคอยมีความเครียด
ปรากฏบนใบหนา แมจะผานการไดรับการกดดันอยางสูง ก็สามารถกลับคืนสูความสงบไดอยาง
รวดเร็ว

2. ดานการดูแลตนเอง มีความเปนอยูที่ดีในเร่ืองการดูแลตนเองและ
การออกกํ าลังกายซึ่งรวมไปถึงการออกแบบการเลือกการแตงกาย และการไมทํ าลายตนเองดวย
การละเลยสุขนิสัย  ที่ดีในการรับประทานอาหาร การดื่ม การหลับนอน นอกจากนี้ยังดูแลรางกาย
ตนเองเปนพิเศษ เมื่อตกอยูภายใตความกดดันหรือการเจ็บปวย
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3. ดานการมีพลังและจุดมุ งหมาย มีชีวิตชีวาทั้งรางกายและจิตใจ    
สนกุสนานกบัการทํ างานในหนาที่อยางกระตือรือรน  มีแรงจูงใจสูง มีความคิดสรางสรรคในการ
เปล่ียนแปลงที่เปนไปในทางที่ดี

4. ดานการเปดเผยและแสดงความรูสึก สามารถส่ือสารอยางตรงไป  
ตรงมา ทัง้ภาษาพูดและทาทาง ซึ่งบงชัดถึงความรูสึกที่กํ าลังเกิดข้ึนในขณะนั้นทันที และสามารถ
ควบคุมหรือหยุดความรูสึกที่เกิดข้ึนไดเมื่อตองการ

5. ดานการคิดในทางที่ดีและมองโลกในทางดี มักไมคอยมีความวิตก
กังวลและความกลัว เมื่อพบกับความผิดพลาดขณะที่กํ าลังและเรียนรู ประสบการณที่ไมคุนเคย   
กจ็ะสังเกตกระบวนการนั้นอยางเปดเผยและรูสึกปลอดภัย ปลดปลอยความเครียดแลวกลับมาแก
ปญหาใหมดวยความตื่นเตน และมองเห็นโอกาสในการเปล่ียนแปลงและพัฒนาในส่ิงที่เขาสนใจ

6.  ดานความเชื่อมั่นตนเอง  สามารถจะกระท ําส่ิงตางๆ   ไดอยางอิสระ
และเปนตัวของตัวเอง พึ่งพาตนเองโดยไมจํ าเปนตองมีผูอ่ืนคอยชี้แนะ

      7. ดานความสามารถในการเขาสังคมและรวมมือกับผูอ่ืนได เปน
สมาชกิทีด่ขีองกลุม และสามารถประนีประนอมเพื่อความสัมพันธที่ดีตอกัน บุคคลเหลานี้สามารถ
ชื่นชมความสํ าเร็จของผูอ่ืนได อีกทั้งยังสนับสนุนใหกํ าลังใจในการพัฒนาของบุคคลอ่ืนอีกดวย    
แมจะกาวไปสู ผูน ําก็สามารถแบงปนพลังอํ านาจไดอยางเหมาะสม

       8. ดานพฤติกรรมกลาแสดงออกอยางเหมาะสม  ยืนกรานความ
ตองการของตนเองและสิทธิของตนเองได

         9. ดานการพัฒนาตนเอง แมวาบุคคลเหลานี้ จะมีคุณคาในตนเองสูง
แลวก็ยังตรวจสอบตนเองอยางสมํ่ าเสมอ มีความสุขกับการไดรูขอบกพรองและความผิดพลาดของ   
ตนเอง อันจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมไปสูทางที่ดีข้ึนได

นอกจากนี้  ซาเทียร  (Satir 1976 : 28, อางถึงใน ปทมา  เรณูมาร 
2539 : 111)  ไดกลาวถึงบุคคลที่มีความตระหนักในคุณคาแหงตนสูงไววา    จะเปนผูที่มีการส่ือ
สารอยางเหมาะสม         มีแนวคิดในการดํ ารงชีวิตที่สามารถรักตนเองและรักผูอ่ืนได    มีวิธีการ
ด ําเนนิชวิีตอยางมีเหตุผล  สามารถยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  
ตระหนกัรูในทางเลือก  ตาง ๆ และมีความพรอมในการเปล่ียนแปลงตนเอง

แบรนเดน  (Branden 1966, อางถึงใน ภาวินี  ธนบดีธรรมจารี 2540 : 
21)  ไดสรุป  พฤติกรรมการแสดงออกทางรางกายของบุคคลที่มีความตระหนักในคุณคาแหงตนสูง     
ไวดังนี้
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1. มคีวามยินดีที่มีชีวิต  มีความสนุกสนานร่ืนเริง  ประกายตาแจมใส
2. สามารถชมเชยหรือกลาวอะไรอยางตรงไปตรงมาดวยความซื่อสัตย
3. มคีวามสามารถในการวิจารณ  ยอมรับความผิดพลาดของตนเองได
4. มคีวามเปนอิสระในการแสดงความรูสึก รับฟงคํ าแนะนํ าดวยความ

พึงพอใจ
5. สามารถพูดหรือกระทํ าในส่ิงที่งายหรือเปนไปได
6. มคีวามสอดคลองกลมกลืนระหวางคํ าพูด กิริยาทาทางอยางเปน

ธรรมชาติ
7. มคีวามเปดเผยและกระตือรือรนในการรับประสบการณและโอกาส

ใหม ๆ ของชีวิต
8. การมีอารมณขัน  มองเห็นส่ิงดีในตนเองและผูอ่ืน
9. มคีวามยืดหยุนในการตอบสนอง มีความคิดสรางสรรคและอารมณดี

อยูเสมอ
10.  มคีวามพอใจที่ไดเปนเจาของ
11.  สามารถทนตอแรงกดดัน ไดอยางมีศักดิ์ศรีในตนเอง

1.3.2   กระบวนการสรางเสริมความตระหนักในคุณคาแหงตน
เจอรดาโน  และอีเวอรรี  (Girdano and Every 1979, อางถึงใน   จารุวดี

บณุยารมณ 2541 : 14 )  ไดเสนอวิธีการ  3  ประการ  ในการพัฒนาสงเสริมความตระหนักในคุณ
คาแหงตนอยางไดผล  ดังนี้

1. การใชภาษาเชิงบวกหมายถึง กระบวนการที่บุคคลใหการเสริมแรง
ภาพลักษณของตน  โดยชี้ใหเห็นถึงลักษณะทางบวกของตน  เชน  ลักษณะบุคลิกภาพที่เปน
ลักษณะเดน  หรือบุคลิกภาพที่นาภาคภูมิใจ

2.  การยอมรับคํ ายกยองชมเชย คือ  เมื่อมีบุคคลใดยกยองชมเชยก็แสดง
การยอมรับโดยปราศจากทาทีหรือคํ าพูดที่แสดงการถอมตน     แตควรใชประโยคแสดงความยินดี
แทน วิธนีีจ้ะเปนการสงเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมอันจะท ําใหบุคคลประทับใจ  และมองตนเองใน
ทางบวกมากข้ึน

3. การฝกพฤติกรรมการกลาแสดงออก  เปนวิธีที่จะทํ าใหบุคคลมี       
พฤตกิรรมในเชิงบวกบรูโน  (Bruno 1983,  อางถึงใน กันทวัลย ภูวพันธ 2543 : 29)  กลาวถึงวิธี
การสงเสริมความตระหนักในคุณคาแหงตนไว ดังนี้
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3.1  ใหขอเสนอแนะ   หรือขอคิดโดยตรง      ซึ่งการเสนอแนะนี้อาจ
จะเปนการเสนอแนะจากผูอ่ืน หรือตนเองแนะตนเองก็ได       วิธีการนี้เปนการใหขอมูลซึ่งมีผลให
บคุคลเกดิกํ าลังใจและสรางความตระหนักในคุณคาแหงตนได

3.2 สรางความสํ าเร็จใหกับตนเองใหมากข้ึน     การเพียรพยายาม
สรางความสํ าเร็จเปนวิถีทางที่จะเพิ่มความตระหนักในคุณคาแหงตน แตอยางไรก็ตาม การประสบ
ความสํ าเร็จแตเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ  การที่บุคคลมีความสุขกับชีวิตก็เปนส่ิงสํ าคัญ      
ดวยเชนกัน

3.3 การลดความคาดหวังลงบาง  การลดความคาดหวังลงโดยยัง
สามารถคงในส่ิงที่ตนตองการไว  จะเปนหนทางที่ชวยใหบุคคลลดความเสียหายและเศราโศกเสีย
ใจนอยลงได

3.4 เลิกประเมินคาตนเอง มนุษยนั้นเพียงแตมีชีวิตอยูก็มีคาแลว  
จงึไมมีค ําตอบสํ าหรับ คํ าถามที่วา       “อะไรคือคุณคาของฉัน”      นั่นก็หมายความวาบุคคลควร
เลิกประเมนิคาตนเอง    ความตระหนักในคุณคาแหงตนของบุคคลจะเพิ่มข้ึน ถาบุคคลเลิก  ตัดสิน
คาของตนเอง

จากแนวคิดเกี่ยวกับการสรางเสริมความตระหนักในคุณคาแหงตน
ของนักจิตวิทยาที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา มีความสัมพันธสอดคลองกัน ซึ่งสามารถนํ ามา
วิเคราะหหาแนวทางในการสรางเสริมความตระหนักในคุณคาแหงตนได  ดังนี้

1. การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ผอนคลาย  การใหการ
ยอมรับดวยการรับฟงความคิดเห็น    มีการเสริมแรงใหก ําลังใจซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ    
บรูค  (Brook 1992,   อางถึงใน  ชัยวัฒน วงศอาษา 2539 : 22 )    ที่วาการสนับสนุนใหกํ าลังใจ
และการใหขอมูลยอนกลับทางบวก สามารถชวยใหเกิดกํ าลังใจและภาคภูมิใจในตนเอง นอกจาก
นี ้ การสรางบรรยากาศที่ผอนคลายอาจสงเสริมไดโดยการใชกิจกรรมคลายเครียดตาง ๆ เพื่อให
เกดิความสดใสและความสมดุลยระหวางกายและจิตใจ

2. จดักจิกรรมเพื่อใหโอกาสแกปญหารวมกัน  โดยใชกระบวนการ  
กลุม และใชปญหาแบบปลายเปดเพื่อใหโอกาสคิดดวยเหตุผลอยางอิสระ  และสามารถประสบ
ความสํ าเร็จในการ  คิดแกปญหา  เพื่อใหเกิดความตระหนักในคุณคาแหงตนได   (Ronkin 1982,    
อางถึงใน  ขวัญใจ  พิมพิมล 2543 : 54) พบวากลุมทดลองที่ไดรับการฝกมนุษยสัมพันธดวย
กระบวนการกลุม  มีระดับความตระหนักในคุณคาในตนเองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติ
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3. เปดโอกาสใหแตละคนแสดงความคิดเห็นเปนการสะทอนความ
คดิและคานยิมของตนเพื่อใหเกิดการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และเขาใจในความคิดเห็นและ
คานิยมของผูอ่ืน (Hauserman and others 1976, อางถึงใน ชัยวัฒน  วงษอาษา 2539 : 22)    
พบวานักเรียนประถมศึกษากลุมทดลอง ที่มีการจดบันทึกส่ิงที่ประสบความสํ าเร็จและพูดให    
กํ าลังใจตนเอง และไดรับแรงเสริมจากครูมีความตระหนักในคุณคาแหงตนสูงกวากลุมควบคุม 
อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

4. มีการใหความคาดหวังถึงวันขางหนา หรือตั้งเปาหมาย          
เพือ่สรางความตระหนักในคุณคาแหงตน  นอกจากนี้การระลึกถึงงานที่ทํ าสํ าเร็จแลว  จะเปนการ
ชืน่ชมตนเองและใหกํ าลังใจตนเอง  (Sasse 1978, อางถึงใน ชัยวัฒน  วงษอาษา 2539 : 22)

5. มีการวิเคราะหและใหขอมูลยอนกลับจากการแกปญหารวมกัน      
ชวยใหเกดิการเสนอแนะใหดวยเหตุผล  ทํ าใหเกิดการยอมรับสภาพตามความเปนจริง  (Brook 
1992, อางถึงใน ชัยวัฒน  วงษอาษา 2539 : 22)  กลาววา การสงเสริมความตระหนักในคุณคา
แหงตนจะชวยใหเกิดความตระหนักและยอมรับความสํ าเร็จและความลมเหลวของตน

จากเอกสารและงานวิจัยจะพบวา    ความตระหนักในคุณคาแหงตน      
เปนส่ิงที่สามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนได และเมื่อบุคคลเกิดความตระหนักในคุณคาแหงตนจะทํ าให
บคุคลยนิดีที่จะมีชีวิต      สามารถอดทนตอแรงกดดัน ความเครียดตางๆ ไดเปนอยางดี มีชีวิต
อยางมีความสุข สนุกสนาน  ราเริง ร่ืนรมย   ทํ าใหผูติดเชื้อสามารถดํ ารงตนอยูในสังคมไดอยางมี
คณุคาและศักดิ์ศรี

การศึกษาในคร้ังนี้ ไดนํ าแนวคิดของกีล ลินเด็นฟลด (Geal 
Lindenfield 1995,  อางถึงใน ขวัญใจ พิมพิมล 2543 :49) 5 ดาน ไดแก 1. ดานความสงบและ    
รูสึกผอนคลาย  2. ดานการมีพลังและจุดมุงหมาย 3.ดานเปดเผยและการแสดงความรูสึก 4. ดาน
การคดิในทางที่ดีและการมองโลกในทางดี  5. ดานการพึ่งพิงตนเอง  มาพัฒนาเปนเคร่ืองมือ     
วัดความตระหนักในคุณคาแหงตน และพัฒนาชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด”

1.4 การกระทํ าพฤติกรรมสูจุดมุงหมายในชีวิต
การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต เปนพฤติกรรมที่มีความสํ าคัญของ

ผูตดิเชือ้เอชไอวี เนื่องจากพฤติกรรมดังกลาวจะสงผลใหผูติดเชื้อมีชีวิตที่ยืนยาว มีจิตใจที่ไมตึง
เครียด รูวิธีจัดการปญหาทางดานตางๆ ผูวิจัยจึงไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
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การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต เปนความตระหนักในการใหความ
สํ าคญักบัชวิีต  เปนพฤติกรรมที่สํ าคัญอีกประการหนึ่ง คือเมื่อบุคคลรูวาตนเองไดรับเชื้อเอชไอวี
จะเกดิความทอแท ส้ินหวัง หมดหวัง เนื่องจากคิดวา เอดสเปนแลวตาย เปนโรคที่นารังเกียจ ทํ าให
ส้ินหวัง  หมดหวัง ขาดการเอาใจใสดูแลสุขภาพตนเอง ขาดขอมูลขาวสารความรู ซึ่งโดยที่จริงแลว
เอดส เปนเพียงภาวะของภูมิคุมกันในรางกายบกพรอง โดยเชื้อเอชไอวีเขาไปทํ าลายระบบภูมิกัน
ระดบัภูมคิุมกันจะลดตํ่ าลงทํ าใหเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสตาง ๆ ซึ่งผูติดเชื้อเอชไอวี สวนใหญมัก
เสียชวิีตจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ปจจุบันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส สวนใหญรักษาใหหายได รวมทั้ง
ปองกนัมใิหเกิดได ดังนั้นบุคคลเมื่อติดเชื้อควรที่จะตองมีความหวัง มีเปาหมาย โดยเปาหมายที่
สํ าคญัคือการดูแลสุขภาพของตนเอง แมวาการติดเชื้อเอชไอวี จะเปนการติดเชื้ออยางถาวร
แตผูติดเชื้อสามารถมีชีวิตอยูไดนานหลายปและยังคงความสามารถตางๆไวไดโดยไมตองเขา        
สูระยะเอดสเต็มข้ัน ถามีการดูแลสุขภาพของตนเองอยางถูกตอง รวมทั้งการไมน ําโรคเผยแพร
สูผูอ่ืนดวย ซึ่งการดูแลสุขภาพตนเองใหถูกตองนั้น ถือวาเปนหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล
ทกุคนไมวาจะอยูในภาวะปกติ ภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนหรือภาวะเจ็บปวยก็ตาม ในผูติดเชื้อเอชไอวี
ตองมกีารจัดระบบการดูแลสุขภาพของตนเองอยางตอเนื่อง จริงจัง และสอดแทรกเขาไปเปนสวน
หนึง่ของแบบแผนการดํ าเนินชีวิตประจํ าวันทั้งในเร่ือง การรักษาโรค การปองกันภาวะแทรกซอน
การสงเสริมสุขภาพ และความเปนอยูที่ดี มีการปรับเปล่ียนแบบแผนในการดํ าเนินชีวิตให
สอดคลองกับภาวะของโรคอยางเหมาะสม ไดมีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับจุดมุงหมายชีวิตของผูติดเชื้อ
เอชไอวีไวหลายคน เชน

เดลมอร (Deltmore and Holzemer 1989, อางถึงใน รัศมี วิบูลยกุล 2542 : 18)
กลาวถึงเปาหมายหรือความตองการของผูติดเชื้อ ดังนี้

1. ตองการใหตนเองเปนบุคคลสํ าคัญสํ าหรับบุคคลอ่ืนๆ ทีย่ังอยูใกลชิดรอบๆ ตน 
โดยเฉพาะเมื่อมีการเปล่ียนแปลงดานบทบาทและสัมพันธภาพ

2.  ตองการที่จะคงไวซึ่งความสามารถของรางกายใหเหมือนเดิมมากที่สุด
3.  ตองการเปนผูใหและรับความรักจากผูอ่ืน
บ ําเพ็ญจิต แสงชาติ และคณะ (2540 : 60) ไดกลาวถึงการกระทํ าพฤติกรรมไปสู

จดุมุงหมายในชีวิต ของผูติดเชื้อเอชไอวี   มีเปาหมายดังนี ้ เพื่อบรรเทาอาการของโรค
1.  เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยใหแข็งแรง
2.  เพือ่ลดความวิตกกังวลโดยการหาความสุขใหกับตนเอง
3.  เพื่อปองกันการแพรกระจายของโรค
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4.  เพือ่เพิ่มคุณคาใหกับตนเอง
5.  เพื่อสงเสริมการดํ ารงชีวิตอยูอยางปกติสุข
6.  เพื่อชะลออาการและมีชีวิตที่ยืนยาว
ทัง้นีส้ามารถสรุปเปนพฤติกรรมการกระท ําไปสูจุดมุงหมายในชีวิตได 4 ดาน ดังนี้
1. พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึงกิจกรรมใดๆ ที่ผูติดเชื้อกระทํ าเพื่อ

ใหม ีสุขภาพดี และคงไวซึ่งการมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรงพฤติกรรมในกลุมนี ้เชน การรับประทาน
อาหารที่มีประโยชนและบํ ารุงรักษาสุขภาพ การพักผอนใหเพียงพอ การออกกํ าลังกายอยาง
สมํ ่าเสมอ

2. พฤตกิรรมปองกันสุขภาพ  เปนพฤติกรรมหรือ    การกระทํ ากิจกรรมของผูติด
เชื้อเอชไอวีที่กระทํ าเพื่อปองกันหรือเฝาระวังไมใหเกิดอาการเจ็บปวย ไดแก การหลีกเล่ียงการ    
รับประทานอาหารแสลง อาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารหมักดอง อาหารที่มีเชื้อราปน งดส่ิงบั่นทอน    
สุขภาพ เชน สุรา เบียร บุหร่ี การตากแดด การอยูในที่มีฝุนละอองหรือชุมชนแออัด ตลอดจนการ
ท ํางานหนัก  นอนหลับใหพอเพียง รวมทั้งรักษาความสะอาดของรางกาย

3. พฤตกิรรมปองกันภาวะเส่ียง   หมายถึง    พฤติกรรมหรือ  การกระทํ าใดๆ 
ของผูติดเชื้อที่มีตอตนเองและผูอ่ืน เพื่อดํ ารงสุขภาพและปองกันไมใหเกิดอาการเจ็บปวยหรือมี
อาการเพิ่มมากข้ึน ไดแก การเปนผูไมแพรเชื้อหรือรับเชื้อไวรัสเอดสเขาสูรางกายเพิ่มข้ึน โดยการมี      
เพศสัมพนัธที่ปลอดภัย โดยสวมถุงยางอนามัย และตองกํ าจัดส่ิงขับหล่ังของรางกาย  เชน เลือด 
หนอง อุจจาระอยางระมัดระวัง

4. พฤตกิรรมการดูแลตนเอง หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท ํากิจกรรมของ
ผูตดิเชือ้เพื่อ รักษาเยียวยาอาการเจ็บปวยตางๆ ใหหายหรือบรรเทาอาการทั้งทางรางกาย อารมณ
สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมทั้งที่กระท ําดวยตนเอง หรือพฤติกรรมที่ตองพึ่งพา
ผูใหการรักษาหรือผูอ่ืน ดังนี้

4.1 ดานรางกาย เปนกิจกรรมที่กระท ําเพื่อรักษาอาการเจ็บปวยทางกาย       
ไดแก การซื้อยากินเอง การไปพบเจาหนาที่สถานีอนามัย การไปพบแพทยที่โรงพยาบาลตางๆ 
ตามนัด หรือเมื่อมีอาการผิดปกติ

4.2 ดานอารมณ เปนกิจกรรมที่กระท ําเพื่อรักษาเยียวยาความรูสึกดาน 
จิตอารมณเพื่อสามารถปรับสภาพความรูสึกนึกคิดใหอยูในภาวะสมดุล จิตสงบ ไมคิด ฟุงซาน 
วิตกกงัวล หวาดระแวง ลดความกดดันทางดานอารมณ ซึ่งอาจทํ าดวยตนเองหรือผูอ่ืน กิจกรรม
ตางๆ ไดแก การฝกสมาธ ิ การปรับหรือทํ าใจใหยอมรับสภาพ การฝกผอนคลาย การทํ างานหรือ           

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  24

ส่ิงเบีย่งเบนความสนใจ การออกกํ าลังกาย การฟงดนตรี ดูโทรทัศน อานหนังสือ การปรึกษาหา
ความชวยเหลือ การหากลุมหรือพวกสนับสนุนทางอารมณ การหาส่ิงยึดเหนี่ยวทางใจ              
การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ และปฏิบัติตามแนวทางศาสนา เชน การสวดมนต ท ําบุญ    
ใสบาตร ตลอดจนสรางความหวัง อันจะน ําไปสูการมีพลังใจที่เขมแข็งสํ าหรับการเผชิญปญหาใหม

4.3 ดานเศรษฐกิจและความเปนอยู  ผูติดเชื้อสวนใหญมีฐานะทาง
เศรษฐกจิตํ่ า รายไดนอย ไมมีงานท ํา ไมสามารถท ํางานได ออกจากงาน สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ของครอบครัว รายไดลดลง หรือขาดหายๆไปพรอมๆกับการแบกรับภาระคาใชจายที่ทวีข้ึนจาก   
คายาคารักษาพยาบาล คาใชจายในการเดินทางไปรับการรักษาหรือเสาะแสวงหาการรักษา
พยาบาล   คาอาหารหรือส่ิงบํ ารุงสุขภาพรางกายใหแข็งแรงเพื่อใหมีชีวิตยืนยาว จึงมีความจ ําเปน
ทีต่องเสาะแสวงหารายได จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง หรือขอรับความชวยเหลือ
จากหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคเอกชน ในเร่ืองของเงินยังชีพ หรือทุนประกอบอาชีพ

การศกึษาในคร้ังนี้ ไดนํ าแนวคิดของบํ าเพ็ญจิต แสงชาติ (2541 : 89) เร่ือง
การกระท ําพฤติกรรมสูจุดมุงหมายในชีวิต    โดยแยกเปน  พฤติกรรมหลักๆ   3   ดาน ไดแก 1.ดาน
พฤตกิรรมสงเสริมสุขภาพปองกันโรค 2.ดานอารมณจิตใจ 3.ดานเศรษฐกิจ มาพัฒนาเปนเคร่ือง
มือวัดการกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุ งหมายในชีวิต และชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม          
“ตาลโตนด”

1.5  สมัพันธภาพระหวางบุคคล
ปญหาสํ าคัญของผูติดเชื้อเอชไอวี ประการหนึ่งคือเร่ืองของสัมพันธภาพ เนื่องจาก

การมสัีมพนัธภาพ จะท ําใหบุคคลเกิดความรูสึกที่ดี มีความรักใครพอใจตอกัน อยากใหความรวม
มอืชวยเหลือสนับสนุน ดวยความเต็มใจและจริงใจ แตปญหาที่สงผลตอสัมพันธภาพของผูติดเชื้อ   
เอชไอวี มีสาเหตุที่สํ าคัญ 2 ประการคือ ประการที่หนึ่ง การที่สังคมมองบุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีเปน
บคุคลทีน่ารังเกียจ ประการที่สองความวิตกกังวลภายในจิตใจของผูติดเชื้อเอง มีนักการศึกษา และ
ผูรูหลายทานไดใหความหมายในเร่ืองสัมพันธภาพระหวางบุคคลไว ดังนี้

เบริน และทอมสัน (Byrne and Thompson 1978, อางถึงใน พิไลรัตน ทองอุไร 
2529 : 15) กลาววาสัมพันธภาพคือ ปฏิสัมพันธอยางมีทิศทาง และเปนที่ยอมรับ ระหวางบุคคล
สองคนหรือกลุม เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งเอาไว

พจน เพชระบูรณิน (2522 : 8) กลาววา ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยนั้น
เกี่ยวกับการสรางสัมพันธที่ดีระหวางกัน เพื่อใหคนเกิดความรูสึกที่ดี มีความพอใจรักใครตอกัน 
อยากรวมมือชวยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดวยความเต็มใจ รวมทั้งมีความจริงใจตอกัน
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จารุวรรณ ต.สกุล (2528: 24) กลาววาสัมพันธภาพเปนเร่ืองเกี่ยวกับความ
สัมพันธระหวางบุคคลตอบุคคล หรือบุคคลตอกลุม หรือกลุมตอกลุมก็ได โดยอาศัยการแสดงออก
ทัง้กาย วาจา และใจตอผูอ่ืน

สรุปไดวาสัมพันธภาพ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป ติดตอ
ส่ือสารทํ าความรูจักคุ นเคยสนิทสนมกัน ซึ่งบุคคลดังกลาวจะไดรับผลกระทบซึ่งกันและกัน         
สัมพนัธภาพเกิดข้ึนไดกับบุคคลทุกประเภท และสัมพันธภาพแบงได 2 ลักษณะ คือ

1.  สัมพนัธภาพเชิงสังคมเปนสัมพันธภาพที่เกิดข้ึนตามวิถีการด ําเนินชีวิตของคน
ในสังคม มีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการในการอยูรวมกัน ไมจ ําเปนตองอาศัยความรู
หรือทักษะพิเศษในการสรางสัมพันธภาพ สัมพันธภาพเชิงสังคมนี้เมื่อเกิดข้ึนแลวจะดํ าเนินไป
เร่ือยๆ ไมม ี  เปาหมายและเวลาที่ชัดเจน

2. สัมพนัธภาพเชิงวิชาชีพ  เปนสัมพันธภาพระหวางผูประกอบวิชาชีพกับผูใช
บริการ ซึง่ผูประกอบวิชาชีพเปนผูใหความชวยเหลือ โดยตองอาศัยความรูความสามารถที่ไดศึกษา    
สัมพนัธภาพเชิงวิชาชีพนี ้ มีจุดประสงคเพื่อการชวยเหลือแกไขปญหาของผูใชบริการ มีระยะเวลา 
มกี ําหนดเปาหมายชัดเจน (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 2537 : 83)

1.5.1  ทฤษฎีสัมพันธภาพ
ฮอล และลินเซย     (Hall and Lindzey 1966,  อางถึงใน    ผองพรรรณ

 เกดิพิทักษ 2530 : 55-57)   ไดกลาวถึง ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลของ ซัลลิแวน    ดังนี้
1. แนวความคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพของซัลลิแวน ซัลลิแวนเห็นวาตลอด

เวลาทีม่นษุยดํ ารงชีวิตอยู จํ าเปนตองมีสัมพันธภาพซึ่งกันและกันกับส่ิงแวดลอม ซึ่งส่ิงแวดลอมนี้
จะรวมทัง้บคุคลและสภาพการณตางๆ ดังนั้นความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองของแตละบุคคลนั้นสวน
หนึง่เกดิจากการที่บุคคลอ่ืนมองเขาและเขาใจเขา มนุษยมีความปรารถนาพื้นฐาน 2 ประการ คือ
ความพอใจ และความมั่นคง ซึ่งพื้นฐาน 2 ประการ ท ําใหบุคคลเกิดสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน

 2. พัฒนาการของบุคคลิกภาพตามทัศนะของซัลลิแวน กลาววาการ
พัฒนาในแตละข้ันตอนของชีวิต ข้ึนอยูกับโอกาสตอบสนองความตองการอยางเหมาะสมยอม
พัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค แตในทางตรงกันขามหากในแตละข้ันตอนของชีวิตมนุษย        
ขาดสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน ยอมพัฒนาบุคลิกภาพที่ไมเหมาะสม

สรุปไดวา ซัลลิแวนเนนสัมพันธภาพระหวางบุคคลในสังคมเพราะจะเปน       
แรงจูงใจใหบุคคลมีพฤติกรรมเกิดข้ึน เนนความตองการความมั่นคง และสัมพันธภาพระหวาง
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บคุคลทีด่เีพือ่สภาพจิตสังคมที่สมบูรณ การมีสัมพันธภาพระหวางบุคคลที่ไมดีจะกอใหเกิดปญหา
ข้ึนมากมายอันเปนผลมาจาก การขาดความพึงพอใจ

1.5.2  สมัพันธภาพระหวางบุคคล
          ครอบครัวและเพื่อนเปนแหลงที่มีความใกลชิดในระดับบุคคล     มากที่สุด

เมือ่บคุคล ประสบกับปญหาหรือสภาวะวิกฤติในชีวิต จะเปนแหลงแรกที่บุคคลไดรับแรงสนับสนุน
ทางดานสังคม ทางดานตางๆ ไมวาจะเปนแรงสนับสนุนทางดานอารมณ แรงสนับสนุนดานเงิน
ทองวัตถุส่ิงของ แรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสารตางๆ และอ่ืนๆ สัมพันธภาพของบุคคลใกลชิด   
ดงักลาว  จึงมีความสํ าคัญตอผูติดเชื้อเอชไอวีเปนอยางมาก

สัมพนัธภาพในครอบครัว หมายถึง พฤติกรรมระหวางสมาชิกในครอบครัว
ทีป่ฏิบตัติอกันในดาน การมีความรัก ความผูกพัน ความหวงใย มีการดูแลเอาในใส มีความเขาใจ 
มปีฏิสัมพนัธตอกัน มีการปรองดองเปนหนึ่งเดียวกัน ตลอดจนการแกไขปญหารวมกัน

มอรโร และวิลสัน (Morrow and Wilson 1961, อางถึงใน ชนิดา              
รังสิทัตศุกล 2543 : 18)  ไดอธิบายลักษณะของความสัมพันธภาพในครอบครัววาประกอบดวย 
การสนบัสนนุเร่ืองอารมณและส่ิงแวดลอมในครอบครัว การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
มีความเห็นอกเห็นใจกัน และไมคาดหวังความสํ าเร็จของอีกฝายหนึ่งมากเกินไปและยังตองมี 
ความสามัคค ีปรองดองระหวางสมาชิกในครอบครัว

ไฟรดแมน (Friedman 1992, อางถึงใน ชนิดา รังสิทัตศุกล 2543 : 18)     
ไดกลาวถึงสัมพันธภาพในครอบครัววาเปนเปนการแสดงถึงลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคล   
ที่เกี่ยวของกับบุคคลอ่ืนในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการแสดงออกถึงความสัมพันธของสมาชิก 
ในดานการชวยเหลือเกื้อกูลกัน การเห็นอกเห็นใจกัน และเมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งมีทุกขหรือ       
มีความสุข สมาชิกอ่ืนก็จะรวมรูสึกดวย ตลอดจนเปดโอกาสใหสมาชิกแตละคนไดแสดงความ    
คดิเหน็ มีการปรึกษาหารือรวมกัน มีการรวมกิจกรรมกันทั้งในครอบครัวและสังคม

ไวส (Weiss 1974, อางถึงใน ฉวีวรรณ แกวพรหม  2530 : 25) ไดกลาวถึง
แนวคดิเกีย่วกับสัมพันธภาพที่ดีในกลุมสังคม วาประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้

1. ความใกลชิดสนิทสนมท ําใหบุคคลมีความรูสึกอบอุน   ปลอดภัย   ซึ่ง
บคุคลในครอบครัวใหแกกัน

2. การมีสวนรวมในสังคม  เปนการแสดงถึงการมีสวนรวมในสังคม 
ระหวางบคุคลกับบุคคลอ่ืนมีสวนรวมในการเปนครอบครัวเดียวกัน ท ําใหมีการแลกเปล่ียนประสบ
การณ ขาวสาร ความคิดเห็น ความชื่นชมตอกัน
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3.  พฤตกิรรมในการดูแลรับผิดชอบ เชน บิดามารดา ดูแลบุตรที่ยังเล็ก 
บตุรวัย  ผูใหญ ดูแลบิดามารดาที่สูงอายุ ผูแข็งแรงกวาดูแลผูออนแอกวา

4.  การยอมรับซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลมีความสามารถกระท ําการตาง   ๆ 
ตามความเหมาะสม ซึ่งบทบาทนี้อาจเปนบทบาทในครอบครัว หรืออาชีพ การยอมรับทํ าใหผูไดรับ
เกดิความมั่นใจ

5.   การชวยเหลือ เปนการแบงปนในเร่ืองตาง ๆ ซึ่งบุคคลที่มีความสัมพันธ
กนัจะใหแกกัน

เบเยอร และมาแชล (Beyer and Marshall 1981 , อางถึงใน มณ ี           
ดีประสิทธิ ์ 2541 : 63) ไดกลาววา องคประกอบของสัมพันธภาพระหวางบุคคลม ี 8 องคประกอบ  
คือ

1.  ดานความมั่นใจและความไววางใจ
2. ดานการใหความชวยเหลือกันและกัน
3. ดานการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
4. ดานความเปนมิตรและความสุขใจ
5. ดานการท ํางานเปนกลุมที่มุงสํ าเร็จตามจุดมุงหมายรวมกัน
6. ดานการริเร่ิมสรางสรรค
7. ดานการติดตอสอสารแบบเปด
8. ดานความเปนอิสระจากการคุกคาม
ข้ันตอนในการเกิดสัมพันธภาพ ก็มีความสํ าคัญเชนกัน ข้ันตอนที่สํ าคัญ

เหลานั้น   มีดังนี้ (สุรพล พยอมแยม 2545 : 74 - 75)
1.  การเขาไปสัมพันธเกี่ยวของ
2.  การสรางความคุนเคยใหเกิดข้ึน

 3.  การไดรับรางวัลหรือเสริมแรง
4.  การรูสึกชอบหรือพอใจ

1.5.3  สมัพันธภาพของผูติดเชื้อเอชไอวี
ผูตดิเชื้อเอชไอวี    มักจะมีกิจกรรมทางสังคมลดลง          มักแยกตัวจาก

สังคม เพราะเขาใจท ําใหผูติดเชื้อมีความรูสึกวาแตกตาง หรือตํ่ าตอยกวาบุคคลอ่ืน ท ําใหผูติดเชื้อ  
รูสึกอยากอยูคนเดียว  ไมตองการมีกิจกรรมทางสังคม ซึ่งในที่สุดจะทํ าใหผูติดเชื้อขาดการติดตอ
กบัสังคมเปล่ียนเปนคนหมกมุนกับตนเอง ท ําใหการรับรูเกี่ยวกับตัวเองลดลงหรือเส่ือมลง และมี
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ความคิดอยากฆาตัวตาย ซึ่งภาวะเชนนี้เปนผลลบตอภาวะสุขภาพ การมีสัมพันธภาพระหวาง
บคุคล    จะชวยใหเกิดความ เชื่อมั่นไววางใจ มีการใหความชวยเหลือสนับสนุนทางดานตางๆ เกิด
ความรู สึกถึงการเปนมิตรและความร่ืนรมย ดังนั้นจึงควรที่จะสนับสนุนใหผูติดเชื้อเอชไอวี             
มีสัมพันธภาพโดยการรวมกิจกรรมกับผูอ่ืน และมีปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัวอยางเหมาะสม 
ท ําใหผูตดิเชื้อ ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรูซึ่งกันและกัน ไดรับคํ าแนะนํ า และความชวย
เหลือในดานตางๆ ชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต นอกจากนี้การมีสวนรวมใน
สังคมจะทํ าใหเกิดความรูสึกมีคุณคา ซึ่งจะชวยใหผูติดเชื้อสามารถดํ าเนินบทบาทในครอบครัว
และสังคมอยางตอเนื่อง และการยอมรับในสังคมทํ าใหเกิดความภาคภูมิใจ และเพิ่มแรงจูงใจใน
การสงเสริมใหผูติดเชื้อมีการกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต

การศึกษาสัมพันธภาพระหวางบุคคลในคร้ังนี้ ไดใชแนวคิดของสัมพันธ
ภาพ ในครอบครัวของ ไวส (Weiss 1974, อางถึงใน ฉวีวรรณ แกวพรม  2530 : 25)  และแนวคิด
สัมพันธภาพระหวางบุคคลของ เบเยอร และมาแชล (Beyer and Marshall 1981, อางถึงใน มณ ี              
ดีประสิทธ 2541 : 63)  2 ดาน ไดแก  1. ดานความมั่นใจและความไววางใจ  2. ดานการไดรับ
ความชวยเหลือสนับสนุน และมิตรภาพ มาพัฒนาเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และพัฒนา
ชดุกจิกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด”

2. กระบวนการกลุม
         2.1 ความหมายและแนวคิดของกระบวนการกลุม

โดยธรรมชาติบุคคลจะอยูรวมกลุม เร่ิมตั้งแตในครอบครัว กลุมเพื่อน ผูรวมงาน
และกลุมสังคมประเภทตางๆ การที่บุคคลตั้งแต 3 คนข้ึนไป มาอยูรวมกันเปนกลุม และม ี         
ปฏิสัมพนัธตอกัน มีการทํ างาน หรือมีกิจกรรมรวมกันและมีบทบาทภายในกลุมของตัวเองนี ้ จะมี
ลักษณะของกระบวนการเกิดข้ึนซึ่งเรียกวากระบวนการกลุม  บุคคลที่มารวมกลุมกันนั้นจะตองมี
วัตถปุระสงคหรือเปาหมายรวมกัน มีความพอใจ มีการยอมรับ เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
มคีวามรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม มีความรับผิดชอบที่จะท ํากิจกรรมตางๆ รวมกัน เพื่อใหบรรลุ  
เปาหมายการรวมกลุมซึ่งไดมีผูใหความหมายของกระบวนการกลุมไวดังนี้

กมลรัตน หลาสุวงษ (2528 : 24) ไดกลาววา กระบวนการกลุมหมายถึงการใช
กลุมในการแกปญหาหรือกระท ําส่ิงหนึ่งรวมกันโดยการเรียนรูส่ิงตางๆ ดวยการเขารวมกิจกรรมการ
เรียนรูดวยตนเอง และใชวิธีการวิเคราะหพฤติกรรมของสมาชิกในกลุมที่เกิดข้ึนในขณะนั้น

คารทไรทและแซนเดอร (Cartwright and Zander 1968, อางถึงใน ถวิล        
ธาราโภชน 2523 : 58 ) กลาววากระบวนการกลุมเปนการใชวิธีการตางๆ เชน การแสดงบทบาท
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สมมตุ ิ การประชุมกลุม การสังเกต การสะทอนใหเห็นพฤติกรรมของกลุม และอภิปรายกลุม ซึ่งจะ
ท ําใหเกดิแนวคิดที่กวางขวางเกิดการฝกทักษะในการสรางความสัมพันธกับบุคคลทั่วไป ตลอดจน
การปรึกษาระหวางกันและกัน

ดงันัน้กระบวนการกลุม จึงเปนเร่ืองความสัมพันธระหวางบุคคลและกระบวนการ
ท ํางานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมองคประกอบที่สํ าคัญตางๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจการแก
ปญหา การขจัดขอขัดแยง และการพัฒนาตนเอง  ทั้งในดานทัศนคติ  คานิยมและพฤติกรรม  
กระบวนการกลุม จัดเปนที่รวมประสบการณของบุคคล การที่บุคคลไดพบปะสัมพันธกัน ท ําใหมี
โอกาสไดแลกเปล่ียนความรู และประสบการณตอกัน นอกจากนี้ กระบวนการกลุมยังเปนกิจกรรม
ที่นํ าไปสูการวิเคราะหและปฏิบัติจริง  ทํ าใหสมาชิกกลุมรูจักตนเอง ยอมรับขอบกพรองตนเอง 
พรอมที่จะแกไข และรูจักการทํ างานกับผูอ่ืนมากข้ึน

กระบวนการกลุมที่นํ ามาใชทางการพยาบาล จะนํ ามาใชในการแกปญหาของ
บคุคลทีม่คีวามทุกขทางใจ ในชีวิตความเปนอยูที่ยังไมรุนแรงถึงข้ันจิตเวช อันเปนผลมาจากความ
เจ็บปวยทางดานรางกายที่ยังไมรุนแรงถึงข้ันโรคจิตเวช อันเปนผลมาจากความเจ็บปวยทาง    
ดานรางกาย วิกฤติการณของชีวิต หรือการปรับตัว โดยมุงเนนเพื่อใหมีการเปล่ียนแปลงของ      
สัมพนัธภาพระหวางบุคคล  ความคิด  และพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดี   และมีความหมายตอชีวิต    
ซึ่งการใชกระบวนการกลุม เปนการชวยใหบุคคลหรือผูปวยที่อยูรวมกลุม ไดรับการสงเสริมหรือ
สนบัสนนุจากบุคคลอ่ืนภายในกลุม ไดซักถามขอสงสัย แลกเปล่ียนความรู ประสบการณ กอให
เกิดความรูความเขาใจในเร่ืองโรคและการปฏิบัติตัว ลดภาวะซึมเศรา ความรูสึกโกรธ ความ       
ตงึเครียดและความวิตกกังวล เพิ่มความสามารถในการเผชิญกับความเจ็บปวย และปญหาที่เกิด
ข้ึนสงเสริมใหกํ าลังใจความรูสึกมีคุณคา ภาพลักษณและอัตมโนทัศนในทางบวก กอใหเกิด       
ทศันคตใินทางที่ดี มีความสามารถในการดูแลตนเองและติดตอกับสังคมไดมากข้ึน สรางความรูสึก
มัน่คงปลอดภัย เกิดความหวัง ท ําใหความรูสึกโดดเดี่ยว อางวางลดลง มีการปรับตัวและคุณภาพ
ชวิีตที่ดีข้ึน ( Marram 1978, Lasalle 1995,  อางถึงใน อรพรรณ ทองคํ า  2543 : 20)

2.2  จดุมุงหมายของ กระบวนการกลุม
            ปจจบุนัมผูีสนใจน ํา กระบวนการกลุมมาใชในการบ ําบัดผูปวยกายมากข้ึนโดยนํ า

วิธีการรักษาผูปวยโรคจิตเปนกลุม มาดัดแปลงใหเหมาะสมสํ าหรับใชกับผูปวยทางกายหรือผูรับ
บริการสุขภาพทั่วไป โดยมีจุดมุงหมายหลักที่สํ าคัญของการดํ าเนินงานกลุม  ดังนี้ (Marram 1978,   
Lasalle 1995,  อางถึงใน อรพรรณ ทองคํ า  2543 : 20)

1. เพือ่ใหสมาชิกไดรับความรูเพิ่มมากข้ึน เกี่ยวกับพฤติกรรมและสัมพันธภาพ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  30

กบับุคคลอ่ืนๆ โดยการไดรับขอมูลยอนกลับ
2. เพือ่ใหสมาชิกกลุมไดรับกํ าลังใจ และการสนับสนุนซึ่งกันและกันในกลุมจาก

การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในกลุม
3. เพือ่ลดความวิตกกังวล ความโดดเดี่ยว อางวาง การแยกตัวจากกสังคม เนื่อง

จากปญหาความเจ็บปวยและความรูสึกวาไมมีอํ านาจและหมดหวังในสมาชิกกลุม
4. เพือ่ใหสมาชิกกลุมมีการยอมรับในปญหา วิกฤติการณของชีวิต      และความ

เจ็บปวย
5.  เพือ่ใหสมาชิกกลุมไดแกไขประสบการณทางอารมณไดถูกตอง  และมีการ

เปล่ียนแปลงแบบแผนบุคลิกภาพไดถูกตอง
6.  เพือ่ใหสมาชิกกลุมสามารถแกไขบางอยางที่ไมดีเกี่ยวกับตนเอง    และการ

ก ําจัดความรูสึกที่ไมดีตอตนเอง
7.  เพือ่ใหสมาชิกกลุมมีการปรับตัวปรับใจที่เหมาะสม      และมีสภาพจิตใจที่

เขมแข็ง
ดงันัน้จะเหน็ไดวา กระบวนการกลุมมุงใหสมาชิกกลุมมีความเขาใจตนเองบรรเทา

ความรูสึกอึดอัด   ความคับของใจ     ความวิตกกังวล      พรอมทั้งมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ
บคุลิกภาพในทางที่เหมาะสม นับวาเปนส่ิงที่มีประโยชนอยางยิ่ง แตการใชกระบวนการกลุม ควรมี
กรอบแนวคดิที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของการนํ า กระบวนการกลุมมาใช ตลอดทั้งผูนํ ามา
ใชควรมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานของกระบวนการกลุม โครงสรางของกลุม
ลักษณะสมาชิกกลุมและบทบาทผูน ํากลุม และการประเมินผลกลุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.3  ลกัษณะของสมาชิกกลุม
โดยทั่วไปการคัดเลือกสมาชิกกลุมไมมีหลักเกณฑที่แนนอนเสมอไปทั้งนี้ข้ึนอยูกับ

วัตถปุระสงคหลักของกลุมเปนสํ าคัญ ซึ่งการคัดเลือกสมาชิกกลุมควรพิจารณา ดังนี้
 1. กลุมสมาชกิที่มีลักษณะเหมือนกัน เปนสมาชิกกลุมมีลักษณะเหมือนกันปวย

ดวยโรคเดยีวกัน มีพยาธิสภาพคลายๆ กัน การจัดกลุมผูปวยลักษณะนี้สมาชิกกลุมจะมีปญหา
หรือหวัขอการจัดกิจกรรมเร่ืองเดียวกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน ใหความคิดเห็น และใหการชวย
เหลือซึง่กนัและกัน ท ําใหสมาชิกกลุมไดเรียนรูเทาๆ กัน ไมมีการเกิดกลุมยอย หรือแบงแยกกันภาย
ในกลุมท ําใหสมาชิกเขากันไดโดยงาย
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2. กลุมผูปวยที่มีลักษณะตางกัน เปนสมาชิกกลุมที่มีลักษณะแตกตางกันดาน    
บคุลิกภาพ  อายุ  โรค เพศ การศึกษา และอาชีพ ท ําใหไดประโยชนในการเพิ่มปฏิสัมพันธระหวาง
สมาชกิ   มองโลกในแงมุมตางๆ ไดหลายมุม จากการเรียนรูซึ่งกันและกัน

การจัดกลุมคร้ังนี้จะมุงเนนกลุมที่มีลักษณะเหมือนกัน ในดานการเจ็บปวยดวย
ปญหาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี เพราะเชื่อวากลุมจะสามารถสรางความผูกพันธทางจิตใจตอกันได
เร็วข้ึนเนื่องจากมีปญหาคลายคลึงกัน และจะไดรับการสนับสนุนคํ้ าจุนจากสมาชิกซึ่งกันและกัน 
เพือ่เปนก ําลังใจในการปรับแกปญหา

2.4 บทบาทผูนํ ากลุม
มารัม (Marram 1978, อางถึงใน อรพรรณ ทองคํ า 2543 : 22) ไดกลาวถึง       

บทบาท   หนาที่ของผูนํ ากลุมไว 4 ประการ คือ
1.  ใหความสะดวกเอ้ืออํ านวยกอประโยชนใหแกสมาชิกกลุม  เพื่อใหสมาชิกกลุม

 รูสึกมัน่คงปลอดภัย มีความเปนเจาของกลุม และมีสัมพันธภาพเปนมิตรที่ดีตอกัน ใหสมาชิกกลุม
ไดตระหนักในความสามารถของแตละบุคคล และเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมไดพัฒนาตนเอง

2.  เสริมสรางบรรยากาศที่อบอุนและมีชีวิตแกกลุม     เพื่อใหสมาชิกกลุมไดรูสึก 
ถงึความเปนประชาธิปไตย   สมาชิกทุกคนมีอิสระพูดการเสนอความคิดเห็น การแสดงออกในกลุม 
ไดอยางเสรี พรอมทั้งพยายามลดความตึงเครียดและความวิตกกังวลภายในกลุม

3.  น ําไปสูความงอกงามตามเปาหมายที่ตั้งไว       ผูน ํากลุมตองควบคุม  กลุมให
ด ําเนนิไปตามเปาหมายของกลุมที่ตั้งไว มีการเฝาคอยติดตาม สังเกตพฤติกรรมการเปล่ียนแปลง
ของสมาชิกวามีการพัฒนา งอกงามเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหสมาชิกไดประโยชนจากกลุม
ตาม เปาหมายที่ตั้งไว

4.  สรางความงอกงามใหสมาชิกกลุมแตละคน   ผูนํ ากลุมตองคอยกระตุน   และ
สังเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกแตละคนวาเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่ดีอยางไร     
ในการเขากลุมแตละคร้ัง พรอมทั้งคอยสงเสริมสนับสนุนประคับประคอง และแกไขพฤติกรรมของ
สมาชกิกลุมใหดีข้ึน เพื่อใหกลุมไดมีการเคล่ือนไหวพัฒนาไปสูเปาหมายที่วางไว
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2.5 บทบาทหนาท่ีของผูชวยผูนํ ากลุม
ผูชวยผูนํ ากลุมจะท ําหนาที่สังเกตสมาชิกในกลุม และชวยเสริมในส่ิงที่ผูน ํากลุม

อาจมองขามไป บางคร้ังผูนํ ากลุมเพียงคนเดียวอาจตามการเปล่ียนแปลง และเคล่ือนไหวกลุม
ไมทนั โดยเฉพาะกรณีที่สมาชิกมีจ ํานวนมาก ผูชวยผูนํ ากลุมจะตองเปนผูมีความรู ความสามารถ
เกีย่วกบัการด ําเนินการกลุม มีประสบการณในการนํ ากลุม รวมทั้งเคยเปนสมาชิกของกลุมมากอน
(ศนัสนีย สมิตะเกษตริน 2542  : 32)

2.6 วธิกีารดํ าเนินการกลุม
การทํ ากลุมดํ าเนินการตามพัฒนาการกลุม วิลสัน   (Wilson 1995,    อางถึงใน

อรพรรณ  ทองคํ า 2543 : 23)    ไดแบงพัฒนาการของกลุมออกเปน ดังนี้
1. ระยะเร่ิมแรกเปนระยะสรางสัมพันธภาพเปนระยะที่สมาชิกมีความวิตกกังวล

สูง ไมแนใจ และเปดเผยความรูสึกและปญหาที่ลึกซึ้งกอนจะเกิดการสรางสัมพันธภาพที่ดี
2. ระยะกลาง เปนระยะแกปญหาเปนระยะที่กลุมเร่ิมมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน และมีสัมพันธภาพระหวางสมาชิกเพิ่มมากข้ึน มีการพูดถึงเร่ืองและเนื้อหาตอเนื่องเปน
เร่ืองเดียวกัน

3.  ระยะส้ินสุดเปนระยะที่สมาชิกตองจากกันสมาชิกในกลุมอาจแสดงพฤติกรรม
ทีต่องจากกนั อาจจะดีใจ เสียใจและโกรธตอกลุม หรือความรูสึกทั้งดีใจและเสียใจ

การพฒันาการของกลุมที่กลาวมาแลว ผูน ํากลุมมีบทบาทที่จะชวยใหกลุมด ําเนิน
การไปตามพัฒนาการได

2.7 การประเมินผลกลุม
            ในการประเมินผลกลุม โทรเซอร (Trozer 1989, อางถึงใน ศันสนีย สมิตะเกษตริน

2542 : 32 ) แบงการประเมินกลุมเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ คือ
1.  การประเมินกระบวนการของการจัดกลุม   หมายถึงการประเมิน  ส่ิงที่เกิดข้ึน

ในกลุม ซึ่งม ี3 องคประกอบ คือ ผูน ํากลุม สมาชิกกลุม และปฏิสัมพันธภายในกลุม เพื่อใหเขาใจ
กระแสความเคล่ือนไหวของกลุม การเปล่ียนแปลงในกลุม สามารถนํ าไปใชเปนแนวทางในการ 
พฒันาศักยภาพของผูนํ ากลุม ซึ่งมีวิธีการประเมิน ดังนี้

1.1  การประเมินของสมาชิก สามารถประเมินไดหลาย  รูปแบบ  ดังนี้
1.1.1  การบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นที่มีตอประสบการณกลุม

ผูนํ ากลุมอาจใหสมาชิกไดเขียนบรรยายความรูสึกอยางอิสระ วิธีการนี้ ผูน ํากลุมอาจใชเวลาใน   
การรวบรวมประเด็นตางๆ แตจะไดแงมุมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตอไป

1.1.2  แบบสํ ารวจความรูสึกหรือความคิดเห็น ผูน ํากลุมสรางแบบสํ ารวจ
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ดงักลาว โดยมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา
1.2 การประเมินของผูเชี่ยวชาญ โดยใหผูเชี่ยวชาญจัดกลุมมาเปนผูสังเกต

การณ และใหขอมูลสะทอนกลับจากการสังเกต  วิธีการนี้ผูนํ ากลุมควรระวังมิใหผูเชี่ยวชาญมีผล   
ตอปฏิสัมพันธของกลุมโดยตองแนะน ําตัวผูเชี่ยวชาญและชี้แจงเร่ืองการรักษาความลับดวย

1.3 การประเมินผลดวยการฟงจากเคร่ืองบันทึกเสียง โดยผูนํ ากลุมน ําเทป
บนัทกึเสียงการสนทนาในกลุมมาเปดฟงอีกคร้ัง เพื่อวิเคราะหและประเมินกระบวนการ ผูน ํากลุม
ควรประเมินตนเองอยางนอยปละ 2 คร้ัง

2. การประเมินผลลัพธของกลุม  เปนการประเมินส่ิงที่เกิดข้ึนตอสมาชิกทั้งในดาน  
ความคดิ ความรูสึก ความรู และแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งการประเมินเชนนี้ไมใชเร่ืองงาย อยางไร
กต็าม ผูนํ ากลุมสามารถประเมินไดอยางรัดกุมและเชื่อถือไดโดยค ํานึงถึงปจจัยที่สํ าคัญ 2 ประการ 
คือ

2.1   เปาหมาย   โดยใหความสํ าคัญกับเปาหมายของสมาชิกแตละคนมาก
กวาเปาหมายของกลุมทั้งหมด ทั้งนี้ผูนํ ากลุมควรใชเวลาในการสัมภาษณกอนเขากลุมเพื่อชวยให
สมาชกิก ําหนดเปาหมายของตนเองกอน  หรืออาจใหสมาชิกแตละคนก ําหนดเปาหมายของตนใน
ชวงเวลาที่เขากลุม

2.2 เกณฑในการประเมิน เกณฑในการประเมินซึ่งเกณฑตองสอดคลองกับ
เปาหมายของสมาชิกดวย

2.2.1  เกณฑวัดส่ิงที่สามารถสังเกตไดจากภายนอก  เชน แบบทดสอบ
วัดบุคลิกภาพ

2.2. 2   เกณฑทีใ่ชในส่ิงที่ไมสามารถสังเกตไดจากภายนอก เกณฑที่นํ า
มาใช ไดแก ทัศนคติ คานิยม ความรูสึก

2.2.3 การประเมินของสมาชิก สามารถกระท ําไดในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้
2.2.3.1  การบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นที่มีตอประสบ

การณกลุมทั้งหมด
2.2.3.2 การทดสอบกอนและหลังการเขากลุม  โดยการใชแบบ

ทดสอบที่ไดมาตรฐาน
2.2.3.3  การสํ ารวจความรูสึกนึกคิดภายหลังการเขากลุม เพื่อวัด

ความรูสึกนึกคิดของสมาชิกวาไดประโยชนอยางไร  และมากนอยเพียงใด  จากประสบการณกลุม
เดิม
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การศกึษาในคร้ังนี้ ไดนํ าแนวคิดของกระบวนการกลุม มาพัฒนาชุดกิจกรรม
สนบัสนนุทางสังคม “ตาลโตนด” เพื่อลดภาวะซึมเศราและสงเสริมภาวะจิตสังคมของผูติดเชื้อ
เอชไอวี

3. กลุมชวยเหลือตนเอง
    กลุมชวยเหลือตนเองเปนกลุมหนึ่งของเครือขายทางสังคม  ที่ใหผลโดยตรงตอการดูแล

ตนเอง โดยที่สมาชิกของกลุมมาจากบุคคลที่มีลักษณะอยางเดียวกัน มารวมกันเพื่อแกไขปญหา
ทีเ่กดิข้ึนคลาย ๆ กัน เปนการทํ างานที่เกิดจากปฏิสัมพันธของสมาชิกภายในกลุม กลุมชวยเหลือ
ตนเองนีต้ัง้ข้ึนตามแนวคิดพื้นฐานที่วา “บุคคลจะไดรับความชวยเหลืออยางดียิ่งจากบุคคลที่เคยมี
ประสบการณมากอน และสมาชิกไดรวมกันอภิปรายถึงความรูสึกรวม ใหขอมูลขาวสาร และให
ความชวยเหลือแกสมาชิกในการปรับตัวตอปญหาที่เกิดข้ึน”(Steiger and Lipson 1985, อางถึงใน
กมลวรรณ หวังสุข 2541 : 18)  กลุมจะชวยสมาชิกในการแกปญหาตาง ๆ โดยใชประสบการณที่
แตละคนเคยไดรับและไดแกไข  จนผานพนภาวะตาง ๆ มาแลว มารวมกันอภิปราย เพื่อใหสมาชิก
ทีม่ปีญหาไดเลือกวิธีการที่  เหมาะสมกับตนเองไปใช

3.1 แนวคิดเกีย่วกับกลไกการทํ างานของกลุมชวยเหลือตนเอง
การท ํางานของกลุมชวยเหลือตนเองกอใหเกิดประโยชนตอสมาชิก   หลาย    ๆ 

ประการ ซึ่งนักวิชาการหลาย ๆ ทานไดอธิบายถึงกลไกการทํ างานของกลุมชวยเหลือตนเอง โดย
สรุปได ดังนี้

1.  สมาชกิของกลุม   ตางก็มาจากบุคคลที่มีปญหาอยางเดียวกัน      ทํ าใหเกิด
ความรูสึกเหมือน “ลงเรือลํ าเดียวกัน” จึงแนใจวาผูที่จะใหความชวยเหลือเขาใจปญหาอยางแทจริง 
มใิชเปนความรูเฉพาะในทฤษฎีเทานั้น แตเปนผูมีประสบการณตรงในปญหานั้นๆ

2. การที่สมาชิกใหความชวยเหลือผูอ่ืน หรือใหคํ าแนะนํ าผูอ่ืน อยางสมํ ่าเสมอ   
จะท ําใหสมาชิกผูนั้นเปนผูมีความเชี่ยวชาญ เปนผูมีความช ํานาญ

3. ค ําแนะน ําที่ไดจากสมาชิกจะเปนคํ าแนะนํ าในระดับที่ปฏิบัติได     โดยงายซึ่ง
แตกตางจากคํ าแนะนํ าของนักวิชาการ ครอบครัวหรือเพื่อน ยกเวนเสียแตวาบุคคลดังกลาวประสบ
ปญหาอยางเดียวกันมากอน

4. มติรภาพทีเ่กิดจากความรูสึกเปนพวกเดียวกัน       ทํ าใหสมาชิกยอมรับซึ่งกัน
และกันบนพื้นฐานของความเขาใจ ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งนํ าไปสูการยอมรับคํ าแนะนํ าใน         
การเปล่ียนพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึน
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5. การไดพบเห็นบุคคลทีมีปญหา   และไดแกไขปญหาตาง ๆ จนเปนผลดี   จะ
ยอมรับวาบุคคลนั้นเปนแบบอยางของผูที่รูจริง ซึ่งสมควรปฏิบัติตามและแนใจวาตนเองสามารถ
ผานพนปญหา และภาวะวิกฤตเหลานั้นไปไดเชนกัน

6. การไดพดูคุยแลกเปล่ียนประสบการณอยางเปนกันเองกับบุคคล   ที่เปนพวก
เดยีวกนั ท ําใหระบายความรูสึกทุกข คับของใจ ความกลัว ความวิตกกังวล ความส้ินหวังและ
ปญหาอ่ืน ๆ ไดโดยไมตองกังวลวาเขาเหลานั้นจะไมเขาใจ แตกลับไดรับการยอมรับในเร่ือง        
ดงักลาวอยางจริงใจ ใหความชวยเหลือสนับสนุนและใหก ําลังใจอยางเต็มที่

7. การทีส่มาชิกไดมีโอกาสชวยเหลือบุคคลอ่ืน ทั้งในการใหขอมูล ความรู กํ าลัง
ใจหรือส่ิงของอ่ืน ๆ ท ําใหสมาชิกรูสึกมีคุณคาตอสังคม อัตมโนทัศนดีข้ึน ยอมรับสภาพรางกาย 
และความเจ็บปวยไดดีข้ึน

8. สมาชกิทีเ่คยมีปญหาทางดานจิตใจหรือมีความรูสึกไมดีตอตนเอง  ที่เกิด
ปญหาในชวิีต การไดพบปะบุคคลที่มีปญหาเชนเดียวกัน  ทํ าใหรูสึกไมแตกตางจากคนอ่ืน ไมรูสึก      
โดดเดี่ยวหรือส้ินหวัง   ทํ าใหลดการแยกตัวจากสังคม

3.2 ลกัษณะเฉพาะของกลุมชวยเหลือตนเอง
กลุมชวยเหลือตนเองมีลักษณะที่แตกตางกันจากกลุมอ่ืน ๆ ในสังคม ซึ่งสไตเกอร

และคณะ (Steiger et al. 1985, อางถึงใน กมลวรรณ หวังสุข 2541 : 19) ไดกลาวถึงลักษณะ
เฉพาะของกลุมชวยเหลือตนเองไวพอสรุปได ดังนี้

1. สมาชกิของกลุมมาจากบุคคลที่มีประสบการณคลาย ๆ กัน    ฉะนั้นผูใหการ
ชวยเหลือและผูรับการชวยเหลือจะมีปญหาที่คลายคลึงกัน

2. สมาชกิใหความชวยเหลือใหกํ าลังใจ ใหการสนับสนุนซึ่งกันและกันใน
ระหวางกลุมสมาชิก  กิจกรรมตาง ๆ ดํ าเนินโดยสมาชิก และดํ าเนินไปอยางสมํ ่าเสมอ

3.  สมาชกิจะเขารวมกลุมโดยสมัครใจสมาชิกไดรับประโยชนสูงสุดจากการแลก
เปล่ียนประสบการณซึ่งกันและกัน ตามที่สมาชิกแตละคนตองประสบมา

4. กลุมจะชวยใหสมาชิกลดการแยกตัวจากสังคมปรับเปล่ียนการรับรูตอตนเอง 
จากทีเ่หน็วาตนเองแตกตางจากผูอ่ืน มาเปนการยอมรับวาสมาชิกคนอ่ืน ๆ มีปญหาอยางเดียวกัน

5. กลุมจะชวยใหสมาชิกมีก ําลังใจและเกิดศรัทธา จากการไดเห็นปญหา และ
ผลสํ าเร็จในการแกปญหาของสมาชิกตนอ่ืน ๆ ท ําใหมีก ําลังใจ  และเจตคติที่ดีข้ึน

6. กลุมชวยใหสมาชิกไดรับขอมูลที่สํ าคัญ ซึ่งทํ าใหสมาชิกเขาใจปญหาของตน
ในระดับจิตใจอยางแทจริง
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7. กลุมมแีนวปรัชญาวา สมาชิกจะเกิดการเรียนรูโดยการกระทํ า และพฤติกรรม
ตาง ๆ  จะปรับเปล่ียนไปไดดวยการกระทํ า

3.3 การแบงประเภทของกลุมชวยเหลือตนเอง
โรส และมิโก (Ross and Mico  1980 , อางถึงใน กมลวรรณ หวังสุข 2542 : 21)   

แบงกลุมชวยเหลือตนเอง เปน 4 ประเภท ดังนี้
1. กลุมทีเ่ปนปญหาทางกาย และจิต ชวยเหลือผูปวย ผูปกครองของผูปวย และ

ครอบครัวในการเผชิญกับความเจ็บปวย และเกิดความพิการที่เกิดข้ึน
2.  กลุมที่เนนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
3.  กลุมทีเ่นนการสนับสนุน ชวยเหลือบุคคลที่เผชิญการเปล่ียนแปลงชีวิต

 4. กลุมสนับสนุนประชาชน หรือกลุมบุคคลพิเศษ เชน กลุมสิทธิสตรี ผูสูงอายุ
 และรักรวมเพศ

3.4 การเขากลุมชวยเหลือตนเอง
การจดัตั้งกลุมชวยเหลือตนเองทางดานสุขภาพ อาจเกิดจากความตองการ  ของ  

ผูปวยหรือบุคคลที่มีปญหาอยางเดียวกันที่ตองการรวมกลุม เพื่อศูนยกลางในการปรึกษาปญหา
ระหวางสมาชิกดวยกัน หรือเกิดจากความตองการของพยาบาล แพทย นักสุขศึกษา โภชนาการ    
ที่จะสรางเครือขายทางสังคมของกลุมผูปวยที่มีปญหาคลายคลึงกัน เพื่อใหสมาชิกของกลุมไดรับ
ความชวยเหลือจากบุคคลที่เคยมีประสบการณอยางเดียวกันมากอน และสามารถเอาชนะปญหา
มาได   ซึ่งเปนการชวยเหลือที่สมาชิก ยอมรับไดงายกวาคํ าแนะนํ าจากเจาหนาที่

3.5 การจดัตั้งกลุมชวยเหลือตนเอง
กลุมชวยเหลือตนเองจัดตั้งข้ึนไดหลายรูปแบบแตโดยทั่วไปแบง ไดเปน    2

แบบ คือ
1. กลุมทีจ่ดัตั้งข้ึนเปนทางการ            มีโครงสรางกลุมชัดเจนมีเจาหนาที่ประจ ํา

มกีรรมการ บริหารกลุม มีนโยบาย และวิธีการดํ าเนินงานแนชัด มีการตั้งชื่อกลุมที่มีลักษณะเฉพาะ
ที่คนทั่วไปอานแลวเขาใจถึงชนิดของกลุมได มีการตีพิมพขาวสารของสมาชิก ซึ่งจะมีขอมูลเร่ือง
แนวทางการรักษาใหม ๆ การฟนฟูสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวกับกลุม ตัวอยางกลุมที่ตั้งในลักษณะนี้ 
ไดแก  กลุมผูพักฟน  กลุมผูติดยานอนหลับ  กลุมติดสุรา เปนตน

2.  กลุมทีจ่ดัตั้งแบบไมเปนทางการ   จะมีลักษณะโครงสรางไมชัดเจนเทากับกลุม
ทีเ่ปนทางการ ท ําหนาที่เหมือนกลุมที่มารวมตัวกันทางสังคม หรือกลุมเล็ก ๆ ที่มาแลกเปล่ียน
ประสบการณสวนบุคคล บางกลุมมีโทรศัพทสายดวนสํ าหรับปญหาวิกฤติ  ติดตอกันทางจดหมาย 
เทปบนัทกึเสียง วิทย ุ ซึ่งสมาชิกอาจไมไดมาพบกันโดยตรง บางกลุมจัดโปรแกรมตาง ๆ ข้ึน เชน 
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การเยี่ยมผูปวยที่ยังไมไดเปนสมาชิกและอยูในระหวางการรักษาอยูในโรงพยาบาล เพื่อชวยให
บคุคลเหลานัน้สามารถเผชิญกับความเจ็บปวย ขจัดภาวะเครียด หรือความกลัวตอส่ิงที่จะเกิดใน
อนาคต แลกเปล่ียนประสบการณที่มีตอความเจ็บปวย ความกาวหนาของโรคและผลดีที่จะตามมา 
ตวัอยางของกลุมที่ตั้งข้ึนอยางไมเปนทางการ ไดแก กลุมผูปวยหลังผาตัดเตานม กลุมผูปวยมะเร็ง

3.6 งานวจิยัท่ีเกีย่วของกับกระบวนการกลุมและกลุมชวยเหลือตนเอง
การใชกระบวนการกลุมกับผูติดเชื้อเอชไอวี จากการทบทวนการศึกษาเร่ืองการใช 

กระบวนการกลุม กับผูติดเชื้อเอชไอวีพบวามีการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้
มารัม และคณะ (Marram 1978, Lasalleard and Laselle 1995, อางถึงใน     

อรพรรณ ทองคํ า 2543 : 24)  พบวากระบวนการกลุมชวยใหสมาชิกกลุมไดเขาสังคม เรียนรูการ
สรางสัมพันธภาพ ลดการแยกตนเองออกจากสังคม ท ําใหความรูสึกอางวางโดดเดี่ยวลดลง

โกโวนี่ (Govoni 1988, อางถึงในอรพรรณ ทองคํ า 2543 : 24) กระบวนการกลุม 
เพิม่ความสามารถในการเผชิญปญหาและความเจ็บปวย มีความสามารถในการดูแลตนเอง และ
ติดตอกับสังคมไดมากข้ึน ชวยระบายความเครียดของผูปวยและชวยใหผูปวยเกิดความรูสึกมี    
คุณคามีความหวัง

สงสงา จันสิน และคณะ (2537) พบวาผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไดเขารวมกระบวนการ  
กลุมมอีารมณและความรูสึกเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน  มีก ําลังใจที่จะตอสู เลิกคิดฆาตัวตาย         
มคีวามวิตกกังวล ลดลง และมีความทุกขทรมานทางจิตใจลดลง จะเห็นไดวาผลของกระบวนการ 
กลุมเพยีงอยางเดียว สามารถทํ าใหเกิดการปรับตัวทางดานจิตสังคมในผูติดเชื้อได

นงนชุ เชาวศิลป (2540) ศึกษาผลของกระบวนการกลุมตอพฤติกรรมการปรับตัว
และคณุภาพชีวิตของผูติดเชื้อเอชไอวี จํ านวน 36 คน กลุมควบคุมไดรับการใหคํ าปรึกษาตามปกติ
กลุมทดลองรวมในการทดลองในกระบวนการกลุม โดยมีผูวิจัยเปนผูน ํากลุม พบวา ในกลุมทดลอง
มคีะแนนพฤติกรรมการปรับตัวและคุณภาพชีวิตสูงข้ึนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ .05 ในกลุม
ควบคุมมีการปรับตัวและคุณภาพชีวิตเทานั้นที่สูงกวากอนการทดลองระหวางกลุมควบคุมและ
กลุมทดลอง พบวาคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวโดยรวม พฤติกรรมการปรับตัวดานสรีรวิทยาและ
ดานบทบาทหนาที่ในกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดง
วากระบวนการกลุมมีประสิทธิภาพในการสงเสริมการปรับตัวไดดีกวาการใหคํ าปรึกษาตามปกติ

อรพรรณ ทองคํ า (2543 : ก) ศึกษาพบวา ผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขารวมกระบวนการ
กลุมเสริมสรางพลังอํ านาจ มีคะแนนการปรับตัวดานจิตสังคมสูงกวา ผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขารวม
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กระบวนการกลุมที่ไมมีการเสริมสรางพลังอํ านาจ และกลุมผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับการดูแลชวย
เหลือสนบัสนุนทั้งทางรางกายจิตสังคมตามรูปแบบปกติ อยางมีนัยสํ าคัญที่.05

3.7 งานวจิยัเกี่ยวกับกลุมชวยเหลือตนเอง
สายใจ   พัวพันธ   (2529 : ก)      ศึกษาการมีสวนรวมในกลุมชวยเหลือตนเองตอ   

ภาพลักษณของผูปวย ภายหลังการตัดเตานมออก โดยมีกลุมตัวอยางจ ํานวน 15 คนผลการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางที่มีสวนรวมในกลุมชวยเหลือตนเอง มีภาพลักษณตอตนเองในทางบวกมาก
กวาระยะกอนเขากลุมชวยเหลือตนเองอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสัมพันธ
ระหวางคะแนนการมีสวนรวมในกลุมชวยเหลือตนเองกับคะแนนการเปล่ียนแปลงภาพลักษณภาย
หลังการตดัเตานมออก มีความสัมพันธกันทางบวก และหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
การปฏิบตัติัวสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

สายปญญา คงพันธ (2535 :ก) ไดศึกษาถึงประสิทธิผลของโครงการสุขศึกษา 
โดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือตนเอง ตอระดับความวิตกกังวลของผูปวยมะเร็งปากมดลูก ที่ได
รับรังสีรักษา ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียความวิตกกังวลของผูปวยมะเร็ง        
ปากมดลูกที่ไดรับรังสีรักษาตํ่ ากวากอนทดลอง และตํ่ ากวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 และหลังจากการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียการปฏิบัติตัวของผูปวย
มะเร็งปากมดลูกที่ไดรับรังสีรักษาสูงกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางม ี   
นยัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จารุวรรณ   รัศมีเหลืองออน (2535 : ก) ไดศึกษาถึงผลของการใชกลุมชวยเหลือ
ตนเอง ตอความรูสึกมีคุณคาและความสามารถในการดูแลตนเอง ของผูปวยมะเร็งศีรษะและคอ   
ทีไ่ดรับรังสีรักษา โดยใชทฤษฎีการดูแลตนเองเปนแนวทางในการศึกษา จากการศึกษาพบวาผูปวย
ในกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียความรูสึกมีคุณคา และความสามารถในการดูแลตนเอง แตกตาง
จากกลุมเปรียบเทียบอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บญุชืน่   อ่ิมมาก (2535 : ก)  ไดศึกษาการใชกลุมชวยเหลือตนเอง  ของผูปวย
ภายหลังผาตัดเตานมที่ไดรับเคมีบํ าบัดตอคุณภาพชีวิต ปฏิสัมพันธภายในกลุม การสนับสนุนที่   
ผูปวยไดรับจากกลุมประเด็นปญหาและความชวยเหลือที่กลุมตัวอยางตองการ โดยศึกษาจํ านวน
กลุมตวัอยาง จํ านวน 20 ราย เก็บขอมูลกอนและหลังการเขากลุมชวยเหลือตนเอง กลุมตัวอยางมี
คะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวิตมากกวา กอนเขารวมกลุม อยางมีนัยสํ าคัญที่สถิติที่ระดับ.05               
มีพฤติกรรมการแสดงความพยายามในการแกปญหามากที่สุด มีการตอบสนองอารมณทาง    
ดานบวก ความชวยเหลือที่ไดรับจากกลุมมากที่สุด คือโรค และการรักษา
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อาภาพร   เผาวัฒนา (2537 : ก) ศึกษาถึงประสิทธิผลของการเขารวมกระบวน
การกลุมชวยเหลือตนเอง ตอความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ชนิด
ไมทราบสาเหตุ จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบวา ภายหลังการเขารวมกระบวนการกลุม    
ชวยเหลือตนเอง ผูปวยกลุมทดลองมีความสามารถในการดูแลตนเองดีกวากอนเขารวมกระบวน
การกลุมชวยเหลือตนเอง และดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .001    
กลุมทดลองมีระดับความดันโลหิตตัวลางลดลง มากกวากอนเขารวมกระบวนการกลุมชวยเหลือ
ตนเอง และมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .069 และผูปวยกลุม
ทดลองมีนํ้ าหนักลดลงมากกวากอนเขารวมกระบวนการกลุมที่ไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ แตลดลง
มากกวาผูปวยกลุมควบคุมอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

อังคณา  สิริยาภรณ และคณะ (2538) ศึกษาการปรับตัวดานจิตสังคม ของผูติด
เชื้อไวรัสเอดสที่เขากลุมชวยเหลือตนเอง พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉล่ียการปรับตัวดาน      
จติสังคมกอนเขากลุมชวยเหลือตนเองคร้ังที่ 3 สูงกวาคร้ังที่ 1 และ 2 สวนคะแนนการปรับตัวดาน
จิตสังคมกอนการเขากลุมชวยเหลือตนเองคร้ังที่ 1 กับคร้ังที่ 2 มีความแตกตางกันอยางไมม ี       
นัยสํ าคัญทางสถิติ(P>.05) แตคะแนนการปรับตัวดานจิตสังคมกอนการเขากลุมชวยเหลือตนเอง
คร้ังที ่3 มีความแตกตางกับคร้ังที่ 2 อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ (P<.05)

ภัทธีรา  ดีประวัติ (2539 : ก) ไดศึกษาถึงประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาแบบ
กลุมชวยเหลือตนเองในการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ของหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภ 
จํ านวน 110 ราย ผลการศึกษาพบวาภายหลังโปรแกรมสุขศึกษาหญิงตั้งครรภกลุมทดลองมี
ความรู การรับรูอันตรายและโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรค มีทัศนคติและการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค
ตดิตอทางเพศสัมพันธดีข้ึนกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถติคิวามรูการรับรู อันตรายและโอกาสเส่ียงตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ มีความสัมพันธโดย
ตรงกบัการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคทางเพศสัมพันธ

เกสรี เลิศประไพ (2539 : ก) ศึกษาถึงประสิทธิผลของการเขากิจกรรมกลุมชวย
เหลือตนเองตอความบกพรองในการดูแลตนเอง ของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลินใน     
คลีนคิเบาหวาน โรงพยาบาลสมุทรปราการ เปรียบเทียบกับผูปวยที่ไดรับการสอนตามปกติ กลุม
ตวัอยางแบงเปนกลุมทดลอง 39 คน กลุมเปรียบเทียบจ ํานวน 39 คน จากการศึกษาพบวา      
ภายหลังการเขารวมกิจกรรมกลุมชวยเหลือตนเอง กลุมทดลองมีความบกพรองในการดูแลตนเอง
ลดลงกวากอนเขากลุมชวยเหลือตนเอง และลดลงมากกวากลุมเปรียบเทียบ สวนระดับนํ้ าตาล   
ในเลือดกอนอาหารเชาของผูปวยทั้งกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบลดลงไมแตกตางกัน
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รัศมี วิบูลยกุล (2542 : ก) ศึกษาผลของโปรแกรมกลุมสนับสนุนตอความหวังของ
บุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวี พบวาคาเฉล่ียของคะแนนความหวังกอนการศึกษาทั้งกลุมทดลอง และ
กลุมควบคุมไมมีความแตกตางกัน (P>.05) หลังการทดลองคาเฉล่ียคะแนนของความหวังของ   
กลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

กมลวรรณ หวังสุข (2541 : ก) ศึกษาประสิทธิผลของกลุมชวยเหลือตนเองใน   
การสงเสริมสุขภาพของผูติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา พบวาหลังการเขารวม       
กิจกรรม 4 คร้ัง กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉล่ียในเร่ืองความรูเกี่ยวกับโรคเอดสและการสงเสริม       
สุขภาพ และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพกอนการเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา จะพบวาการใชกระบวนการกลุมและกลุมชวย
เหลือตนเองสงผลตอภาวะจิตสังคม และการดูแลตนเอง ในฐานะที่ผูวิจัยไดมีสวนในการสนับสนุน
ในการจัดตั้งกลุมกลุมชวยเหลือตนเองของผูติดเชื้อเอชไอวี และพัฒนาชุดกิจกรรมสนับสนุนทาง
สังคม “ตาลโตนด” จึงสนใจที่จะศึกษาผลของแรงสนับสนุนทางสังคม ตอภาวะจิตสังคม ไดแก 
ภาวะซมึเศรา ความตระหนักในคุณคาแหงตน การทํ าพฤติกรรมสูจุดมุงหมายในชีวิต และสัมพันธ
ภาพระหวางบุคคล ซึ่งเชื่อวาจะสงผลตอภาวะจิตสังคม และสุขภาพของผูติดเชื้อเอชไอวี

4. การเยี่ยมบาน
    การเยีย่มบานเปนการใหแรงสนับสนุนทางสังคมทางหนึ่งแกผูปวย หรือผูประสบปญหา

ตางๆ ทีส่งผลกระทบทางดานรางกาย จิตใจ สังคม หรือเปนการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูลงไป
เยีย่มกบัผูถกูเยี่ยม โดยการเยี่ยมบาน มีความแตกตางกันของผูลงไปเยี่ยม ข้ึนอยูกับเปาหมาย
และบทบาทของผูลงไปเยี่ยม

     การเยี่ยมบาน ในความหมายของระบบบริการสาธารณสุขนั้น เปนกิจกรรมของ       
เจาหนาที่สาธารณสุขทุกระดับตลอดถึงอาสาสมัครตางๆ  มีเปาหมายเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
พลานามัย การปองกันโรค การดูแลผูปวยในบาน การปองกันและแกไขความพิการตางๆ  ตลอด
จนชวยจดัระเบียบความเปนอยูของชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพปญหานั้น
 การเยี่ยมบาน เปนกิจกรรมที่ใหบริการครอบคลุมสาธารณสุขพื้นฐานแบบผสมผสาน
ไปกบัการสาธารณสุขมูลฐาน เนนการดูแลแบบองครวมและตอเนื่อง มีการนิเทศติดตาม ประเมิน
สภาพปญหา การแกปญหาของผูปวย รวมกันก ําหนดกิจกรรมการดูแล รวมทั้งการสอน การฝก  
ปฏิบตัเิกีย่วกบัทกัษะที่จํ าเปนการใหความชวยเหลือและสนับสนุนใหผูปวยสามารถดํ ารงชีวิตอยูใน
สังคมดวยความเปนสุข (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ, กองโรคเอดส 2539  : 1 )
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การเยี่ยมบาน หมายถึง  การบริการชวยเหลือประชาชนตามบานดวยเหตุผลหลาย
ประการ เชน ไปตรวจเยี่ยมเพื่อดูอาการเจ็บปวย ชวยเหลือใหการพยาบาล การติดตามโรคตาง ๆ  
หรือไปตรวจเยี่ยมเพื่อดูความเปนอยู ของประชาชน ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและ      
วัฒนธรรมและสังคม (กระทรวงสาธารณสุข, กองงานวิทยาลัยพยาบาล 2522 : 78)

การเยีย่มบาน หมายถึง การกระทํ าที่มีจุดมุงหมายเพื่อทราบขอเท็จจริงในเร่ืองตาง ๆ 
เพื่อเปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับผูใชบริการเชน สภาพแวดลอม ฐานะความเปนอยู 
ความสัมพนัธระหวางสมาชิกในครอบครัว ทัศนคติของสมาชิกในครอบครัวตอผูใชบริการ เปนตน  
โดยมีนักสังคมสงเคราะหเปนผูออกไปเยี่ยมเยือนถึงที่บานที่พักของผูใชบริการ (ทัศนีย ปุวรัตน 
2542 : 53)

4.1 วตัถุประสงคของการเยี่ยมบาน
            ปราณ ีเทียมใจ (2534 : 227) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคการเยี่ยมบาน ดังนี้

1. เพือ่ศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ      เพื่อน ํามาพิจารณาวินิจฉัยปญหาหรือ
ความตองการและวางแผนชวยเหลือ ผูปวยและครอบครัวไดถูกตองเหมาะสมทั้งสภาพเศรษฐกิจ        
ส่ิงแวดลอม สังคม วัฒนธรรม

2.  เพือ่ใหค ําแนะนํ าในดานสุขภาพในทางที่จะกอใหเกิด    ทัศนคติและพฤติกรรม
ที่ถูกตองเกี่ยวกับอนามัยสวนบุคคล ชวยในการจัดระเบียบความเปนอยูของชีวิตใหเหมาะสมกับ
สภาพของรางกายของแตละบุคคลและครอบครัว

3.  เพือ่ใหคํ าแนะนํ าในการปองกันโรค     การปฏิบัติใหพนจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ
เพือ่เปนก ําลังใจใหแกผูปวยและครอบครัว

4.  เพือ่กระตุนใหผูปวยและครอบครัวรูจักใชบริการสาธารณสุขตาง ๆ ของชุมชน
ไดถูกตอง เหมาะสม ตามความจ ําเปน

4.2 เปาหมายของการเยี่ยมบาน
เพลเลเทียร (Pelletier 1997, อางถึงใน อรพรรณ  ลือบุญธวัชชัย 2537 : 250)   

ไดกลาวถึงเปาหมายการเยี่ยมบานดังนี้
1. เปนการพัฒนาสัมพันธภาพและความรวมมือของผูใหบริการดานสุขภาพ
2. เกดิสัมพันธภาพระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ,ครอบครัว สัมพันธภาพ

ระหวางผูรับบริการและครอบครัว
3. เปนทางเลือกใหกับผูรับบริการ
4. มกีารดูแลตนเอง เกิดสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทักษะทางสังคม วิธีแก

ปญหาสวนบุคคล
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           5.  ชวยลดอาการแสดงและเพิ่มความตระหนักในคุณคาแหงตน มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองและการควบคุมตนเอง

4.3 ประโยชนของการเยี่ยมบาน
            ทศันี  ตันติทวีโชค (2536 : 23 - 24)  ไดกลาวถึงประโยชนการเยี่ยมบาน ตอผูรับ

บริการและครอบครัว ดังนี้
1. ผูรับบริการไดรับการดูแลอยางตอเนื่องที่บาน

 2. ไดรับคํ าปรึกษา คํ าแนะนํ าเปนรายบุคคล รายครอบครัว ตามสภาพ
ปญหาตาง ๆ ที่แตกตางกันตามความเหมาะสม

3. ผูรับบริการ และครอบครัวรูสึกสะดวกและเปนกันเองในการปรึกษา
ปญหาตาง ๆ

4.  ญาตจิะไดรับการฝกหัด ในการดูแลผูปวยอยางถูกตอง   และสามารถใหการ  
ดแูลชวยเหลือผูปวยในบางกรณีที่จํ าเปนตองใชเทคนิคเฉพาะได การสอนใหญาติดูแลผูปวยทํ าให
ครอบครัว จะชวยสรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดระหวางคนไข ญาติ และผูใหบริการ

4.4 บทบาทหนาท่ีของผูใหบริการในการเยี่ยมบาน
จรรยา  เสียงเสนาะ และวารี  ระกิติ (2542 : 287 - 288) ไดกลาวถึง บทบาทหนา

ทีข่องผูใหบริการเยี่ยมบาน ดังนี้
1.   เปนผูใหบริการ หมายถึง การใหการดูแลรักษาพยาบาลที่บาน โดยผูใหบริการ

เปนผูใหบริการดวยตนเอง ใหคํ าแนะนํ ากับผูรับบริการและครอบครัวใหปฏิบัติการบางอยางในการ
ดแูลผูปวยได ตามหลักการพยาบาลมากที่สุด ตามขีดความสามารถ

2. เปนครู หมายถึง ผูใหบริการตองทํ าหนาที่ในการสอนผูปวย ครอบครัว และ
ชมุชน ในการเยี่ยมบานแตละคร้ัง การสอนและใหคํ าแนะนํ านี้มีความสํ าคัญมาก ถาผูปวยและ
ครอบครัวเขาใจในเร่ืองที่สอนและปฏิบัติตามก็จะเกิดผลดีตอสุขภาพอนามัยของเขา

3. เปนทีป่รึกษา หมายถึง นอกจากปญหาสุขภาพทางดานรางกายแลว ผูรับ
บริการยงัมปีญหาดานจิตใจ ผูใหบริการจํ าเปนตองรับฟงปญหา พรอมทั้งใหคํ าปรึกษา ใหแนวทาง
ในการตัดสินใจ

4. เปนผูประสานงานหมายถึง        ทํ าหนาที่    เปนคนกลางระหวางผูรับบริการ
ครอบครัว และแพทยหรือประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่สงผลประโยชนใหกับครอบครัว เชน 
นกัสังคมสงเคราะห สถานสงเคราะหตาง ๆ ที่ครอบครัวขอรับการชวยเหลือเมื่อถึงคราวจํ าเปน

5. เปนผูพิทักษสิทธิของผูรับบริการ          โดยจัดใหประชาชนไดรับสิทธิบริการ
ดานสุขภาพตามสิทธิที่ควรไดรับ หรือการลวงละเมิดสิทธิ
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   4.5  ขัน้ตอนและแนวทางการเยี่ยม
1. ตดิตอประสานงาน กับผูติดเชื้อหรือครอบครัว โดยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของ

และมีความประสงคจะใหไปเยี่ยมบาน
2. ศกึษาประวัติ และภูมิหลังของผูปวย สถานที่ แผนที่ การเดินทาง และสภาพ

แวดลอม
3. ผูเยีย่มจัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองใช ที่จํ าเปน เชน ยารักษาโรค เคร่ืองอุปโภค

บริโภค
4. ในเวลาเยี่ยม ควรไปอยางสงบ เพราะตองคํ านึงความลับของผูติดเชื้อ
5. เมือ่พบผูติดเชื้อหรือผูปวย อันดับแรกคือการประเมินปญหาและความ

ตองการทางดานรางกาย และจิตใจ
6. ด ําเนนิการตามแนวทางของกิจกรรมเยี่ยมบานแตละคร้ัง
7. สรุปปญหาคํ าแนะนํ า ความชวยเหลือ แนวทางการแกไขปญหาที่ไดใหไปและ

การประเมินผลความตองการในการเยี่ยมคร้ังตอไป และนัดหมาย  วันเวลา
4.6  การเยีย่มบานผูติดเชื้อ / ผูปวยเอดส

 ความจ ําเปนของการเยี่ยมบาน         เนื่องจากผลในเร่ืองทัศนคติตอ  การติดเชื้อ
เอชไอวี รวมทั้งเปนโรคที่ไดรับการประเมินจากสังคมในทางลบ ท ําใหผูติดเชื้อ/ผูปวยสวนใหญมี
ความวิตกกังวลตอการเขาสูระบบบริการทางดานสุขภาพ ท ําใหขาดการดูแลที่ถูกตอง เสียชีวิตจาก
โรคทีส่ามารถ  ดูแลรักษาได มีปญหาทางดานจิตใจ ขาดสัมพันธภาพกับผูอ่ืน หมกมุน ซึมเศรา   
ทอแท นับตั้งแตเกิดการระบาดของโรคเอดสในประเทศไทย ไดเกิดพัฒนาการการดูแลผูติดเชื้อ/     
ผูปวยเอดสที่บานและชุมชน ทั้งในสวนองคกรภาครัฐ และองคกรพัฒนาเอกชน รวมทั้งองคกร    
ชมุชน ซึ่งแนวคิดการดูแลผูปวยที่บานและชุมชนนี้ ก็ไดรับอิทธิพลสวนหนึ่งจากประเทศที่พัฒนา
แลวเชนกนั โดยในประเทศที่กํ าลังพัฒนาอ่ืนๆ ที่เผชิญปญหาการระบาดของโรคเอดสอยางรุนแรง
มากอนประเทศไทย(กระทรวงสาธารณสุข, กองโรคเอดส 2543 : 2) การดูแลอาจมีรูปแบบ           
ทีแ่ตกตางกนัไป เชน กลุมผูติดเชื้ออาจเนนไปในดานของการชวยเหลือทางดานจิตใจ การใหขอมูล 
แหลงชวยเหลือ หรือสิทธิข้ันพื้นฐาน ในกลุมวิชาชีพอาจเนนไปในเร่ืองของการดูแลรักษาปญหา 
โรคตดิเชื้อฉวยโอกาส ความรูในการดูแลตนเอง การประสานเชื่อมโยงไปยังกลุมผูติดเชื้อ และอ่ืนๆ

     ดังนั้นการเยี่ยมบานของกลุมตาลโตนด จึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะชวยใหแรงสนับสนุน
ทางดานสังคมแกผูติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะในดานการใหการสนับสนุนทางดานจิตใจ  การใหขอ
มูลขาวสาร และการชวยเหลือสนับสนุนส่ิงของ เพื่อใหผูติดเชื้อเอชไอวี สามารถดํ ารงตนอยูใน
สังคมดวยความผาสุก
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

1. 
ชดุกจิกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด”
1 . กิจกรรมรวมกลุม

1.1  พัฒนาสัมพันธภาพระหวาบุคคล
1.2  พัฒนาการกระทํ าพฤติกรรมไปสู

      จดุมุงหมายในชีวิต
1.3  พฒันาความตระหนักในคุณคา

      แหงตน
1.4 พัฒนาความสามารถในการ

    ดํ ารงชีวิต
2. กจิกรรมเยี่ยมบาน

ภาวะจิต-สังคม ของสมาชิกกลุม
“ตาลโตนด”
1. ภาวะซึมเศรา
2. ความตระหนักในคุณคาแหงตน
3. การทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
    ในชีวิต
4. สัมพันธภาพระหวางบุคคล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3

วธิดีํ าเนินการวิจัย

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยที่มีลักษณะเปน One Group Pretest - Posttest Design     
เพื่ อศึกษาผลของการใหแรงสนับสนุนผาน ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม“ตาลโตนด”               
ตอการเปล่ียนแปลงของภาวะจิตสังคม  ไดแก ภาวะซมึเศรา ความตระหนักในคุณคาแหงตน      
การกระท ําพฤตกิรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต  และสัมพันธภาพระหวางบุคคล ของผูติดเชื้อเอชไอวี

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร   ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูติดเชื้อเอชไอวี ที่เขาเปนสมาชิก

กลุมชวยเหลือตนเอง“ตาลโตนด” ในป 2545 จ ํานวน 72 คน ผูวิจัยสุมตัวอยางภายใตคุณสมบัติ
ดังนี้ คือ

1. เปนสมาชิกใหม ที่ยังไมเคยผานกิจกรรมของชมรม
2. เปนสมาชิกที่สมัครใจเขารวมกิจกรรม จบครบกระบวนการวิจัย
3. เปนสมาชิกที่ไมมีภาวะความเจ็บปวยที่เปน อุปสรรคตอการวิจัย
กลุมตัวอยาง  สุมกลุมตัวอยาง ตามคุณสมบัติที่กํ าหนด มาไดจ ํานวนทั้งส้ิน 27 คน

2. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – experimental Research) โดยใช

รูปแบบกลุมเดียววัด 2 คร้ัง (The One Group pretest – posttest Design)

           O1 X O2 กลุมทดลอง
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โดยกํ าหนดให
O1 แทน การทดสอบกอนในกลุมทดลอง
X แทน โปรแกรมที่จัดข้ึนโดยผูวิจัย (ชุดกิจกรรม ฯ “ตาลโตนด”)
O2 แทน การทดสอบภายหลังในกลุมทดลอง

3. ตวัแปรท่ีศึกษา
ตวัแปรอิสระ  ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด”

-  กจิกรรมรวมกลุม
-  กจิกรรมเยี่ยมบาน

ตัวแปรตาม    ไดแก
-  ภาวะซึมเศรา
-  ความตระหนักในคุณคาแหงตน
-  การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
-  สัมพันธภาพระหวางบุคคล

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
ประกอบดวยเคร่ืองมือหลัก 2 ชนิด คือ  
4.1 เคร่ืองมอืที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย แบงเปน 5 สวน ประกอบดวย

4.1.1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส

4.1.2  แบบสอบถามภาวะซึมเศรา   ใชแนวคิดความซึมเศราของ     Ebersole
et al.(1981) ที่กลาวถึงอาการแสดงของผูมีภาวะซึมเศรา 3 ดาน ไดแก ดานอาการทางกาย
ดานจติใจ ดานการมีปฏิสัมพันธ โดยสรางเปนขอคํ าถาม มีลักษณะเปนขอความเชิงบวกและ
เชิงลบ จํ านวน 20 ขอ ขอความเชิงบวก ไดแก ขอ 1,4,10,11,12,17,18,19,20 ขอความเชิงลบ        
ไดแก   ขอ 2,3,5,6,7,8,9,13,14,15,16,
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ค ําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 4  ระดับ ดังนี้
ไมมีอาการนี้เลยหรือมีแตนอยมาก หมายถึง   ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมาผูตอบไมรูสึก

     หรือมีพฤติกรรมตามขอความนั้นเลย
มอีาการนี้เปนบางคร้ัง   หมายถึง    ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมาผูตอบรูสึก

      หรือมีพฤติกรรมตามขอความเปนบางคร้ัง
มีอาการนี้คอนขางบอย   หมายถึง    ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมาผูตอบรูสึกหรือ

       มีพฤติกรรมตามขอความนั้นคอนขางบอย
มีอาการนี้ตลอดเวลา   หมายถึง    ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมาผูตอบรูสึกหรือ

       มีพฤติกรรมตามขอความนั้นตลอดเวลา
ขอความที่มีลักษณะเชิงบวก พิจารณาใหคะแนนดังนี้

ไมเปนเลยหรือเปนเวลานอยมาก ใหคะแนน 4
เปนเวลาหรือบางคร้ัง ใหคะแนน 3
เปนคอนขางบอย ใหคะแนน 2
เปนเกือบตลอดเวลา ใหคะแนน 1

ขอความที่มีลักษณะในเชิงลบ พิจารณาใหคะแนนดังนี้
ไมเปนเลยหรือเปนเวลานอยมาก ใหคะแนน 1
เปนเวลาหรือบางคร้ัง ใหคะแนน 2
เปนคอนขางบอย ใหคะแนน 3
เปนเกือบตลอดเวลา ใหคะแนน 4

การแปลผลคะแนน สามารถ แปลผลระดับภาวะซึมเศรา ออกเปน 3
ระดบั โดยแบงแบบอิงเกณฑ ซึ่งประยุกตจากแนวคิดของเสรี ลาชโรจน (2537 : 65-68) ดังนี้

ชวงคะแนนเปนรอยละ ความหมาย
นอยกวา 60 แสดงวามีระดับภาวะซึมเศราตํ่ า
60-79 แสดงวามีระดับภาวะซึมเศราปานกลาง
80 ข้ึนไป แสดงวามีระดับภาวะซึมเศราสูง

4.1.3 แบบสอบถามความตระหนักในคุณคาแหงตน ใชแนวคิดของ Geal 
Lindenfield (1995) โดยผูวิจัยเลือกศึกษาในคร้ังนี้เพียง 5 ดาน ไดแก ดานความสงบและรูสึก  
ผอนคลาย ดานการมีพลังและจุดมุงหมาย ดานการเปดเผยและแสดงความรูสึก ดานการคิดใน
ทางทีด่ีและการมองโลกในทางดี   ดานการพึ่งพิงตนเอง
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แบบสอบถามนี้ประกอบดวยขอความที่แสดงอารมณความรูสึก ขอคํ า
ถามทัง้หมด จํ านวน 25 ขอ มีลักษณะเปนขอความเชิงบวกและเชิงลบ ขอความเชิงบวก ไดแก ขอ
1,6,7,10,11, 14,16, 17,18,19,20,21,22,และ2 4 ขอความเชิงลบ ไดแกขอ 2,3,4,5,8,9, 12,13,
15,23 และ 25
ค ําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 4  ระดับ
ขอความที่มีลักษณะเชิงบวก พิจารณาใหคะแนนดังนี้

เห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน 4
คอนขางเห็นดวย ใหคะแนน 3
คอนขางไมเห็นดวย ใหคะแนน 2
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน 1

ขอความที่มีลักษณะในเชิงลบ พิจารณาใหคะแนนดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน 1
คอนขางเห็นดวย ใหคะแนน 2
คอนขางไมเห็นดวย ใหคะแนน 3
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน 4

การแปลผลคะแนน สามารถ แปลผลระดับความตระหนักในคุณคา
แหงตน ออกเปน 3 ระดับ โดยแบงแบบอิงเกณฑ ซึ่งประยุกตจากแนวคิดของเสรี ลาชโรจน (2537 :
65-68)  ดังนี้

ชวงคะแนนเปนรอยละ ความหมาย
นอยกวา 60 แสดงวามีระดับความตระหนักในคุณคาแหงตนตํ่ า
60-80 แสดงวามีระดับความตระหนักในคุณคาแหงตนปานกลาง
80 ข้ึนไป แสดงวามีระดับความตระหนักในคุณคาแหงตนสูง

4.1.4 แบบสอบถามการกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิตในผูติดเชื้อ  
เอชไอวี    ใชแนวคิดของบํ าเพ็ญจิต แสงชาติ (2541 : 89) โดยหมายถึงการมีพฤติกรรมดังตอไปนี้ 
3 ดาน    ไดแก ดานการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค  ดานอารมณจิตใจ  ดานเศรษฐกิจ

            แบบสอบถามนี้ประกอบดวยขอความที่แสดง การกระทํ าพฤติกรรมไป 
สูจดุมุงหมายชีวิต จํ านวน 20 ขอ มีลักษณะเปนขอความเชิงบวกและเชิงลบ ขอความเชิงบวก ได
แก   ขอ 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18 และ 19 ขอความเชิงลบ ไดแก ขอ 14 และ 20
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ค ําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 3  ระดับ ดังนี้
ขอความที่มีความหมายในเชิงบวก พิจารณาใหคะแนนดังนี้
ท ําเปนประจ ํา ใหคะแนน 4
ท ําเปนสวนใหญ ใหคะแนน 3
ท ําบางไมท ําบาง ใหคะแนน 2
ไมเคยทํ า ใหคะแนน 1

ขอความที่มีความหมายในเชิงลบ พิจารณาใหคะแนนดังนี้
ท ําเปนประจ ํา ใหคะแนน 1
ท ําเปนสวนใหญ ใหคะแนน 2
ท ําบางไมท ําบาง ใหคะแนน 3
ไมเคยทํ า ใหคะแนน 4

การแปลผลคะแนน สามารถ แปลผลระดับการกระทํ าพฤติกรรมไป   
สูจดุมุงหมายในชีวิต ออกเปน 3 ระดับ โดยแบงแบบอิงเกณฑ ซึ่งประยุกตจากแนวคิดของเสรี   
ลาชโรจน (2537 : 65-68) ดังนี้

ชวงคะแนนเปนรอยละ ความหมาย
นอยกวา 60 แสดงวามีระดับการกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิตตํ่ า
60-81 แสดงวามีระดับการกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต

ปานกลาง
80 ข้ึนไป แสดงวามีระดับการกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิตสูง

4.1.5 แบบสอบถามวัดความสัมพันธภาพระหวางบุคคล ใชแนวคิดของ         
สัมพันธภาพ  ในครอบครัวของ Weiss (1974) และแนวคิดสัมพันธภาพระหวางบุคคลของ Beyer 
and Marshall (1981) โดยผูวิจัยเลือกศึกษาองคประกอบ จํ านวน 2 ดาน ไดแก ดานที่ ความมั่นใจ
และความไววางใจ การไดรับความชวยสนับสนุนและมิตรภาพ แบบสอบถามนี้ประกอบดวย      
ขอความที่แสดงอารมณความรูสึก ขอคํ าถาม  ทั้งหมด จํ านวน 20 ขอ มีลักษณะเปนขอความ    
เชงิบวกและเชิงลบ ขอความเชิงบวก ไดแก  ขอ 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 ,16,17 และ 19 ขอความ   
เชิงลบ ไดแก  ขอ 5,18, และ 20

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



50

ค ําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 4  ระดับ ดังนี้
ขอความที่มีลักษณะเชิงบวก พิจารณาใหคะแนนดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน 4
คอนขางเห็นดวย ใหคะแนน 3
คอนขางไมเห็นดวย ใหคะแนน 2
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน 1

ขอความที่มีลักษณะในเชิงลบ พิจารณาใหคะแนนดังนี้
เห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน 1
คอนขางเห็นดวย ใหคะแนน 2
คอนขางไมเห็นดวย ใหคะแนน 3
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนน 4

การแปลผลคะแนน สามารถ แปลผลระดับสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ออกเปน 3 ระดับ โดยแบงแบบอิงเกณฑ ซึ่งประยุกตจากแนวคิดของเสรี ลาชโรจน (2537 : 65-68)
ดังนี้

ชวงคะแนนเปนรอยละ ความหมาย
นอยกวา 60 แสดงวามีระดับสัมพันธภาพระหวางบุคคลตํ่ า
60-82 แสดงวามีระดับสัมพันธภาพระหวางบุคคลปานกลาง
80 ข้ึนไป แสดงวามีระดับสัมพันธภาพระหวางบุคคลสูง

4.2  เคร่ืองมอืที่ใชในการทดลอง คือชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด”
ทีพ่ฒันาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ    ม ี2 กิจกรรม ดังนี้

 4.2.1   กิจกรรมรวมกลุม
เปนกิจกรรมที่ใชกระบวนการกลุม        ทีใ่หสมาชิกไดแลกเปล่ียนประสบ

การณ และแสดงความรูสึกคิดเห็นในการแกปญหาที่เผชิญอยู พรอมทั้งไดรับขอมูลความรูขาวสาร
จากการดํ าเนินกิจกรรมกลุม ส่ืออุปกรณตาง ๆ กระท ําโดยผูติดเชื้ออาสาสมัคร โดยมีวัตถุประสงค
ทีจ่ะสรางเสริมสัมพันธภาพระหวาสมาชิก ลดภาวะซึมเศรา สรางความตระหนักในคุณคาแหงตน 
และการกระท ําพฤติกรรมสูจดุมุงหมายในชีวิต

การจดักจิกรรมพบสมาชิกนี้ กํ าหนดจัดเปนรายเดือน เดือนละ 1 คร้ัง 
จํ านวน 4 คร้ัง ระยะเวลาในการจัดท ํากิจกรรม ประมาณ 3 ชั่วโมงคร่ึงตอการพบกลุม 1 คร้ัง 
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กํ าหนดสมาชิกในกลุมประมาณ 10-15 คน ในกลุมจะประกอบไปดวยสมาชิกเกาและใหม        
โดยสมาชิกเกาตองเปนสมาชิกที่มีประสบการณในการดูแลตนเอง เปนผูเปดเผยการติดเชื้อของ  
ตนเอง ก ําหนดจํ านวนไมเกินคร่ึงหนึ่ง โดยใหมกีิจกรรมในชุดปฏิบัติการนี้จํ านวนทั้งส้ิน 4 คร้ัง     
ไดแก

คร้ังที่ 1 พัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล
คร้ังที่ 2 พัฒนาการกระท ําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
คร้ังที่ 3 พฒันาความตระหนักควาตระหนักในคุณคาแหงตน
คร้ังที่ 4 พฒันาความสามารถในการดํ ารงชีวิต

4.2.2 กจิกรรมเยี่ยมบานสมาชิก
เปนกจิกรรมที่ผูติดเชื้ออาสาสมัครของกลุมตาลโตนด เขาไปเยี่ยมสมาชิก

ของกลุม เพือ่ใหความชวยเหลือในดานตางๆ พรอมกับประเมินสภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของสมาชกิ โดยเนนการใหกํ าลังใจและใหคํ าแนะนํ าในการปฏิบัติตัวตามความเหมาะสม กํ าหนด
กจิกรรมเยีย่มบานสมาชิก  สัปดาหละ 1คร้ัง และใชเวลาเยี่ยมพูดคุย ประมาณ 1 ชั่วโมง การเยี่ยม
บานจะกระท ําอยางตอเนื่องโดยใชขอมูลการเยี่ยมบานคร้ังที่ผานมา เปนแนวทางในการใหความ
ชวยเหลือสนับสนุน และประเมินพัฒนาการในคร้ังตอไป จํ านวนคร้ังของการเยี่ยมบานของสมาชิก
แตละคนเปนจํ านวน  5 คร้ัง

4.3 การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ
                ในการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ คือ  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล
และเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง มีข้ันตอน ดังนี้

  4.3.1 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ข้ันที ่1  ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และนํ าผลการศึกษามาสราง

เปนเคร่ืองมือ ภายใตคํ าปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ข้ันที่ 2  ตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหา (content validity) ของแบบ

สอบถามโดย น ําไปหาความเที่ยงตรงดานเนื้อหา   และความถูกตองของภาษา   โดยอาจารยที่
ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ ทางดานจิตวิทยา จํ านวน 3 ทาน

หลังจากผานการพิจารณาตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญแลว       
ผูวิจัยนํ าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของอาจารยผูทรงคุณ
วุฒิ ไดแก เนื้อหาขอคํ าถามตรงกับส่ิงที่ตองการวัด ความชัดเจนของขอความ ความเหมาะสมดาน
ภาษา และการเรียงลํ าดับขอความ และนํ าไปทดลองใชในกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งมีลักษณะใกล
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เคยีงกลุมตัวอยาง 29 คน และนํ ามาหาคาความเชื่อมั่น โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา( alpha’s 
Cronbach coefficient ) ไดคาความเชื่อมั่นแยกเปนหมวดตางๆ ดังนี้
 1.  แบบสอบถามภาวะซึมเศรา      =  0.860

2.  แบบสอบถามความตระหนักในคุณคาแหงตน      = 0.872
 3. แบบสอบถามการกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต    = 0.839
4  แบบสอบถามวัดสัมพันธภาพสวนบุคคล       = 0.781

4.4  กจิกรรมที่ใชในการทดลอง
การพฒันาเคร่ืองมือ โดยผูวิจัยศึกษาจากทฤษฏีเอกสารที่เกี่ยวของ และประสบ

การณในการเปนผูนํ ากลุมของผูวิจัยโดยกํ าหนดวัตุประสงคของแตละชุดกิจกรรม จัดทํ าโครงราง         
ชดุกจิกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” เสนออาจารยที่ปรึกษาจํ านวน 3 ทาน  และนํ ามาปรับ
ปรุงแกไขหลังจากนั้นนํ า ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม  “ตาลโตนด” ทีพ่ฒันาข้ึน ไปทดลองใชกับ
กับกลุม ผูตดิเชื้อที่เปนสมาชิกเกาของชมรมตาลโตนด จํ านวน 15 คน และอาสาสมัครแกนนํ าซึ่ง
เปนผูน ํากลุม จํ านวน 2 คน โดยใชระยะเวลา 2 วัน ภายหลังเสร็จส้ินกิจกรรมพบกลุมแตละคร้ัง 
จะใหผูเขากลุม และอาสาสมัครชวยประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ความเหมาะสมของเวลา 
ความเหมาะสมของกิจกรรม ผลที่ไดรับจากกิจกรรม ส่ิงที่ควรปรับปรุงและแกไข และผูวิจัยไดนํ าขอ
มลูจากขอเสนอแนะดังกลาวมาปรับปรุงกิจกรรมเพื่อใชในการวิจัย ตอไป

4.5  อาสาสมัครผูนํ ากลุม
มีการอบรมใหอาสาสมัครรับทราบ เกี่ยวกับความเปนมาของ ชุดกิจกรรม

สนบัสนุนทางสังคม   “ตาลโตนด”  วัตถปุระสงค ทักษะตางๆ ที่จํ าเปน เชน การตั้งคํ าถาม การทวน
ความ การสรุปความ ทาทีของผูนํ ากลุม และใหอาสาสมัครทดลองนํ าชุดกิจกรรมสนับสนุนทาง
สังคม “ตาลโตนด” ทดลองทํ ากับกลุมผูติดเชื้อที่เปนสมาชิกเกาของชมรม โดยผูวิจัยเปนผูประเมิน
และใหคํ าแนะนํ า

5.  การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยดํ าเนินการตามข้ันตอนที่ทาง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรก ําหนดไว เร่ิมดํ าเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน 
เมษายน 2545 – พฤศจิกายน 2545 โดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้

1. ผูวิจยัแบงการทดลองเปน 2 รุน โดยรุนที่1 เร่ิมดํ าเนินการตั้งแตเดือน เมษายน 
2545 ถงึเดือนสิงหาคม 2545 รุนที่ 2 เร่ิมดํ าเนินการตั้งแตเดือนสิงหาคม 2545
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2. ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางจากผูมารับบริการทางการแพทย ของโรงพยาบาล     
บานแหลม ที่สมัครใจเขารวมกิจกรรมของชมรมตาลโตนด และมีคุณสมบัติตามที่กํ าหนด         
โดยอธบิายถึงวัตถุประสงคการทํ าวิจัย ผูวิจัยอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามใหเปนที่เขาใจ แลว
จงึใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม ในกรณีที่ตัวอยางอานหนังสือไมออก ผูวิจัยอานใหฟง โดย   
ผูวิจยัเปนผูทํ าเคร่ืองหมายในแบบสอบถามให

3.  รุนที่ 1 เร่ิมท ําการทดสอบกอนการทดลอง ระยะเวลา 1 สัปดาห โดยเร่ิมตนตั้งแต
เดอืนเมษายน 2545 หลังจากนั้นกลุมทดลองเขารวมกิจกรรมรวมกลุม เปนระยะเวลา 4 เดือน ถึง
เดอืนกรกฎาคม 2545 ทดสอบภายหลังการทดลองเปนระยะเวลา 1 สัปดาห

4.  รุนที ่2 เร่ิมท ําการทดสอบกอนการทดลอง ระยะเวลา 1 สัปดาห โดยเร่ิมตนตั้งแต
เดอืนสิงหาคม 2545 หลังจากนั้นกลุมทดลองเขารวมกิจกรรมรวมกลุม เปนระยะเวลา 4 เดือน ถึง
เดอืนพฤศจิกายน 2545 ทดสอบภายหลังการทดลองเปนระยะเวลา 1 สัปดาห
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กลุม
ทดลอง

กิจกรรม

1 2

ระยะเวลา

พบสมาชิก เยี่ยมบาน
a เมษายน 45  Pretest  กอน 1 สัปดาห

คร้ังที่ 1 พัฒนาสัมพันธภาพระหวาง
            บุคคล

a พฤษภาคม 45 คร้ังที่ 2 พัฒนาการกระทํ าพฤติกรรม
            ไปสูจุดมุงหมายในชีวิต

a มิถุนายน 45 คร้ังที่ 3 พัฒนาความตระหนักในคุณ
             คาแหงตน

a กรกฎาคม 45 คร้ังที่ 4 พัฒนาความสามารถในการ
            ดํ ารงชีวิต
Posttest  หลัง 1 สัปดาห

เยี่ยมบาน

a สิงหาคม 45  Pretest  กอน 1 สัปดาห
คร้ังที่ 1 พัฒนาสัมพันธภาพระหวาง
            บุคคล

a กนัยายน 45 คร้ังที่ 2 พัฒนาการกระทํ าพฤติกรรม
            ไปสูจุดมุงหมายในชีวิต

a ตุลาคม 45 คร้ังที่ 3 พัฒนาความตระหนักในคุณ
             คาแหงตน

a พฤศจิกายน 45 คร้ังที่ 4 พัฒนาความสามารถในการ
            ดํ ารงชีวิต
Posttest  หลัง 1 สัปดาห

เยี่ยมบาน

6.  การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจยันํ าคะแนนที่ไดมาวิเคราะห โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสํ าเร็จรูป SPSS/FW           

(statistical package for the social science)  มข้ัีนตอนการวิเคราะห ขอมูลตามลํ าดับดังนี้
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1. แจกแจงความถี่ และอัตรารอยละของขอมูลพื้นฐาน
2. จ ําแนกระดับ จํ านวน รอยละของ คะแนนภาวะซึมเศรา คะแนนความตระหนักใน    

คุณคาแหงตน คะแนนของการกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต คะแนนสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล

3. ค ํานวณหาคาเฉล่ีย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
ของคะแนนภาวะซึมเศรา คะแนนความตระหนักในคุณคาแหงตน คะแนนของการกระทํ าพฤติ
กรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต คะแนนสัมพันธภาพระหวางบุคคล

4. เปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียภายในกลุมทดลอง กอนการทดลอง 
และภายหลังการทดลอง โดยใชสถิติคาที ( t - test)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4

การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ผลของการใหแรงสนับสนุนทางสังคมผาน     
ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม ”ตาลโตนด” ตอภาวะซึมเศรา ความตระหนักในคุณคาแหงตน   
การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจดุมุงหมายในชีวิต และสัมพันธภาพระหวางบุคคลของผูติดเชื้อเอชไอวี
ผลการวิเคราะหขอมูลน ําเสนอ ดังตอไปนี้

1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
2. การจ ําแนกระดับ จํ านวน รอยละ ภาวะซึมเศรา ความตระหนักในคุณคาแหงตน

การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต และสัมพันธภาพระหวางบุคคล
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบ คาเฉล่ีย และทดสอบ t-test ของภาวะซึมเศรา             

ความตระหนักในคุณคาแหงตน การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต และสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล กอน และหลังการทดลอง

1. ขอมูลพื้นฐานกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 1  จ ํานวนกลุมตัวอยาง จํ าแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา

และสถานภาพสมรส

ขอมูลทั่วไป กลุมทดลอง รอยละ
  จ ํานวน(คน)

เพศ
ชาย 11 40.7
หญิง 16 59.3
รวม 27 100
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ตารางที่ 1 (ตอ)

ขอมูลทั่วไป กลุมทดลอง รอยละ
  จ ํานวน(คน)

อายุ
ตํ่ ากวา 20 ป 1 3.7
20 – 30 ป 14 51.9
31 -  40 ป 12 44.4
รวม 27 100

ระดับการศึกษาสูงสุด
ไมจบชั้นประถมศึกษาปที ่6 6 22.2

 ประถมศึกษาชั้นปที ่6 16 59.3
มัธยมศึกษา 3 11.1
สูงกวามัธยมศึกษา 2 7.4
รวม 27 100

สถานภาพสมรส
โสด 3 11.1
คู 11 40.7
หมาย 9 33.3
หยา/แยก 4 14.8
รวม 27 100

จากตารางที่ 1  พบวากลุมทดลองสวนใหญ เปนเพศหญิง  รอยละ 59.3 มีอายุระหวาง 
20 - 30 ป  รอยละ 51.9   ระดับการศึกษาสวนใหญ จบชั้นประถมศึกษาปที ่6 คิดเปนรอยละ 59.3 
สถานภาพสมรสคูสวนใหญ รอยละ 40.7
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2. การจ ําแนกระดับ จ ํานวน รอยละ ภาวะซึมเศรา ความตระหนักในคุณคาแหงตน   
การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต และสัมพันธภาพระหวางบุคคล

      2.1  การจ ําแนกระดับ จ ํานวน รอยละ ภาวะซึมเศรา โดยรวม  และรายดาน
ตารางที่  2  แสดงจํ านวน  รอยละ จํ าแนกตาม ระดับภาวะซึมเศรา โดยรวม  3 ดาน   ดานอาการ

      ทางกาย ดานจิตใจ ดานการมีปฏิสัมพันธ กอน และหลังการทดลอง
กอนการทดลอง หลังการทดลองระดับภาวะซึมเศรา

โดยรวม 3 ดาน จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ
สูง - - - -
ปานกลาง 3 11.1 - -
ตํ่ า 24 88.9 27 100
รวม 27 100 27 100

จากตารางที่ 2 พบวากอนการทดลองระดับภาวะซึมเศรา อยูในระดับตํ่ า เปนสวนใหญ   
ไดแก รอยละ 88.9 รองลงมา ระดับปานกลาง รอยละ 11.1 ภายหลังการทดลอง ระดับภาวะ       
ซมึเศรา โดยรวมอยูในระดับตํ่ า

ตารางที่  3  แสดงจํ านวน  รอยละ จํ าแนกตามระดับภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกายกอน และ
      หลังการทดลอง

กอนการทดลอง หลังการทดลองระดับภาวะซึมเศรา
ดานอาการทางกาย จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

สูง - - - -
ปานกลาง 3 11.1 - -
ตํ่ า 24 88.9 27 100
รวม 27 100 27 100

จากตารางที่ 3 พบวา กอนการทดลอง ระดับภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกาย อยูใน
ระดับตํ่ าเปนสวนใหญ ไดแก รอยละ 88.9 รองลงมา ระดับปานกลาง รอยละ 11.1 ภายหลังการ
ทดลอง ระดับภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกาย อยูในระดับตํ่ า โดยรวม
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ตารางที่  4  แสดงจ ํานวน  รอยละ จํ าแนกตามระดับภาวะซึมเศรา ดานจิตใจกอน และหลัง
     การทดลอง

กอนการทดลอง หลังการทดลองระดับภาวะซึมเศรา
ดานจิตใจ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

สูง 1 3.7 - -
ปานกลาง 3 11.1 - -
ตํ่ า 23 85.2 27 100
รวม 27 100 27 100

จากตารางที่ 4  พบวา กอนการทดลองระดับภาวะซึมเศรา อยูในระดับตํ่ าเปนสวนใหญ 
รอยละ 85.2 รองลงมา ระดับปานกลาง รอยละ 11.1 และสูงรอยละ 3.7 ภายหลังการทดลอง 
ระดบัภาวะซึมเศรา ดานจิตใจ อยูในระดับตํ่ า โดยรวม

ตารางที่  5  แสดงจํ านวน  รอยละ จํ าแนกตามระดับระดับภาวะซึมเศรา    ดานการมีปฏิสัมพันธ
      กอน และหลังการทดลอง

กอนการทดลอง หลังการทดลองระดับภาวะซึมเศรา
ดานการมีปฏิสัมพันธ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

สูง 2 7.4 - -
ปานกลาง 3 11.1 2 7.4
ตํ่ า 22 81.5 25 92.6
รวม 27 100 27 100

จากตารางที่ 5 พบวา กอนการทดลองระดับภาวะซึมเศรา ดานการมีปฏิสัมพันธ     
อยูในระดับตํ่ าเปนสวนใหญ รอยละ 81.5 รองลงมา ระดับปานกลาง รอยละ 11.1 และระดับสูง 
รอยละ 7.4    ภายหลังการทดลอง ระดับภาวะซึมเศรา ดานการมีปฏิสัมพันธ อยูในระดับตํ่ า เปน
สวนใหญ    รอยละ 92.6 รองลงมา ระดับปานกลาง รอยละ 7.4

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



60

2.2 จ ําแนกระดับ  จ ํานวน รอยละ ความตระหนักในคุณคาแหงตน โดยรวม  
และรายดาน
ตารางที่  6  แสดงจ ํานวน  รอยละ จํ าแนกตามระดับความตระหนักในคุณคาแหงตนโดยรวม กอน

      และหลังการทดลอง
กอนการทดลอง หลังการทดลองความตระหนักในคุณคา

แหงตน โดยรวม จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ
สูง 2 7.4 4 14.8
ปานกลาง 18 66.7 20 74.1
ตํ่ า 7 25.9 3 11.1
รวม 27 100 27 100

จากตารางที่ 6 พบวากอนการทดลองระดับความตระหนักในคุณคาแหงตน โดยรวม 
อยูในระดับปานกลาง เปนสวนใหญ ไดแก รอยละ 66.7 รองลงมา ระดับตํ่ า รอยละ 25.9 และ
ระดบัสูง รอยละ 7.4 ภายหลังการทดลอง อยูในระดับปานกลาง เปนสวนใหญ ไดแก รอยละ 74.1 
รองลงมา ระดับสูง รอยละ 14.8 และระดับตํ่ า รอยละ 11.1

ตารางที่  7  แสดงจ ํานวน รอยละ จํ าแนกตามระดับความตระหนักในคุณคาแหงตน
      ดานความสงบและรูสึกผอนคลายกอน และหลังการทดลอง

กอนการทดลอง หลังการทดลองความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานความสงบและรูสึก ฯ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

สูง - - - -
ปานกลาง 15 55.6 22 81.5
ตํ่ า 12 44.4 5 18.5
รวม 27 100 27 100

จากตารางที ่ 7 พบวากอนการทดลอง ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานความ
สงบและรูสึกผอนคลาย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 55.6 รองลงมา ระดับตํ่ า รอยละ44.5 ภาย
หลังการทดลอง อยูในระดับปานกลาง รอยละ 81.5 รองลงมาระดับตํ่ า รอยละ 18.5
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ตารางที ่ 8  แสดงจํ านวน รอยละ จํ าแนกตามระดับความตระหนักในคุณคาแหงตน
      ดานมีพลังและจุดมุงหมาย กอน และหลังการทดลอง

กอนการทดลอง หลังการทดลองความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานมีพลังและจุดมุงหมาย จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

สูง - - - -
ปานกลาง 13 48.1 27 100
ตํ่ า 14 51.9 - -
รวม 27 100 27 100

จากตารางที่ 8 พบวากอนการทดลองระดับความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานมี
พลังและจุดมุงหมาย อยูในระดับตํ่ า รอยละ 51.9 ระดับปานกลาง รอยละ 48.1 ภายหลังการ
ทดลอง อยูในระดับปานกลาง ทั้งหมด

ตารางที ่ 9  แสดงจํ านวน รอยละ จํ าแนกตามระดับความตระหนักในคุณคาแหงตน
      ดานการเปดเผยและแสดงความรูสึก กอน และหลังการทดลอง

กอนการทดลอง หลังการทดลองความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการเปดเผย ฯลฯ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

สูง - - - -
ปานกลาง 26 96.3 27 100
ตํ่ า 1 3.7 - -
รวม 27 100 27 100

จากตารางที่ 9 พบวากอนการทดลอง ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการเปดเผย
และแสดงความรูสึก อยูในระดับปานกลาง สวนใหญ รอยละ 96.3 ระดับตํ่ า รอยละ 3.7 ภายหลัง
การทดลอง อยูในระดับปานกลาง ทั้งหมด
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ตารางที ่10  แสดงจํ านวน รอยละ จํ าแนกตามระดับความตระหนักในคุณคาแหงตนดานการคิด
       ในทางที่ดี และการมองโลกในทางดี กอน และหลังการทดลอง

กอนการทดลอง หลังการทดลองความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการคิดในทางที่ดี และฯลฯ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ
สูง - - - -
ปานกลาง 26 96.3 27 100
ตํ่ า 1 3.7 - -
รวม 27 100 27 100

จากตารางที่ 10 พบวา กอนการทดลองระดับความตระหนักในคุณคาแหงตน ดาน
การคดิในทางที่ดี และการมองโลกในทางดี อยูในระดับปานกลาง สวนใหญ รอยละ 96.3 ระดับตํ่ า      
รอยละ 3.7 ภายหลังการทดลอง อยูในระดับปานกลาง ทั้งหมด

ตารางที่  11  แสดงจํ านวน  รอยละ จํ าแนกตามระดับความตระหนักในคุณคาแหงตน
        ดานการพึ่งพิงตนเอง กอน และหลังการทดลอง

กอนการทดลอง หลังการทดลองความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการพึ่งพิงตนเอง จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

สูง - - - -
ปานกลาง 27 100 27 100
ตํ่ า - - - -
รวม 27 100 27 100

จากตารางที่ 11     พบวา กอนการทดลอง ความตระหนักในคุณคาแหงตน  ดานการ
พึง่พงิตนเอง อยูในระดับปานกลาง ทัง้หมด ภายหลังการทดลอง อยูในระดับปานกลาง ทั้งหมด
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 2.3  จ ําแนกระดับ  จ ํานวน รอยละ การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ในชวีิต โดยรวม และรายดาน
ตารางที ่ 12  แสดงจํ านวน  รอยละ จํ าแนกตามระดับการกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต

        โดยรวม  กอน และหลังการทดลอง
กอนการทดลอง หลังการทดลองการกระทํ าพฤติกรรมไปสู

จดุมุงหมายในชีวิต โดยรวม จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ
สูง 4 14.8 7 25.9
ปานกลาง 16 59.3 12 44.4
ตํ่ า 7 25.9 8 29.6
รวม 27 100 27 100

จากตารางที่ 12 พบวา กอนการทดลองระดับการกระทํ าพฤติกรรมไปสู จุดมุงหมาย
ในชวิีต โดยรวม อยูในระดับปานกลาง รอยละ 59.3 ระดับตํ่ า รอยละ 25.9 และระดับสูง รอยละ 
14.8  ภายหลังการทดลอง อยูในระดับปานกลาง รอยละ 44.4 ระดับตํ่ า รอยละ 29.6 และระดับสูง    
รอยละ 25.9

ตารางที ่ 13  แสดงจํ านวน  รอยละ จํ าแนกตามระดับการกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
        ดานการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค กอน และหลังการทดลอง

กอนการทดลอง หลังการทดลองการกระท ําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ในชีวิต ดานการสงเสริมสุขภาพฯ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

สูง 8 29.6 9 33.3
ปานกลาง 15 55.6 13 48.1
ตํ่ า 4 14.8 5 18.5
รวม 27 100 27 100

จากตารางที ่13 พบวากอนการทดลอง การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย ในชีวิต    
ดานการสงเสริมสุขภาพฯ อยูในระดับปานกลาง รอยละ 55.6 ระดับสูง รอยละ 29.6 และระดับตํ่ า    
รอยละ 14.8  ภายหลังการทดลอง อยูในระดับปานกลาง รอยละ 48.1 ระดับสูง รอยละ 33.3 และ
ระดับตํ่ า รอยละ 18.5
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ตารางที่  14  แสดงจํ านวน รอยละ จํ าแนกตามระดับการกระทํ าพฤติกรรมไปสู  จุดมุงหมายใน
        ชีวิต ดานอารมณ  กอน และหลังการทดลอง

กอนการทดลอง หลังการทดลองการกระทํ าพฤติกรรมไปสู
จดุมุงหมายในชีวิต ดานอารมณ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ
สูง - - - -
ปานกลาง 20 74.1 21 77.8
ตํ่ า 7 25.9 6 22.2
รวม 27 100 27 100

จากตารางที ่ 14 พบวากอนการทดลองระดับการกระทํ าพฤติกรรมไปสู จุดมุงหมาย
ในชวิีต ดานอารมณ อยูในระดับปานกลาง สวนใหญ รอยละ 74.1 ระดับตํ่ า รอยละ 25.9 ภายหลัง
การทดลอง อยูในระดับปานกลาง สวนใหญ รอยละ 77.8 ระดับตํ่ า รอยละ 22.2

ตารางที ่ 15  แสดงจํ านวน  รอยละ จํ าแนกตามระดับการกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
       ดานเศรษฐกิจ กอน และหลังการทดลอง

กอนการทดลอง หลังการทดลองการกระท ําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ในชีวิต ดานเศรษฐกิจ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

สูง - - - -
ปานกลาง 22 81.5 24 88.9
ตํ่ า 5 18.5 3 11.1
รวม 27 100 27 100

จากตารางที ่15 พบวากอนการทดลอง การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย ในชีวิต   
ดานเศรษฐกิจ อยูในระดับปานกลาง สวนใหญ รอยละ 81.5 ระดับตํ่ า รอยละ 18.5  ภายหลังการ
ทดลอง อยูในระดับปานกลาง รอยละ 88.9 และระดับตํ่ า รอยละ 11.3
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2.4  จ ําแนกระดับ จ ํานวน รอยละ สัมพันธภาพระหวางบุคคล โดยรวม  และ
รายดาน
ตารางที่  16  แสดงจํ านวน รอยละ จํ าแนกตามระดับสัมพันธภาพระหวางบุคคล โดยรวม

       กอน และหลังการทดลอง
กอนการทดลอง หลังการทดลองสัมพันธภาพระหวางบุคคล

โดยรวม จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ
สูง 9 33.3 11 40.7
ปานกลาง 14 51.9 14 51.9
ตํ่ า 4 14.8 2 7.4
รวม 27 100 27 100

จากตารางที่ 16 พบวากอนการทดลองระดับสัมพันธภาพระหวางบุคคล โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง รอยละ 51.9 ระดับสูง รอยละ 33.3 ภายหลังการทดลอง อยูในระดับปานกลาง 
สวนใหญ รอยละ 51.9 ระดับสูง รอยละ 40.7 และระดับตํ่ า รอยละ 7.4

ตารางที่  17  แสดงจํ านวน รอยละ จํ าแนกตามระดับกอนสัมพันธภาพระหวางบุคคล
       ดานความมั่นใจและไววางใจ กอน และหลังการทดลอง

กอนการทดลอง หลังการทดลองสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ดานความมั่นใจและไววางใจ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

สูง 9 33.3 15 55.6
ปานกลาง 10 37.0 9 33.3
ตํ่ า 8 29.6 3 11.1
รวม 27 100 27 100

จากตารางที่ 17  พบวากอนการทดลอง ระดับสัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานความ
มัน่ใจและไววางใจ อยูในระดับปานกลาง  รอยละ 37.0 ระดับสูง รอยละ 33.3 ระดับตํ่ า รอยละ
29.6  ภายหลังการทดลอง อยูในระดับสูงสวนใหญ รอยละ 55.6 ระดับปานกลาง รอยละ 33.3
และระดับตํ่ า รอยละ 11.1
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ตารางที่  18  แสดงจํ านวน รอยละ จํ าแนกตามระดับกอนสัมพันธภาพระหวางบุคคล
       ดานการชวยเหลือสนับสนุนและมิตรภาพ กอน และหลังการทดลอง

กอนการทดลอง หลังการทดลองสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ดานการชวยเหลือสนับสนุนฯลฯ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ

สูง 10 37.0 11 40.7
ปานกลาง 13 48.1 14 51.9
ตํ่ า 4 14.8 2 7.4
รวม 27 100 27 100

จากตารางที่ 18  พบวากอนการทดลอง ระดับสัมพันธภาพระหวางบุคคล  ดานการ
ชวยเหลือสนับสนุนและมิตรภาพ อยูในระดับปานกลาง  รอยละ 48.1 ระดับสูง รอยละ 37.0 ระดับ
ตํ ่า รอยละ 14.8  ภายหลังการทดลอง อยูในระดับปานกลาง รอยละ 51.9 ระดับสูง รอยละ 40.7
และระดับตํ่ า รอยละ 7.4
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3. การวเิคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ภาวะซึมเศรา ความตระหนักในคุณคาแหงตน
   การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต และสัมพันธภาพระหวางบุคคล
   3.1 การวเิคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ภาวะซึมเศรา โดยรวม และรายดาน
ตารางที่  19  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ระดับภาวะซึมเศรา โดยรวม  3 ดาน

        ดานอาการทางกาย ดานจิตใจ ดานการมีปฏิสัมพันธ กอน และหลังการทดลอง

ภาวะซึมเศรา
โดยรวม  3  ดาน

จํ านวนตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา t

กอนทดลอง 27 43.11 9.90

หลังการทดลอง 27 38.19 5.80

- 2.654 *

* มนียัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 19 พบวาคะแนนเฉล่ียของภาวะซึมเศรา โดยรวม 3 ดาน หลังการ
ทดลองลดลง อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
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3.2 การวเิคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกาย
ตารางที่  20  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกาย กอน

        และหลังการทดลอง

ภาวะซึมเศรา
ดานอาการทางกาย

จํ านวนตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา t

กอนทดลอง 27 13.44 2.47

หลังการทดลอง 27 12.44 1.74

-1.873

จากตารางที่  20  พบวา คะแนนเฉล่ีย ภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกาย กอนและหลัง
การทดลอง ไมแตกตางกัน
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3.3 การวเิคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ภาวะซึมเศรา ดานจิตใจ
ตารางที ่ 21  เปรียบเทียบ คะแนนเฉล่ีย ภาวะซึมเศรา ดานจิตใจ กอน และหลังการทดลอง

ภาวะซึมเศรา
ดานจิตใจ

จํ านวนตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา t

กอนทดลอง 27 19.89 5.19

หลังการทดลอง 27 17.15 3.30

- 2.820 *

* มนียัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที ่21 พบวาคะแนนเฉล่ียของภาวะซึมเศรา ดานจิตใจ หลังการทดลอง
ลดลง อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
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3.4 การวเิคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ภาวะซึมเศรา ดานการมีปฏิสัมพันธ
ตารางที่  22  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ภาวะซึมเศรา ดานการมีปฏิสัมพันธ กอน และหลัง

        การทดลอง

ภาวะซึมเศราดาน
การมีปฏิสัมพันธ

จํ านวนตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา t

กอนทดลอง 27 9.78 3.80

หลังการทดลอง 27 8.59 2.93

-1.477

จากตารางที่ 22 พบวาคะแนนเฉล่ีย ภาวะซึมเศรา ดานการมีปฏิสัมพนธ กอนและ
หลังการทดลอง ไมแตกตางกัน
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3.5 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความตระหนักในคุณคาแหงตน       
โดยรวม 5 ดาน
ตารางที ่ 23  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ความตระหนักในคุณคาแหงตน โดยรวม 5 ดาน กอน

        และหลังการทดลอง

ความตระหนักใน
คณุคาแหงตน
โดยรวม 5 ดาน

จํ านวนตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา t

กอนทดลอง 27 74.96 8.14

หลังการทดลอง 27 76.81 6.55

   1.380

จากตารางที ่ 23 พบวา คะแนนเฉล่ีย ความตระหนักในคุณคาแหงตน   โดยรวม       
5 ดาน กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน
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3.6  การวเิคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานความสงบและรูสึกผอนคลาย
ตารางที ่ 24  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานความสงบ

        และรูสึกผอนคลาย กอน และหลังการทดลอง

ความตระหนักในคุณคา
แหงตน ดานความสงบ
และรูสึกผอนคลาย

จํ านวนตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา t

กอนทดลอง 27 11.70 2.95

หลังการทดลอง 27 13.63 2.91

4.061 *

* มนียัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .001

จากตารางที่ 24 พบวา  คะแนนเฉล่ีย ความตระหนักในคุณคาแหง ดานความสงบ
และรูสึกผอนคลาย เพิ่มข้ึน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001
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3.7 การวเิคราะหเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการมพีลงัและจุดมุงหมาย
ตารางที ่25  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ความตระหนักในคุณคาแหงตน  ดานการมีพลัง

      และจุดมุงหมาย  กอน และหลังการทดลอง

ความตระหนักใน
คณุคาแหงตน
ดานการมีพลัง
และจุดมุงหมาย

จํ านวนตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา t

กอนทดลอง 27 11.70 2.85

หลังการทดลอง 27 16.30 2.25

 5.746 *

* มนียัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .001

จากตารางที่ 25  พบวา  คะแนนเฉล่ีย  ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการมีพลังและจุดมุงหมาย เพิ่มข้ึน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001
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3.8 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความตระหนักในคุณคาแหงตน      
ดานการเปดเผย และแสดงความรูสึก
 ตารางที่  26  เปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ีย ความตระหนักในคุณคาแหงตน   ดานการเปดเผย

         และแสดงความรูสึก กอน และหลังการทดลอง

ความตระหนักใน
คณุคาแหงตน
ดานการเปดเผย

และแสดงความรูสึก

จํ านวนตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา t

กอนทดลอง 27 16.65 2.41

หลังการทดลอง 27 17.22 2.29

1.249

จากตารางที ่26  พบวา  คะแนนเฉล่ีย ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการเปดเผยและแสดงความรูสึก กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน
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3.9  การวเิคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการคิดในทางท่ีด ีและการมองโลกในทางดี
ตารางที่ 27  เปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ีย ความตระหนักในคุณคาแหงตน   ดานการคิดในทาง

       ที่ดีและการมองโลกในทางดี กอน และหลังการทดลอง

ความตระหนักใน
คณุคาแหงตน

ดานการคิดในทางที่ดี
และการมองโลกในทางดี

จํ านวนตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา t

กอนทดลอง 27 16.56 2.41

หลังการทดลอง 27 17.22 2.29

1.249

จากตารางที ่27  พบวา  คะแนนเฉล่ีย ความตระหนักในคุณคาแหงตน   ดานการคิด
ในทางที่ดีและการมองโลกในทางดี  กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน
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3.10 การวเิคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการพึ่งพิงตนเอง
ตารางที่  28  เปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ีย ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการพึ่งพิงตนเอง

       กอน และหลังการทดลอง

ความตระหนักใน
คณุคาแหงตน

ดานการพึ่งพิงตนเอง

จํ านวนตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา t

กอนทดลอง 27 16.52 1.99

หลังการทดลอง 27 16.44 1.95

.196

จากตารางที่ 28 พบวา คะแนนเฉล่ียความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการพึ่งพิง
ตนเอง  กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน
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3.11 การวเิคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การกระทํ าพฤตกิรรมไปสูจุดมุงหมาย
ในชีวิตโดยรวม 3  ดาน
ตารางที่  29 เปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ีย การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต

โดยรวม 3  ดาน กอน และหลังการทดลอง

การกระทํ าพฤติกรรมไป
สูจุดมุงหมายในชีวิต
โดยรวม 3 ดาน

จํ านวนตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา t

กอนทดลอง 27 59.11 7.43

หลังการทดลอง 27 61.26 8.69

1.480

จากตารางที่ 29 พบวาคะแนนเฉล่ีย การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
โดยรวม 3 ดาน กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน
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3.12 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลีย่ การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ในชวีติดานการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค
ตารางที่  30  เปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ีย การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต

       โดยรวม 3  ดาน กอน และหลังการทดลอง

การกระทํ าพฤติกรรม ไป
สูจุดมุงหมายในชีวิต
ดานการสงเสริมฯ

จํ านวนตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา t

กอนทดลอง 27 31.37 4.44

หลังการทดลอง 27 32.19 4.54

1.099

จากตารางที่ 30 พบวา คะแนนเฉล่ีย การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต 
ดานการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค  กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน
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3.13 การวเิคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของการกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุด
มุงหมายในชีวิต ดานอารมณ
ตารางที่  31  เปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ีย การกระทํ าพฤติกรรมสูจุดมุงหมายในชีวิต

       ดานอารมณ  กอนและหลังการทดลอง

การกระทํ าพฤติกรรมไป
สูจุดมุงหมายในชีวิต

ดานอารมณ

จํ านวนตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา t

กอนทดลอง 27 13.19 2.22

หลังการทดลอง 27 13.85 2.78

1.363

จากตารางที่ 31 พบวา คะแนนเฉล่ีย การกระทํ าพฤติกรรมสูจุดมุงหมายในชีวิต  ดาน
อารมณ กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน
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3.14 การวเิคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายใน
ชวีติ ดานเศรษฐกิจ
ตารางที่  32  เปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ีย การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต

       เศรษฐกิจ  กอนและหลังการทดลอง

การกระทํ าพฤติกรรม
ไปสูจุดมุงหมายในชีวิต

ดานเศรษฐกิจ

จํ านวนตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา t

กอนทดลอง 27 14.56 3.19

หลังการทดลอง 27 15.22 3.17

1.155

จากตารางที่ 32 พบวา คะแนนเเฉล่ีย การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต  
ดานเศรษฐกิจ กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน
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3.15 การวเิคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สัมพันธภาพสวนบุคคล
โดยรวม  2  ดาน
ตารางที่ 33  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย สัมพันธภาพสวนบุคคล โดยรวม  2 ดาน

      กอนและหลังการทดลอง

สัมพันธภาพสวน
บุคคล

โดยรวม  2 ดาน

จํ านวนตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา t

กอนทดลอง 27 50.78 7.69

หลังการทดลอง 27 52.22 6.81

 1.272

จากตารางที่ 33 พบวา คะแนนเฉล่ียของสัมพันธภาพสวนบุคคล โดยรวม  2 ดาน
กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน
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3.16 การวเิคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สัมพันธภาพสวนบุคคล ดานความ
มัน่ใจ และไววางใจ
ตารางที่  34  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย สัมพันธภาพสวนบุคคล ดานความมั่นใจและ

       ไววางใจ กอนและหลังการทดลอง

สัมพันธภาพสวนบุคคล
ดานความมั่นใจ
และไววางใจ

จํ านวนตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา t

กอนทดลอง 27 18.33 2.66

หลังการทดลอง 27 19.48 3.08

9.445 *

* มนียัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่  34  พบวาคะแนนเฉล่ีย สัมพันธภาพสวนบุคคล ดานความมั่นใจและ
ไววางใจ หลังการทดลอง     เพิ่มข้ึน อยางมนียัสํ าคัญทางสถิติ   ทีร่ะดับ .05
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3.17 การวเิคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สัมพันธภาพสวนบุคคล ดานการชวย
เหลอืสนับสนุนและมิตรภาพ
ตารางที่  35  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียสัมพันธภาพสวนบุคคล ดานการชวยเหลือ

                     สนับสนุนและมิตรภาพ กอนและหลังการทดลอง

สัมพันธภาพสวน
บคุคล ดานการชวย
เหลือสนับสนุนและ

มิตรภาพ

จํ านวนตัวอยาง คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คา t

กอนทดลอง 27 32.44 4.81

หลังการทดลอง 27 32.74 4.11

.387

จากตารางที่ 35  พบวา คะแนนเฉล่ียของ สัมพันธภาพสวนบุคคล ดานการชวยเหลือ
สนบัสนุนและมิตรภาพ กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 5

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

      การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยที่มีลักษณะเปน One Group Pretest Posttest Design       
เพื่อศึกษาผลของ การใหแรงสนับสนุนทางสังคม โดยผานชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม       
“ตาลโตนด”  ตอการเปล่ียนแปลงของ ภาวะซึมเศรา ความตระหนักในคุณคาแหงตน   การกระทํ า
พฤตกิรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต  และสัมพันธภาพระหวางบุคคล ของผูติดเชื้อเอชไอวี     ที่เขา
เปนสมาชิกกลุมชวยเหลือตนเอง   “ตาลโตนด” ในป 2545 จํ านวน 27 คน ระยะเวลาที่ใชในการ
ทดลอง 8 เดอืน โดยมีผูติดเชื้อเอชไอวี 2 กลุม กลุมแรก จํ านวน 18 คน เร่ิมเขาโปรแกรม            
การทดลองตั้งแตเดือน เมษายน 2545 ถึง เดือนกรกฎาคม 2545  ครบโปรแกรมจ ํานวน 14 คน 
ขาดไป จํ านวน 4 คน สาเหตุเนื่องจาก  เสียชีวิต 2 คน และไปรักษาที่อ่ืน 2 คน และกลุมที ่ 2 
จ ํานวน 15 คน   ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2545 ถึง พฤศจิกายน 2545  ครบโปรแกรม จํ านวน 13 คน 
เนือ่งจากเสียชีวิต จํ านวน 2 คน
                   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย    ไดแก      ชดุกจิกรรมสนับสนุนทางสังคม      “ตาลโตนด”
แบบสอบถามภาวะซึมเศรา แบบสอบถามความตระหนักในคุณคาแหงตน แบบสอบถามการ
กระท ําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต และแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางบุคคล
                  สถติทิีใ่ชในการวิจัย รอยละ คาเฉล่ีย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation)  และการทดสอบคาที (t - test) เพือ่เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนการทดลอง 
และหลังการทดลอง

สรุปผลการวิจัย
     การวิจัยในคร้ังนี้ไดนํ าทฤษฎีทางจิตวิทยา    มาพฒันาชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม

“ตาลโตนด” เพื่อลดภาวะซึมเศรา เพิ่มความตระหนักในคุณคาแหงตน  เพิ่มการกระท ําพฤติกรรม
ไปสูจดุมุงหมายในชีวิต และเพิ่มสัมพันธภาพระหวางบุคคลใหกับผูติดเชื้อเอชไอวี โดยมีกิจกรรม   
ทีไ่ดแบงไว 2 รูปแบบ ไดแก  1.กิจกรรมรวมกลุม 2. กิจกรรมเยี่ยมบาน   ซึ่งผลการวิจัยเปนดังนี้ คือ
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1. ภายหลังการทดลอง ผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขารวมชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม       
“ตาลโตนด” มภีาวะซึมเศราลดลง อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และเมื่อวิเคราะหแยก
เปนรายดานแลว พบวา

1.1  ผูติดเชื้อเอชไอวี มีภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกายไมแตกตางจากเดิม
1.2  ผูติดเชื้อเอชไอวี มีภาวะซึมเศรา ดานจิตใจ ลดลง  อยางมีนัยสํ าคัญ

ทางสถิติ   ที่ระดับ .05
1.3  ผูตดิเชื้อเอชไอวี มีภาวะซึมเศรา ดานการมีปฏิสัมพันธไมแตกตางจากเดิม

2.  ภายหลังการทดลอง    ผูตดิเชื้อเอชไอวี    เขารวมชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม 
“ตาลโตนด”    มคีวามตระหนกัในคุณคาแหงตน ไมแตกตางจากเดิม แตเมื่อวิเคราะหแยกเปนราย
ดานแลว พบวา

2.1  ผูตดิเชื้อเอชไอวี มีความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานความสงบและรูสึก
ผอนคลาย เพิ่มข้ึน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001

2.2  ผูตดิเชื้อเอชไอวี มีความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการมีพลังและ
จดุมุงหมาย เพิ่มข้ึน อยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .001

2.3  ผูตดิเชือ้เอชไอวี มีความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการเปดเผยและ
แสดงความรูสึก ไมแตกตางจากเดิม

2.4  ผูตดิเชือ้เอชไอวี มีความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการคิดในทางที่ดี
และการมองโลกในทางดี ไมแตกตางจากเดิม

2.5  ผูตดิเชือ้เอชไอวี มีความตระหนักในคุณคาแหงตน  ดานการพึ่งพิงตนเอง
ไมแตกตางจากเดิม

3. ภายหลังการทดลอง ผูติดเชื้อเอชไอวี เขารวม ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม       
“ตาลโตนด” มกีารกระท ําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต ไมแตกตางจากเดิมในทุกดาน

4. ภายหลังการทดลอง ผูติดเชื้อเอชไอวี ที่เขารวมชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม      
“ตาลโตนด” มสัีมพนัธภาพระหวางบุคคล โดยรวม 2 ดาน ไมแตกตางจากเดิม แตเมื่อวิเคราะหเปน
รายดาน  พบวา

 4.1  ผูติดเชื้อเอชไอวี  มีสัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานความมั่นใจและไววางใจ 
เพิม่ข้ึน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

4.2  ผูตดิเชื้อเอชไอวี มีสัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานการชวยเหลือสนับสนุน
และมิตรภาพ ไมแตกตางจากเดิม
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อภิปรายผล
    1. จากผลการวิจัยที่พบวา    ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมผานชุด   

กจิกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” มภีาวะซึมเศราลดลง  อยางมีนัยสํ าคัญ  ที่ระดับ .05        
ซึง่เมือ่วิเคราะหภาวะซึมเศราเปนรายขอ พบวา ขอ (3) ฉันรูสึกออนเพลียงาย  (6) ฉันรูสึก       
ออนเพลียงายโดยไมทราบสาเหตุ  (9)  ฉันรูสึกเบื่อหนายในชีวิต  (12) ฉันรูสึกชีวิตของฉันเปนของ
มคีา มีคะแนนเฉล่ียลดลงอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  เมื่อจ ําแนกระดับของภาวะ     
ซมึเศราโดยรวม พบวากอนการทดลองมีระดับภาวะซึมเศราโดยรวม อยูในระดับปานกลางรอยละ 
11.1 ระดับตํ่ า รอยละ 88.9 ภายหลังการทดลองอยูในระดับตํ่ า รอยละ 100 แสดงใหเห็นวาการ  
ใชชดุกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” สงผลตอการลดลงของภาวะซึมเศราของผูติดเชื้อ   
เอชไอวีได ทั้งนี้อาจเนื่องจากชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” มีการใชแนวคิด        
และเทคนิคตางๆ เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู ไดแก การสงเสริมสัมพันธภาพ การเสริมสราง
ความตระหนักในคุณคาแหงตน การอภิปรายแลกเปล่ียนภาวะของจิตใจระหวางสมาชิกภายใน
กลุม การสรางบรรยากาศใหสนุกสนานผอนคลาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบรูค (Brook 1992,    
อางถึงใน  ชัยวัฒน วงศอาษา 2539 : 22 ) ที่กลาววาการสนับสนุนใหกํ าลังใจและการใหขอมูล
ยอนกลับทางบวก สามารถชวยใหเกิดกํ าลังใจ และการใช  กิจกรรมคลายเครียดตาง ๆ ท ําใหเกิด
ความสดใสและความสมดุลยระหวางกายและจิตใจ ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับ การศึกษา
ของ สงสงา จันสิน และคณะ ( 2537 )    อังคณา  สริยาภรณ และคณะ (2538) นงนุช เชาวศิลป 
(2540) ทีพ่บวาผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขากลุมชวยเหลือตนเอง อารมณ ความรูสึก การปรับตัว เปล่ียน
แปลงไปในทางที่ดีข้ึน  มีก ําลังใจที่จะตอสู เลิกคิดฆาตัวตาย ความวิตกกังวล ลดลง มีความทุกข
ทรมานทางจิตใจลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

เมือ่แยกพิจารณารายดานพบวา ภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกาย ดานจิตใจ และ
ดานการมีปฏิสัมพันธ พบวาภายหลังการทดลองภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกาย และดานการ
มปีฏิสัมพนัธไมแตกตางกัน อาจมีสาเหตุเนื่องจาก ภาวะความเจ็บปวยของผูติดเชื้อบางคนที่มีการ
เปล่ียนแปลงในระหวางการเขารวมกิจกรรม  รวมทั้งความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนภายนอก เชนการ
ไมยอมรับของคนในครอบครัวหรือบางชุมชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ศรีธรรม ธนะภูม ิ       
( 2546 ) ที่กลาวถึง ตํ าแหนงของโรคและระยะของโรค ความชวยเหลือจากครอบครัวและผูอ่ืน เปน
ปจจัยที่สงผลตอการปรับตัวของผูปวย

จากการสังเกตพฤติกรรมของผูติดเชื้อเอชไอวี ที่เขารวมชดุกิจกรรมสนับสนุนทาง
สังคม “ตาลโตนด” สมาชิกที่เขารวมทํ ากิจกรรมตาง ๆ ในชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม       
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“ตาลโตนด”  มีการพูดคุยแลกเปล่ียนกันมากข้ึน มีการทํ ากิจกรรมรวมกันอยางสนกุสนานมีรอยยิ้ม 
และเสียงหวัเราะ นอกจากนี้สมาชิกยังเปดเผยเร่ืองราวปญหาตางๆ ที่ตนเองประสบปญหา และ
หลังจากที่สมาชิกไดเลาและระบายปญหา สมาชิกในกลุมจะชวยใหก ําลังใจและเสนอแนวทางใน
การแกไขปญหา

     แสดงวาชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม  “ตาลโตนด” สงผลตอการลดลงของภาวะ        
ซึมเศรา

    2. จากผลการวิจัยที่พบวา ผูติดเชื้อเอชไอวี ที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมผาน               
ชดุกจิกรรมสนบัสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” มีความตระหนักในคุณคาแหงตน ไมแตกตางจากเดิม

     แตเมือ่พจิารณาความตระหนักในคุณคาแหงตน เปนรายดาน พบวา ความตระหนัก
ในคณุคาแหงตน ดานสงบและรูสึกผอนคลาย และ ดานมีพลังและจุดมุงหมาย แตกตางจากเดิม
อยางมนียัสํ าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 ซึ่งเมื่อวิเคราะหความตระหนักในคุณคาแหงตน เปนราย
ขอ พบวา ขอ (2) เมื่อไดขาวเพื่อนของฉันเสียชีวิตจากโรคเอดส ฉันรูสึกไมสบายใจเกี่ยวกับตนเอง   
(3) ฉันคดิมากเร่ืองความเจ็บปวยและความตาย (5) ฉันรูสึกไมสบายใจเมื่อมีคนพูดถึงทางในทาง
ไมด ี (17) การติดเชื้อเอดสทํ าใหฉันเขมแข็งข้ึน มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ .05 เมื่อจ ําแนกระดับของความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานสงบและรูสึกผอนคลาย 
และ ดานมีพลังและจุดมุงหมาย พบวากอนการทดลอง อยูในระดับปานกลาง รอยละ 55.6 รองลง
มา ระดับตํ่ า รอยละ44.5 แตภายหลังการทดลอง อยูในระดับปานกลาง รอยละ 81.5 รองลงมา  
ระดบัตํ ่า รอยละ 18.5 ระดับความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานมีพลังและจุดมุงหมาย อยูใน
ระดับตํ่ า รอยละ 51.9 ระดับปานกลาง รอยละ 48.1 แตภายหลังการทดลอง อยูในระดับปานกลาง 
ทัง้หมด แสดงใหเห็นวา ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม   “ตาลโตนด” สงผลตอการเพิ่มข้ึนของ           
ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานสงบและรูสึกผอนคลาย และ ดานมีพลังและจุดมุงหมาย     
ทัง้นีอ้าจเนือ่งจาก การนํ าเทคนิคตาง ๆ เชน การนํ าเสนอตัวแบบที่มีความตระหนักในคุณคาตนเอง
สูง การรวมกันสรางความสํ าเร็จใหกับตนเองและกลุม การเปดโอกาสใหแตละคนไดแสดงออก การ
มสีวนรวมกันในการแกไขปญหา ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดของ สไตเกอรและคณะ (Steiger and
Lipson  1985,  อางถึงใน กมลวรรณ หวังสุข 2541 : 19)  บรูโน(Bruno 1983, อางถึงใน กันทวัลย 
ภูวพันธ 2543 : 29)  บรูค(Brook 1992, อางถึงใน  ชัยวัฒน วงศอาษา 2539 : 22)     ที่กลาวถึง
การน ําเสนอตัวแบบของบุคคลที่ประสบความสํ าเร็จในการแกไขปญหา การสรางความสํ าเร็จใหกับ
ตนเอง การจัดกิจกรรมที่ใหสมาชิกไดแกไขปญหารวมกัน เปนวิธีการในการสงเสริมความตระหนัก
ในคณุคาแหงตน ซึ่งผลการศึกษาในคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ อรพรรณ ทองคํ า (2543)   
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ทีพ่บวา กระบวนการกลุมเสริมสรางพลังอํ านาจ สงผลทํ าใหเกิดการเปล่ียนแปลงการปรับตัวทาง
ดานสังคมที่ดีข้ึนในผูติดเชื้อเอชไอวี และการศึกษาของรัศมี วิบูลยกุล (2542) ที่พบวาผูติดเชื้อ   
เอชไอวีที่ไดรับโปรแกรมกลุมสนับสนุนความหวัง มีความหวังเพิ่มข้ึนโดยรวมอยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

    จากการสังเกตพฤติกรรมของผูติดเชื้อเอชไอวี ที่เขารวมชุดกิจกรรมสนับสนุนทาง
สังคม “ตาลโตนด” ภายหลังจากที่สมาชิกไดทํ ากิจกรรม ผอนคลายหายกังวล สมาชิกสวนใหญมี
ความ   รูสึกภาคภูมิใจกับการตอสูของประธานชมรมตาลโตนด ที่กลาเปดเผยตนเองในชุมชน และ
พยามท ํางานเพื่อชวยเหลือเพื่อนสมาชิก จนไดรับการยอมรับ สังเกตไดจากการตั้งใจฟงเร่ืองราว
ราว และการไตถามปญหา กิจกรรมมองหาส่ิงดีๆ ที่อยูในกาย สมาชิกจะเลาเร่ืองความประทับใจ
ตอเพื่อน และตอตนเอง ดวยความประทับใจ

   แสดงวาชุดสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม “ตาลโตนด” สงผลตอการเพิ่มข้ึนของ           
ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานสงบและรูสึกผอนคลาย และ ดานมีพลังและจุดมุงหมาย

3. จากผลการวิจัยที่พบวา ผูติดเชื้อเอชไอวี ที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมผาน              
ชดุกจิกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” มีการกระท ําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต ไมแตก
ตางจากเดิม

   ถงึแมจะพบวาการกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต ไมแตกตางจากเดิมซึ่งเมื่อ
วิเคราะหการกระท ําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิตเปนรายขอ พบวา ขอ (13) “ฉันไปพูดคุยกับ
เพือ่นทีก่ลุมหรือชมรม” มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ .05 แสดงวากลุมหรือ
ชมรม เปนแหลงใหแรงสนับสนุนทางสังคม  ทางดานตางๆ เชน การใหการสนับสนุนทางดานจิตใจ 
การสนบัสนนุทางดานขอมูลขาวสาร การใหความชวยเหลือดานส่ิงของและเงินทอง ดังนั้นจะเห็น
ความสํ าคัญของกลุมชวยเหลือตนเอง ที่เปนเครือขายบริการดานสุขภาพ ที่มีบทบาทสนับสนุนการ
ท ํางานของแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุข      ในการใหแรงสนับสนุนทางสังคม ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของสงสงา จันสิน และคณะ ( 2537 )    อังครา  สริยาภรณ และคณะ (2538) นงนุช 
เชาวศิลป (2540) ที่พบวาผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไดเขา  กลุมชวยเหลือตนเอง อารมณ ความรูสึก การ
ปรับตวั เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน  มีก ําลังใจที่จะตอสู เลิกคิดฆาตัวตาย ความวิตกกังวล ลดลง 
มคีวามทุกขทรมานทางจิตใจลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

4. จากผลการวิจัยที่พบวา ผูติดเชื้อเอชไอวี ที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมผาน        
กจิกรรม ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” มีสัมพันธภาพระหวางบุคคล โดยรวม 2 
ดาน  ไมแตกตางจากเดิม
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แตเมือ่พิจารณาสัมพันธภาพระหวางบุคคลเปนรายดาน พบวาดานความมั่นใจและ
ไววางใจ พบวามีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน อยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเมื่อวิเคราะหสัมพันธภาพ
บคุคลเปนรายขอ พบวา ขอ (1) เพื่อนและคนใกลชิด ปฏิบัติตอฉันเหมือนคนปกติ (5) เพื่อนและ
คนใกลชิดแสดงทาทีรังเกียจฉัน มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ และระดับ       
สัมพนัธภาพระหวางบุคคล ดานความมั่นใจและไววางใจ กอนการทดลอง อยูในระดับปานกลาง  
รอยละ 37.0 ระดับสูง รอยละ 33.3 ระดับตํ่ า รอยละ 29.6  แตภายหลังการทดลอง อยูในระดับสูง
สวนใหญ   รอยละ 55.6 ระดับปานกลาง รอยละ 33.3 และระดับตํ่ า รอยละ 11.1 แสดงใหเห็นวา
การใชชดุกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม  “ตาลโตนด” สงผลตอการเพิ่มสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
ดานความมั่นใจและไววางใจ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การนํ าเทคนิคตาง ๆ เชน การสรางความคุนเคย
ใหเกดิข้ึน โดยผานกิจกรรม เชน วาดภาพแนะน ําตนเอง การใหรางวัลหรือเสริมแรง เชน การพูดถึง
ส่ิงที่ประทับใจภายหลังการจัดกิจกรรมจับคู การสรางความรูสึกประทับใจ ซึ่งผลของการศึกษา  
คร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของอรพรรณ ทองคํ า (2543 : 49) ที่พบวาสมาชิกที่เขากลุม       
เสริมสรางพลังอํ านาจ ไดรับสัมพันธภาพที่ดีจากกลุม ท ําใหมีความมั่นใจที่จะด ําเนินชีวิตตอไป

จากการสังเกตพฤติกรรมของผูติดเชื้อเอชไอวี ที่เขารวมชุดกิจกรรมสนับสนุนทาง
สังคม “ตาลโตนด” ชวงแรกสมาชิก ไมกลาแสดงออก มีการสนทนาระหวางสมาชิกในกลุมนอย 
ตอมาภายหลังจะมีทาทีเปล่ียนไป แสดงการเขารวมกิจกรรมมากข้ึน มีการสนทนาแลกเปล่ียนมาก
ข้ึน หรือจากการที่สมาชิกไดกลาวถึงความประทับใจของตนเองกับเพื่อนสมาชิก ก็จะมีรอยยิ้ม ทั้ง  
ผูชืน่ชมและผูที่ไดรับการชื่นชม นอกจากนี้ยังพบวาสมาชิกบางคนไดเสนอใหมีการทศันาจรไปนอก
สถานที ่ การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาแนวโนมของการมี
สัมพันธภาพกับผูอ่ืนเพิ่มข้ึน

แสดงวาชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม“ตาลโตนด”สงผลตอการเพิ่มข้ึนของ       
สัมพนัธภาพระหวางบุคคล ดานความมั่นใจและไววางใจ

ขอเสนอแนะสํ าหรับชมรมตาลโตนด
1. ควรมกีารจัดกิจกรรม อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก เชน การ

พฒันาทักษะการท ํากลุม ความรูเร่ืองภาวะสุขภาพ การทํ างานเปนทีม
2. ควรประเมินความตองการของสมาชิก   เชน      การพัฒนาเร่ืองงานอาชีพเสริม

เร่ืองทีส่มาชกิสนใจ ในการที่จะน ํามาแลกเปล่ียน ในกิจกรรมพบกลุม และตอบสนองความตองการ
ของสมาชิก เชน การจัดกิจกรรมนอกสถานที่
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ขอเสนอแนะสํ าหรับการวิจัย
1. ควรมกีารศกึษาเปรียบเทียบภาวะจิตสังคม ของผูติดเชื้อที่เขากลุมชวยเหลือตนเอง

กบัผูตดิเชื้อเอชไอวีที่ไมเขากลุมชวยเหลือตนเอง หรือผูติดเชื้อของกลุมอ่ืน
2. ควรมกีารศกึษาความสัมพันธของปจจัยตางๆ ทั้งปจจัยเกี่ยวกับโรค ปจจัยเกี่ยวกับ

ตวัผูปวย และปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
3. ควรมกีารศึกษาติดตามผลตอเนื่องของภาวะจิตสังคมของผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขา

กลุม เนือ่งจาก ภาวะจิตสังคมอาจมีการเปล่ียนแปลง จากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่ออาจหาแนว
ทางสนบัสนุนการเพิ่มข้ึนของภาวะจิตสังคม และการปองกันการลดลงของภาวะจิตสังคม
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ตัวทางจติสังคม ของหญิงมีครรภที่ติดเชื้อเอชไอวี.”  วิทยานิพนธปริญญา
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการพยาบาลแมและเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2542.

อังคณา สิริยาภรณ, จอนผะจง เพ็งจาด, ประภาพร จินันทุม และเกศรินทร ศรีสงา.  ”การศึกษา
การปรับตัวดานจิตสังคมของผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่เขากลุมชวยเหลือตนเอง.”
วิทยาสารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 21,3 (2539) : 142–150.

อาภาพร  เผาวัฒนา.  “ประสิทธิผลของการเขารวมกระบวนการกลุมชวยเหลือตนเองของผูปวย
โรคความดนัโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ โรงพยาบาลศูนยเชียงรายประชานุเคราะห
จงัหวัดเชยีงราย.”  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)
สาขาวิชาเอกพยาบาลสาธารณสุข  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539

Kelly, J.A. et al. “Factors Associated with Severity of Depression and Hight-Risk Sexual
Behavior among Persons Diagnosed with Human Immuno Deficency Virus
Infection.” The Official  Of Division of Health Psychology of the  Psychological
Association 12 (May 1993) : 215 – 219

Steiger,  N.J., and J.G. Lipson, Self-Care  Nursing Theory and Practice.
Maryland. A Prentice-Hall Company, 1985.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
- ภาคผนวก ก ชุดสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม “ตาลโตนด” 
- ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 
- ภาคผนวก ค คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
- ภาคผนวก ง ผลการจัดลําดับ 
- ภาคผนวก จ ผลการทดสอบ  t - test 
- ภาคผนวก ฉ คะแนนเฉลี่ยรายขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ชุดสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม “ตาลโตนด” 
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กิจกรรมรวมกลุม ครั้งที ่1  :  พัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล
วัตถุประสงค  : 

1. เพื่อใหสมาชิกไดเห็นความสํ าคัญของสัมพันธภาพ
2. เพื่อใหสมาชิกไดพัฒนาทักษะในการมีสัมพันธภาพ
3. เพื่อใหสมาชิกไดเห็นความสํ าคัญของการชวยเหลือกันเอง

กิจกรรมยอย
ลํ าดับ ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค วิธีดํ าเนินการ อุปกรณ ระยะเวลา

1 รูจักกันไวดี  1 .  เ พื่ อ ใ ห  สมา ชิก ได 
พัฒนาทักษะของ การมีสัม
พันธภาพ และไดท ําความรู
จักกัน
2. เพื่อสรางความคุนเคย
และความเปนกันเอง

1. ผูนํ ากลุม ผูชวยผูน ํากลุม และสมาชิกนั่งหันหนาเขาหากันเปนวงกลม โดยผูน ํา
กลุมและผูชวยผูนํ ากลุมควรที่จะนั่งหางจากกัน  เพื่อใหกระจายอยูในกลุมสมาชิก
2.  แจกอุปกรณ ไดแก กระดาษ เอ 4 พรอมปากกาเมจิก ใหสมาชิกแนะน ําตนเองโดย
การวาดรูปอะไรก็ได ซ่ึงเปนสัญลักษณแทนตนเอง หลังจากนั้นใหสมาชิกแนะน ําตน
เอง โดยบอกช่ือ – นามสกุล ช่ือเลน อธิบายรูปที่วาด และสาเหตุที่วาดรูปดังกลาว

1.ปากกาเมจิก
2. กระดาษ A4
    ชนิดแข็ง

ประมาณ
20-30 นาที

2 สามัคคีชวย
เหลือ

เพื่อใหสมาชิกไดเห็นความ
สํ าคัญของการชวยเหลือ

1. หาอาสาสมัคร จํ านวน 1 คน แจกภาพจิกซอร โดยใหคละกัน หลังจากนั้นให
อาสาสมัคร ตอภาพจ๊ิกซอรโดยใหเวลา 5 นาที ใหอาสาสมัครตอใหเสร็จ โดยหามคน
ในกลุมใหความชวยเหลือ เม่ือหมดเวลา ใหนับภาพที่ตอได ใหคะแนนตามจํ านวน
ภาพที่ตอได
2. หลังจากนั้นหาอาสาสมัครจํ านวน 3 คน โดยจะมาเปนที่ปรึกษาใหกับอาสา
สมัครคนแรกเพื่อใหคํ าปรึกษา หลังจากนั้นใหตอใหม โดยใหเวลาเทาเดิม หมดเวลา 
ใหนับภาพที่ตอได ใหคะแนนตามจํ านวนภาพที่ตอได

ภาพจิกซอร
ประมาณ
25-30 ช้ิน

ประมาณ
30 นาที
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ลํ าดับ ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค วิธีดํ าเนินการ อุปกรณ ระยะเวลา
3. คร้ังสุดทายใหสมาชิกทุกคนลงไปชวยตอภาพ โดยใหเวลาเทาเดิม หลังจากนั้นนับ
คะแนนตามจํ านวนภาพ
4. หลังจากนั้นต้ังคํ าถามแกอาสาสมัครและสมาชิกในกลุม โดยมีประเด็นคํ าถามดังนี้
        -  อาสาสมัครคนแรก มีความรูสึกอยางไรที่ตอภาพคนเดียว /มีความความรูสึก
อยางไร ชวงที่มีเพื่อนมาเปนที่ปรึกษา และชวงที่เพื่อนมาชวยตอ
       -   ความรูสึกของอาสาสมัคร ที่เปนที่ปรึกษา

 -   ความรูสึกของสมาชิกที่ชวยกันตอ
5. ใหสมาชิกในกลุมอภิปรายวาไดขอคิดเห็นอะไร  จากกิจกรรมนี้บาง

-     การชวยเหลือกันมีความสํ าคัญตอสมาชิกอยางไรบาง
3 มุงสูเพื่อ

เปาหมาย
เพื่อใหสมาชิกไดเห็นความ
สํ าคัญของการมีสัมพันธ
ภาพ ในการนํ าไปสูการ
แกไขปญหา

1. ใหแบงกลุมสมาชิกออกเปนกลุมละ 4-5 คน แจกถานไฟฉายขนาดใหญ กลุมละ
1 กอน ลูกโปง 3 ลูก ยาง 10 เสน โดยมีกติกาดังนี้ ใหเวลาสมาชิกในกลุมเปนเวลา 5 
นาที ใหชวยกันท ําใหถานไฟฉายเคล่ือนที ่ จากจุดต้ังตน ไปยังจุดหมาย และผาน
อุปสรรค ตางๆ โดยหามใชมือ อวัยวะตางๆ หรือใชอุปกรณที่ใหผูก ลาก ดึง ถานไฟ
ฉาย โดยทุกกลุมจํ าเปนตองไปถึงเปาหมายที่กํ าหนด
2. หลังจากทุกกลุมไปถึงจุดหมายใหสมาชิกชวยกันสรุปสาระสํ าคัญของกิจกรรมที่ได

1.ถานไฟฉาย
4–5 กอน
2.ยาง กลุมละ
10 เสน
3.ลูกโปง กลุมละ
 3 ลูก
4.เชือก/กระดาษ
กาวยน เพื่อใชท ํา
เสนทาง

ประมาณ
30 นาที
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ลํ าดับ ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค วิธีดํ าเนินการ อุปกรณ ระยะเวลา
4 ผอนคลาย

หายกังวล
เพื่อใหสมาชิกไดคล่ีคลาย
ปญหาจิตใจ จากการชวย
เหลือกันเองระหวาสมาชิก

1. ผูนํ ากลุม ผูชวยผูน ํากลุม และสมาชิกนั่งหันหนาเขาหากันเปนวงกลม โดยผูน ํา
กลุมและผูชวยผูนํ ากลุม ควรที่จะนั่งหางจากกันเพื่อใหกระจายอยูในกลุมสมาชิก
2. ผูนํ ากลุม นํ าอุปกรณไดแก เทียนไข และไมขีด 1 เลมมาวางไวที่กลางวง หลัง
จากนั้นประเด็นกับสมาชิกวา “ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ประสบกับปญหา และไดรับ
ความชวยเหลือจากเพ่ือน” ใหหยิบเทียนไข ขึ้นมาจุด ต้ังไวตรงหนา และเลาเร่ือง
ราวที่เกิดขึ้นใหกับเพื่อนสมาชิกฟง เม่ือจบเร่ืองราวใหนํ าเทียนไขต้ังไวกลางวง และ
หากสมาชิกคนใดพรอมที่จะเลาตอ ก็ใหหยิบเทียนไข วางไวที่ดานหนาตนเอง จนครบ
สมาชิกหรือหมดผูที่ตองการที่จะเลาเร่ือง
3. เสร็จส้ินกิจกรรม ใหสมาชิกไดชวยกันอภิปราย
4. ใหสมาชิกดูวีซีดี เร่ืองของเจ๊ียบ
5. ใหสมาชิกชวยกันอภิปราย โดยมีประเด็นที่สํ าคัญดังนี้

- อะไรเปนสาเหตุ ที่ทํ าใหเจ๊ียบมีกํ าลังใจตอสู
- ทํ าไมแมเจ๊ียบ ถึงบอกวาในหมูบานนี้ มีแกเปนเอดสคนเดียว
- อะไรเปนสาเหตุที่ทํ าใหเจ๊ียบมากอต้ังชมรมตาลโตนด

1. ไมขีด
2.เทียนไข 1 เลม
พรอมที่ต้ัง
3.วีซีดีเร่ืองของ
เจ๊ียบ
4.เคร่ืองเลนวีซีดี

ประมาณ
60 นาที
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กิจกรรมรวมกลุม ครั้งที ่ 2 : พัฒนาการกระท ําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต
วัตถุประสงค  : 

1. เพื่อใหสมาชิกไดมองเห็นความสํ าคัญของการกระท ําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต
2. เพื่อใหผูติดเช้ือไดมองเห็นกระบวนการในการการกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต
3.  เพื่อใหสมาชิกไดเรียนรูถึง การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต

กิจกรรมยอย
ลํ าดับ ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค วิธีดํ าเนินการ อุปกรณ ระยะเวลา

1 คนหาความ
หมาย

1.เพื่อใหสมาชิกทํ าความ
เขาใจในเร่ืองของจิตใจ
2. เพื่อให สมาชิกรวมกัน  
ค  น ห า ค ว ามหมายของ
ความสุข

1. ชวนสมาชิกสนทนา ต้ังคํ าถามกับสมาชิกวา  คนเราสวนใหญตองการอะไรในชีวิต 
ใหสมาชิกทุกคนไดอภิปราย และต้ังคํ าถามวา บุคคลตอไปนี้ใครมีความสุขมากที่สุด
2. แจกปายช่ือตางๆ ที่ไดเตรียมไวใหกับสมาชิกทุกคน ไดแก (เศรษฐี เจาของรานขาย
ยา ชาวนา หมอ  นักธุรกิจ ผูแทนราษฏร วุฒิสภา  กํ านัน ตํ ารวจ ผูติดเช้ือ คนเปน
มะเร็ง พระ  หญิงบริการทางเพศ คนพิการ ฯลฯ) หลังจากนั้นใหสมาชิกในกลุมจัด
ลํ าดับของคนที่มีความสุขมากที่สุด ไปนอยที่สุด โดยนั่งกันเปนลํ าดับ
3.หลังจากนั้นใหสมาชิกชวยอภิปรายวาท ําไมถึงจัดลํ าดับดังกลาว
4.ต้ังคํ าถามกับสมาชิกในกลุมวา ผูติดเช้ือ คนพิการ หรือบุคคลที่ปวยเปนโรคมะเร็ง
สามารถมีความสุข มากกวาเศรษฐี หมอ นักธุรกิจไดหรือไม ใหกลุมชวยอภิปราย
5.หลังจากนั้นใหกลุมชวยกันสรุป

1.แผนปายช่ือ
  อาชีพตางๆ
2.กระดาษ
   ฟลิบชาตร
3. ปากกาเมจิก

ประมาณ
40 นาที
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ลํ าดับ ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค วิธีดํ าเนินการ อุปกรณ ระยะเวลา
6.. ถามสมาชิกวาความสุขและความสํ าเร็จของคนทั่วไปอยูที่ไหน และอะไรเปน  
เคร่ืองวัดความสุขและความสํ าเร็จ  ความสุขความสํ าเร็จของผูติดเช้ืออยูที่ไหน
7. ใชกระดาษฟลิบชาตร 1 แผน ใหสมาชิกทุกคนออกมาเขียนถึงความสุขและ    
ความสํ าเร็จ ที่ตนเองตองการภายหลังการติดเช้ือ ลงบนกระดาษ ทุกคน หลังจากนั้น
ผูนํ ากลุมสรุปถึง ความสุขความสํ าเร็จของผูติดเช้ือ

สรุปสาระสํ าคัญของกิจกรรมนี้ เพื่อให ผู  ติดเ ช้ือไดทบทวนตนเองถึง         
เปาหมายชีวิตภายหลังการติดเช้ือ ซ่ึงไดแก การมีชีวิตที่ยืนยาว ไมเจ็บปวยจากโรค  
ติดเช้ือฉวยโอกาส มีชีวิตอยางมีคุณคา

2 จากกาย
ตนเอง

เพื่อให สมาชิกได รู จักตน
เอง และสวนประกอบที่
สํ าคัญของตัวเรา

1. ใหสมาชิกแตละคนวาดรูปสวนตางๆ ของรางกาย ใหเปนคนที่มีความสมบูรณที่สุด 
โดยมีกติกาวา หามเขียนสวนอวัยวะสวนตางๆ ซ้ํ ากัน หามพูดคุย แตสามารถ         
ใชภาษาทาทางได หลังจากนั้นใหน ํามาประกอบกันใหเปนคนที่สมบูรณที่สุด
2. หลังจากนั้นใหสมาชิกจัดกลุมสวนตางๆ ของคนที ่   ไดวาด โดยคร้ังที ่1 ใหจัดแบง
เปน  3 กลุม คร้ังที่ 2 จัดเปน 2 กลุม คร้ังสุดทายจัดรวมกัน 1 กลุม ใหสมาชิกอธิบาย
ถึงการจัดแบงกลุมของวาใชอะไรเปนเกณฑ
3. หลังจากนั้นใหสมาชิกรวมอภิปรายจากกิจกรรมดังกลาว สมาชิกไดขอคิดเห็น     
อะไรบาง
4. ใหสมาชิกดึงช้ินสวนหรืออวัยวะที่เล็กที่สุดออก แลวถามวา คนๆนั้นจะยังมีความ
สุขไดหรือไม ใหสมาชิกอภิปราย
5. หลังจากนั้นใหคอยๆ ดึงออกทีละช้ิน และซักถามสมาชิก เพื่อรวมอภิปราย (ขอ
สํ าคัญอวัยวะที่ดึงออกตองไมท ําใหผูนั้นเสียชีวิต )

1. ปากกา
2. กระดาษ

ประมาณ 30
นาที
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ลํ าดับ ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค วิธีดํ าเนินการ อุปกรณ ระยะเวลา
3 เพงความ

คิดดี
เพื่อใหสมาชิกไดรูจัก

มองในดานดี
1. แบงสมาชิกออกเปน 2-3 กลุม
2. ผูนํ ากลุมใหสมาชิกแตละกลุมชวยกันระดมความคิด โดยใหสมาชิกในแตละกลุม
ทบทวนตนเอง คร้ังแรกที่รูวาตนเองติดเช้ือ มีความรูสึกอยางไรกันบาง ใหสมาชิกชวย
กันเขียนลงไปในกระดาษฟลิบชารต
3. หลังจากนั้นใหสมาชิกชวยกันทบทวนอารมณ
ความคิด ในปจจุบันวามีความรูสึกอยางไรกันบางแตกตางจากเดิมหรือไม
4. ใหสมาชิกชวยกันอภิปราย วาอะไรเปนสาเหตุที่ท ําใหมีการเปล่ียนแปลง

1.  กระดาษ
ฟลิบชารต
2. ปากกาเมจิก

30นาที

4 ไมมีศัตรู เพื่อใหสมาชิกไดเรียนรูถึง
พฤติกรรมในการทํ าให

ตนเองมีสุขภาพที่ดี

1. ผูนํ ากลุมพูดถามกับกับสมาชิกวา
- ใครเคยมีอาการเจ็บปวย หรือปวยดวยโรคอะไรบาง
- สาเหตุที่ทํ าใหเจ็บปวย เกิดจากอะไร

-   ระบบภูมิคุมกันเก่ียวของอยางไรกับความ เจ็บปวย ผูนํ ากลุมกลุมชวยเสริมขอมูล
เร่ืองภูมิคุมกัน (แจกแผนพับเร่ืองภูมิคุมกัน)
2. นํ าบัตรคํ าที่เตรีมไว จํ านวน 5 ฉบับ มาวางไวกลางวงสมาชิก ใหสมาชิกชวยกัน
เลือกบัตรคํ า เร่ืองที่สมาชิกสนใจทีละเร่ือง โดยหาอาสาสมัครมาชวยเลาประสบ
การณและใหสมาชิกชวยกันซักถาม ผูนํ ากลุมอาจชวยต้ังคํ าถามหรือเพิ่มเติมขอมูล
บัตรคํ า 
“ ชีวิตวันนี้ผมเปลี่ยนแปลงดีข้ึน จากวันแรกที่ผมรูตัววาติดเช้ือ ”
 “ผมดูแลสุขภาพของผมไดเปนอยางดี”
“เช้ือเอดสในรางกายผม ไมมีวันมีโอกาสไปอยูกับคนอ่ืน”

1.บัตรคํ า
2.แผนพับเร่ือง
ภูมิคุมกัน

ประมาณ
 30 นาที

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



105

105

ลํ าดับ ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค วิธีดํ าเนินการ อุปกรณ ระยะเวลา
“ตั้งแตติดเช้ือผมชวยเหลือตนเอง มาตลอด”
“เวลาไมสบายใจ ผมมีวิธีคลายเครียด”
3. ผูนํ ากลุม ผูชวยผูน ํากลุมและสมาชิก รวมกันสรุป ส่ิงที่ไดของกิจกรรมภายในวันนี้
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กิจกรรมรวมกลุม ครั้งที ่3  : พัฒนาความตระหนักในคุณคาแหงตน
วัตถุประสงค  : 
 1. เพื่อใหสมาชิกไดมีการสํ ารวจ และประเมินถึงศักยภาพของตนเองและคนใกลชิด
 2. เพื่อใหสมาชิกเพื่อไดเรียนรูศักยภาพของผูติดเช้ือ เพื่อน ํามาพัฒนาศักยภาพของตนเอง

3. เพื่อใหสมาชิกเกิดความตระหนักในคุณคาแหงตน
กิจกรรมยอย
ลํ าดับ ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค วิธีดํ าเนินการ อุปกรณ ระยะเวลา

1 มองหาส่ิงดีๆ เพื่อใหสมาชิกไดรูจัก
แสดงความช่ืนชมกัน
ในหมูสมาชิก

1. แจกแผนปายที่เขียนรายช่ือส่ิงของตาง ๆ ใหสมาชิกจับคู โดยการหาส่ิงของที่เขากันได
2. ใหสนทนาในเร่ืองอะไรก็ได ใชเวลาประมาณ 5-10 นาทีหลังจากนั้นใหแตละคนเลาถึง
ส่ิงที่ไดสนทนากัน และส่ิงที่ประทับใจของคูสนทนา

แผนปายของคูกัน
ตามจํ านวน

สมาชิก

ประมาณ
 30 นาที

2 ที่อยูในกาย เพื่อใหสมาชิกไดแสดง
ถึงความภาคภูมิใจใน
ตนเอง

1.ผูนํ ากลุมทักทายสมาชิก ชวนสมาชิกสนทนา ถึงเร่ืองในชีวิตที่ผานมา โดยผูนํ ากลุมเลา
เร่ืองความภาคภูมิใจ ความสํ าเร็จ ของตนเอง
2.หลังจากนั้นใหสมาชิกแตละคนไดเลาเร่ืองความสํ าเร็จ และความภาคภูมิใจในตนเอง
3. ผูนํ ากลุมสรุปสาระสํ าคัญจากที่สมาชิกไดเลา
4.หลังจากสมาชิกกลุมไดรวมอภิปราย

ประมาณ
30 นาที

3 หมายทาง
เลือก

เพื่อให สมาชิกไดมอง
เห็นประโยชนของการ
เปดเผยความรูสึก

1. ชวนสมาชิกสนทนาถึงเร่ืองถึงเร่ืองการเปดเผยวาตนเองติดเช้ือ วาคนที่เปดเผยตนเอง
มีความรูสึกอยางไร คนที่ไมเปดเผยตนเองมีความรูสึกอยางไร
2. ใหสมาชิกชวยกันระดมความคิด โดยการเขียนถึงขอดี
และขอเสียในการเปดเผยตนเอง และขอดีขอเสียของการไมเปดเผยตนเอง
3. หลังจากนั้นใหสมาชิกและผูนํ ากลุม ชวยกันสรุป การเปดเผยตนเองทํ าใหเราไมตอง
หวาดระแวงวาใครจะคิดอะไรกับเรา ทํ าใหไมมีความรูสึกเก็บกด ไมตองคอยปดบังหรือ

กระดาษ
ฟลิบชาตร

ประมาณ
30 นาที
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ลํ าดับ ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค วิธีดํ าเนินการ อุปกรณ ระยะเวลา
หลบซอน แตการเปดเผยนั้นขึ้นอยูกับความพรอมของแตละบุคคล เนื่องจากแตละบุคคล
มีเหตุผลที่ไมเหมือนกัน

4 ชีวิตที่มี
คุณคา

เพื่อให สมาชิกไดเห็น
ตัวแบบของบุคคลที่มี
ความตระหนักในคุณ
ค  าแห  งตนสูง  และ
สร างแรงจูงใจใหกับ
สมาชิก

1. ใหทุกสมาชิกดู VDO เร่ืองของ With Hope and Help ภายหลังชม VDO ใหสมาชิก   
อปริปราย ในประเด็นตางๆ ตอไปนี้
  - สมาชิกรูสึกอยางไร ภายหลังการชม VDO
 -  อะไรเปนสาเหตุใหบุคคลเหลานั้นมีชีวิตที่ยืนยาว
  - รูสึกอยางไรกับการเปดเผยตนเองของผูติดเช้ือเอชไอวี
  - ทํ าไมผูติดเช้ือถึงออกไปชวยเหลือสังคมโดย ผูนํ ากลุมและผูชวยตองตองพยายาม
กระตุนใหสมาชิกแสดง
ความคิดเห็นและอภิปราย
2. ใหสมาชิกแตละคนเลาถึงความภาคภูมิใจในตนเอง ภายหลังจากที่ติดเช้ือ รวมถึงส่ิงที่
คิดจะท ําภายหลังการชม VDO
3. ผูนํ ากลุม ผูชวยผูน ํากลุมและสมาชิก รวมกันสรุป ส่ิงที่ไดของกิจกรรมภายในวันนี้
4. นัดหมายคร้ังตอไป

- ประมาณ 50 
นาที
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กิจกรรมรวมกลุม ครั้งที ่4  : พัฒนาความสามารถในการด ํารงชีวิต
วัตถุประสงค  : 

1.เพื่อใหสมาชิกไดทราบเร่ืองการท ํางานของชมรม
2.เพื่อใหสมาชิกไดมีการประมวลความคิดจากกิจกรรมทั้ง 3 คร้ังที่ผานมา
3. เพื่อใหสมาชิกไดมีการพัฒนากิจกรรมของกลุมชวยเหลือตนเองอยางตอเนื่อง

กิจกรรมยอย
ลํ าดับ ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค วิธีดํ าเนินการ อุปกรณ ระยะเวลา

1 ลมเพื่อลุก
ปลุกเพื่อสราง
สรรค

1.เพื่อใหสมาชิกไดรับ
ทราบเร่ืองการท ํางาน
ของชมรม
2.เพื่อใหสมาชิกไดมี
การประมวลความคิด
จากกิจกรรมทั้ง 3 คร้ัง
ที่ผานมา
3. เพื่อใหสมาชิกไดมี
ก า รพั ฒ น ากิจกรรม
ของกลุมชวยเหลือตน
เองอยางตอเนื่อง

1.ใหประธานชมรม และอาสาสมัคร เลาเร่ืองความเปนมาของชมรมการกอต้ัง บทบาท
การทํ างานของประธานชมรม อาสาสมัครแตละคน วัตถุประสงคของชมรม ผลการดํ าเนิน
งานที่ผานมา งบประมาณ และส่ิงที่ไดรับการชวยเหลือ รวมทั้งมีพูดคุยการแลกเปล่ียนกับ
สมาชิก เปดโอกาสใหสมาชิกซักถาม
2. ผูนํ ากลุมเปดประเด็นถามสมาชิกวา จากการพบกลุมสมาชิก 3 คร้ังที่ผานมา สมาชิก
ไดอะไรบาง ใหสมาชิกไดอภิปราย และใหชวยกันสรุปลงในกระดาษแผนใหญหลังจากนั้น
ผูนํ ากลุมและสมาชิกชวยกันสรุป
3.ผูนํ ากลุมถามสมาชิกวา เราสามารถน ําส่ิงตางๆ ที่ไดรับจากการพบกลุมทั้ง 3 คร้ัง มา
พัฒนากลุมชวยเหลือตนเอง ของเราไดอยางไรบาง ใหสมาชิกไดอภิปราย และใหชวยกัน
สรุปลงในกระดาษ  ฟลิบชารต

กระดาษแผน
ใหญ

ประมาณ 40
นาที
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กิจกรรมเยี่ยมบาน ครั้งที ่1  :  พัฒนาสัมพันธภาพ
ลํ าดับ ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค วิธีดํ าเนินการ อุปกรณ ระยะเวลา หมายเหตุ

1 มิตรภาพเพื่อ
สรางสรรค

1. เพื่อสรางสัมพันธภาพ
ระหวางอาสาสมัครเย่ียม
บานกับสมาชิก
2. เพื่อคนหาปญหาและ
ความตองการของสมาชิก
และครอบครัว
3. เพื่อใหการชวยเหลือ
ทางจิตใจ โดยการใหคํ า
ปรึกษา การแลกเปล่ียน
ประสบการณ ใหขอมูล
ขาวสาร ในการดูแลตน
เอง และแนะนํ าแหลง
ชวยเหลือ

1.  ศึกษาประวัติ และภูมิหลังของผูปวย สถานที่ แผนที่ 
การเดินทาง และสภาพแวดลอมที่จะไป
1. สรางสัมพันธภาพกับสมาชิกและครอบครัว โดยการ
ทักทาย แนะนํ าตนเองของอาสาสมัครชมรม วัตถุ
ประสงคของชมรม กิจกรรมที่ชมรมดํ าเนินการ ปญหาที่
เกิดขึ้นกับสมาชิก
2. ชักชวนสมาชิกคนหาปญหาและความตองการ รวม
กันแสวงหาแนวทางแกไข โดยชวนคุยถึงเร่ืองชีวิต ความ
เปนอยู การประกอบอาชีพ ปญหาจากการติดเช้ือ 
ปญหาสุขภาพรางกาย จิตใจ ผลกระทบ อาสาสมัครรวม
แลกเปล่ียนประสบการณ
3. ทบทวนความคิดและความรูสึกของสมาชิกตอการ
ลงมาเย่ียมของอาสาสมัคร
4. สรุปประเด็นหรือสาระจากการมาเย่ียม แจกแผน
พับเร่ือง “ตาลโตนด” การกํ าหนดนัดหมายการเย่ียมบาน
ในคร้ังถัดไป
5. อาสาสมัครสรุปปญหาของสมาชิก และสาระสํ าคัญ
ที่ไดจากการเย่ียมสมาชิก และแนวทางการแกปญหา 
บันทึกลงในแบบเย่ียมบาน

1. แผนพับแนะนํ า
กลุมชวยเหลือตน
เอง”ตาลโตนด”
 ชุดที่ 1
2.แบบันทึกการ
เย่ียมบาน

ประมาณ 60 นาที
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กิจกรรมเยี่ยมบาน ครั้งที ่2  : กิจกรรมเสริมสรางความเขาใจเรื่อง ความสัมพันธของรางกายและจิตใจ
ลํ าดับ ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค วิธีดํ าเนินการ อุปกรณ ระยะเวลา หมายเหตุ

2 ส่ือสัมพันธกายใจ 1. เพื่อสรางสัมพันธภาพ
กับผูติดเช้ือและครอบครัว
 2. เพื่อประเมินปญหาทาง
ดาน รางกาย จิตใจ สังคม
เศรษฐกิจ
3. เพื่อใหสมาชิกมองเห็น
การเปล่ียนแปลงของ
สภาวะจิตใจ และความ
สัมพันธระหวางจิตใจกับ
รางกาย
4. เพื่อสนับสนุนใหกํ าลังใจ

1. ชักชวน พูดคุย ประเด็นการสนทนาในคร้ังที่ผาน
มา และประเมินสภาวะ ดานรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ รวม
กันแสวงหาแนวทางแกไข
2. ใหขอมูล และชวนสนทนา เร่ืองของความสัมพันธระหวางราง
กาย     และจิตใจ โดยใหอาสาสมัครเลาเร่ืองของสายชล สมาชิก
คนหนึ่งของชมรมตาลโตนด ที่เม่ือรูวาตนเองติดเช้ือถึงกลับกินยา
ฆาตัวตาย แตหลังจากไดรับคํ าแนะนํ าจากเจาหนาที่ของโรง
พยาบาล และไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนๆ ในชมรม ทุกวันนี้
สายชลไดมาเปนอาสาสมัครของชมรม โดยชวยเหลืองานของ
ชมรมโดยการออกไปเย่ียมบานและสรางเสียงหัวเราะใหกับ
เพื่อนๆ ทุกวันนี้สายชลมีสุขภาพที่ดีไมแตกตางจากคนปกติทั่วไป
3. สรุปประเด็นหรือสาระจากการมาเย่ียม แจกแผนพับเร่ือง “จิต
ใจของเราสํ าคัญที่สุด”  และ การกํ าหนดนัดหมายการเย่ียมบาน
ในคร้ังถัดไป
4. อาสาสมัครสรุปปญหาของสมาชิก และสาระสํ าคัญที่ไดจาก
การเย่ียมสมาชิก และแนวทางการแกปญหา บันทึกลงในแบบ
เย่ียมบาน

1. แผนพับ”ตาล
โตนด” ชุดที่ 2
เร่ือง “.จิตใจของ
เราสํ าคัญที่สุด”
2. แบบบันทึกการ
เย่ียมบาน

ประมาณ
60 นาที
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กิจกรรมเยี่ยมบาน ครั้งที ่3  : พัฒนาการกระท ําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต 1
ลํ าดับ ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค วิธีดํ าเนินการ อุปกรณ ระยะเวลา หมายเหตุ

3  แกไขรวมพัฒนา 1. เพื่อสรางสัมพันธภาพ
กับผูติดเช้ือและครอบครัว
 2. เพื่อประเมินปญหาทาง
ดาน รางกาย จิตใจ สังคม
เศรษฐกิจ
3. เพื่อเสริมสรางใหสมาชิก
มีความรูเร่ืองภูมิคุมกัน
และโรคติดเช้ือฉวยโอกาส
4. เพื่อสนับสนุนใหกํ าลังใจ

1. ชักชวน พูดคุย ประเด็นการสนทนาในคร้ังที่
ผานมา และประเมินสภาวะ ดานรางกาย จิตใจ สังคม 
เศรษฐกิจ รวมกันแสวงหาแนวทางแกไข
2.  ใหขอมูล และชวนสนทนา เร่ืองของระบบภูมิคุมกัน 
และโรคติดเช้ือฉวยโอกาส เชน ถามสมาชิกเร่ืองของ 
ซีดี 4 วาสมาชิกเคยรูจักหรือไม ชวนสนทนาเร่ือง
ประวัติของสมาชิกที่เคยเจ็บปวย จากโรคหรืออาการที่
แสดงใหเห็นภูมิคุมกันต่ํ า เชน  การเปนเริมมากกวา 1 
คร้ังใน 1เดือน ,งูสวัด, การปวยเปนวัณโรค, เช้ือราใน
ปาก,ตุมคันตามตัว และอื่นๆ รวมทั้งการไดรับยาปอง
กันโรคฉวยโอกาส
3. สรุปประเด็นหรือสาระจากการมาเย่ียม แจกแผน
พับเร่ือง “ระบบภูมิคุมกัน”
และ และเอกสารเร่ืองโรคติดเช้ือฉวยโอกาส
4. อาสาสมัครสรุปปญหาของสมาชิก และสาระสํ าคัญ
ที่ไดจากการเย่ียมสมาชิก
ทุกคร้ังที่ผานมา การจัดดารปญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต

1. หนังสือคูมือ
การดูแลตนเองของ
สมาชิก”ตาลโตนด”
2. แบบบันทึก
การเย่ียม

ประมาณ 60 นาที
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กิจกรรมเยี่ยมบาน ครั้งที ่4  : พัมนาการกระท ําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต 2
ลํ าดับ ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค วิธีดํ าเนินการ อุปกรณ ระยะเวลา หมายเหตุ

4 ใฝหาคุณภาพชีวิต 1. เพื่อสรางสัมพันธภาพกับผู
ติดเช้ือและครอบครัว
 2. เพื่อประเมินปญหาทาง
ดาน รางกาย จิตใจ สังคม
เศรษฐกิจ
3. เพื่อใหสมาชิกมีพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพตนเอง
 4. เพื่อสนับสนุนใหกํ าลังใจ

1 .ชักชวน พูดคุย ประเด็นการสนทนาในคร้ังที่ผานมา 
และประเมินสภาวะ ดานรางกาย จิตใจ สังคม 
เศรษฐกิจ รวมกันแสวงหาแนวทางแกไข
2. ใหขอมูล และชวนสนทนา เร่ืองของพฤติกรรม
ปจจุบันสมาชิก มีพฤติกรรมอะไรบาง ในเร่ืองของพฤติ
กรรมสงเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการปองกันภาวะเส่ียง 
พฤติกรรมการดูแลตนเองทางดานรางกาย จิตใจ 
เศรษฐกิจอยางไร เชน เร่ืองของการรับประทานอาหาร 
การออกกํ าลังกาย การไปพบแพทย การกินยา การดู
เช้ือราในปาก และอื่นๆ
3. สรุปประเด็นหรือสาระจากการมาเย่ียม
4. อาสาสมัครสรุปปญหาของสมาชิก และสาระสํ าคัญ
ที่ไดจากการเย่ียมสมาชิก และแนวทางการแกปญหา 
บันทึกลงในแบบเย่ียมบาน

1.เอกสารคูมือการ
ดูแลตนเอง
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กิจกรรมเยี่ยมบาน ครั้งที ่5  : พัฒนาความตระหนักในคุณคาแหงตน
ลํ าดับ ช่ือเรื่อง วัตถุประสงค วิธีดํ าเนินการ อุปกรณ ระยะเวลา หมายเหตุ

5 คิดแตส่ิงดี 1. เพื่อสรางสัมพันธภาพกับผู
ติดเช้ือและครอบครัว
 2. เพื่อประเมินปญหาทาง
ดาน รางกาย จิตใจ สังคม
เศรษฐกิจ
3. เพื่อใหสมาชิกมีความ
ตระหนักในคุณคาแหงตน
 4. เพื่อสนับสนุนใหกํ าลังใจ

1. ชักชวน พูดคุย ประเด็นการสนทนาในคร้ังที่ผานมา
และประเมิน สภาวะทางดานรางกาย จิตใจ สังคม
เศรษฐกิจ รวมกันแสวงหาแนว   ทางแกไข
2. แจกเอกสารเร่ืองของพิมพใจ ชวนอาน หรือชวนคุย
เร่ืองของพิมพใจ เนนใหเห็น ประเด็นศักยภาพของผู
ติดเช้ือเอชไอวี
3. ชวนสนทนาถึงเร่ืองดังตอไปนี้

  - ความภาคภูมิใจในชีวิตกอนติดเช้ือ
                       - ความรูสึกเม่ือติดเช้ือ

- ความภาคภูมิใจในปจจุบัน
4.สรุปประเด็นหรือสาระจากการมาเย่ียม การกํ าหนด
นัดหมายการเย่ียมบานในคร้ังถัดไป  อาสาสมัครสรุป
ปญหาของสมาชิก และสาระสํ าคัญที่ไดจากการเย่ียม
สมาชิก และแนวทางการแกปญหา บันทึกลงในแบบ
เย่ียมบาน

1 เร่ืองของพิมพใจ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ข   
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted

BB1           27.3704        48.4729        .6376         .7513           .8239
BB4           27.0741        46.3789        .6109         .6921           .8213
BB5           26.9630        44.5755        .6094         .7600           .8203
BB2           27.5926        51.4815        .3233         .6485           .8374
BB3           27.4444        47.6410        .6755         .7528           .8210
BE1           27.5185        50.1823        .3724         .5454           .8352
BE2           27.2222        47.9487        .5488         .7499           .8259
BE3           26.1111        49.8718        .2699         .6177           .8430
BM1           25.9259        45.5328        .5719         .6987           .8231
BM5           27.0741        46.7635        .5769         .6608           .8234
BP11          27.2593        53.1994        .0466         .4977           .8540
BP2           26.7778        47.4872        .5266         .7193           .8266
BP3           26.0000        49.5385        .3312         .5826           .8382
BP4           26.9630        47.8063        .4334         .4922           .8324
BP6           26.6296        44.6268        .5816         .7584           .8224

Reliability Coefficients    15 items

Alpha =   .8398           Standardized item alpha =   .8451
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)
Item-total Statistics
               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha
              if Item              if Item       Total         Multiple        if Item
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted
DEM1          54.1200        79.9433        .3138         .9478           .8590
DEM3          54.4400        78.7567        .3574         .8896           .8576
DEM5          53.8400        76.0567        .6224         .8752           .8472
DEM6          54.7600        77.6067        .4077         .9375           .8556
DEM7          54.0000        71.1667        .6249         .9312           .8453
DEM8          53.7600        74.6900        .4893         .8341           .8524
DEM9          54.0400        74.9567        .5430         .8774           .8495
DEM10         54.0800        82.0767        .2423         .8723           .8606
DEM11         53.7600        75.2733        .6499         .9357           .8458
DEM12         53.5600        76.0900        .6342         .9544           .8469
DES2           53.8400        80.0567         .5005         .8685           .8534
DES3           53.8400        74.8067         .5181         .9228           .8508
DES4           53.4800        78.5100         .4530         .8869           .8536
DES5           53.4400        75.9233         .5638         .8699           .8489
DES6           53.9200        78.6600         .3367         .9235           .8589
DEB1           54.7200        78.8767         .3684         .7247           .8570
DEB2           53.8400        80.2233         .3877         .8778           .8560
DEB3           53.9600        81.7900         .2737         .8746           .8595
DEB7           53.8800        78.8600         .4711         .9246           .8532
Reliability Coefficients    19 items
Alpha =   .8600           Standardized item alpha =   .8620
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha
                if Item        if Item       Total         Multiple        if Item
               Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted
SC1           52.5417       145.7373        .4923         .               .8669
SC2           51.3333       139.8841        .6684         .               .8619
SC3           51.8333       135.1884        .6613         .               .8608
SC4           51.7083       145.1721        .4109         .               .8688
SC5           52.9167       152.5145        .3515         .               .8709
SC6           51.2500       139.5870        .7063         .               .8611
SC7           52.5417       148.0851        .4027         .               .8690
SD1           52.8333       151.7101        .3155         .               .8710
SD2           53.0000       155.3913        .0929         .               .8736
SD3           52.3750       151.3750        .1862         .               .8740
SD6           52.7500       153.5000        .1478         .               .8737
SO1           52.6667       149.8841        .3333         .               .8704
SO2           51.2917       141.3460        .5089         .               .8660
SO3           52.4583       148.2591        .3220         .               .8709
SO4           51.8750       139.5054        .5282         .               .8654
SO5           52.3333       144.8406        .5015         .               .8666
SO6           52.5417       149.4764        .2461         .               .8730
SP1           52.4167       151.5580        .1747         .               .8744
SP2           52.6250       146.5054        .4501         .               .8679
SP3           52.3750       134.5054        .7956         .               .8571
SP4           52.3750       147.8967        .4019         .               .8690
SP5           52.0000       145.5652        .3866         .               .8695
SP6           52.5833       141.7319        .6172         .               .8635
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SP7           52.2083       147.7373        .3406         .               .8704
ST1           52.9583       153.1721        .3153         .               .8715
ST2           51.8750       144.1141        .4277         .               .8684
ST3           51.6667       148.1449        .1723         .               .8795
ST4           52.8333       149.4493        .3419         .               .8703
ST5           52.6667       151.2754        .3225         .               .8708
ST6           52.7917       147.3895        .4932         .               .8675
Reliability Coefficients    30 items
Alpha =   .8727           Standardized item alpha =   .8727
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)
Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted

R2            25.4074        34.6353        .3535         .4337           .7717
R3            25.2963        31.7550        .6134         .6237           .7480
R4            25.4074        30.9430        .6484         .8431           .7433
R5            25.7037        36.6011        .2705         .7599           .7772
R6            25.6296        38.5499       -.0449         .4252           .8024
R7            24.9259        33.5328        .4323         .7749           .7649
RF1           25.5185        33.5670       .4351         .6958           .7647
RF2           26.0000        37.5385       .1699         .8319           .7822
RF4           25.8148        36.6182       .2234         .4558           .7801
RF5           25.7407        31.1225       .5881         .9233           .7487
RS1           25.8148        35.5413       .3673         .7864           .7712
RS2           24.7778        29.7949        .6307         .6904           .7427
RS3           25.5926        35.7123       .2466         .7929           .7801
RS5           25.4815        37.1054        .0872         .6036           .7937
RS6           25.5556        31.4872        .6484         .8633           .7448

Reliability Coefficients    15 items

Alpha =   .7811           Standardized item alpha =   .7677

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ง 
ผลการจัดลําดับ 
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ภาวะซึมเศรา โดยรวม กอน

LEDTOTAL

3 11.1 11.1 11.1
24 88.9 88.9 100.0
27 100.0 100.0

2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

ภาวะซึมเศรา โดยรวม หลัง

LEPDTOTA

27 100.0 100.0 100.03Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

ภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกาย กอน

LEDB

3 11.1 11.1 11.1
24 88.9 88.9 100.0
27 100.0 100.0

2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

ภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกาย หลัง

LEPDB

27 100.0 100.0 100.03Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
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ภาวะซึมเศรา ดานจิตใจ กอนการทดลอง

LEDPSY

1 3.7 3.7 3.7
3 11.1 11.1 14.8

23 85.2 85.2 100.0
27 100.0 100.0

1
2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

ภาวะซึมเศรา ดานจิตใจ หลังการทดลอง

LEPDPSY

27 100.0 100.0 100.03Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

ภาวะซึมเศรา ดานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม กอนการทดลอง

LEPSO

2 7.4 7.4 7.4
3 11.1 11.1 18.5

22 81.5 81.5 100.0
27 100.0 100.0

1
2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

ภาวะซึมเศรา ดานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม หลังการทดลอง

LEPDSO

2 7.4 7.4 7.4
25 92.6 92.6 100.0
27 100.0 100.0

2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
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ความตระหนักในคุณคาแหงตน โดยรวม กอนการทดลอง

LESTPTAL

2 7.4 7.4 7.4
18 66.7 66.7 74.1

7 25.9 25.9 100.0
27 100.0 100.0

1
2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

ความตระหนักในคุณคาแหงตน โดยรวม หลังการทดลอง

LEPSTOTA

4 14.8 14.8 14.8
20 74.1 74.1 88.9
3 11.1 11.1 100.0

27 100.0 100.0

1
2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานความสงบและรูสึกผอนคลาย กอนการทดลอง

LESLE

15 55.6 55.6 55.6
12 44.4 44.4 100.0
27 100.0 100.0

2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานความสงบและรูสึกผอนคลาย หลังการทดลอง

LEPSLE

22 81.5 81.5 81.5
5 18.5 18.5 100.0

27 100.0 100.0

2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
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ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานมีพลังและจุดมุงหมาย กอนการทดลอง

LESPOW

13 48.1 48.1 48.1
14 51.9 51.9 100.0
27 100.0 100.0

2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานมีพลังและจุดมุงหมาย หลังการทดลอง

LEPSPOW

27 100.0 100.0 100.02Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการเปดเผยและแสดงความรูสึก กอนการทดลอง

LESOPEN

26 96.3 96.3 96.3
1 3.7 3.7 100.0

27 100.0 100.0

2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการเปดเผยและแสดงความรูสึก หลังการทดลอง

LEPSOPEN

27 100.0 100.0 100.02Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
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ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการคิดในทางที่ดี และการมองโลกในทางดี กอนการทดลอง

LESTHIN

26 96.3 96.3 96.3
1 3.7 3.7 100.0

27 100.0 100.0

2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการคิดในทางที่ดี และการมองโลกในทางดี หลังการทดลอง

LEPSTHIN

27 100.0 100.0 100.02Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการพึ่งพิงตนเอง กอนการทดลอง

LESDPEN

27 100.0 100.0 100.02Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการพึ่งพิงตนเอง หลังการทดลอง

LEPSDEPE

27 100.0 100.0 100.02Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
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การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต โดยรวม กอนการทดลอง

LEBTOTAL

4 14.8 14.8 14.8
16 59.3 59.3 74.1

7 25.9 25.9 100.0
27 100.0 100.0

1
2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต โดยรวม หลังการทดลอง

LEPBTOTA

7 25.9 25.9 25.9
12 44.4 44.4 70.4
8 29.6 29.6 100.0

27 100.0 100.0

1
2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต ดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค กอนการทดลอง

LEBCARE

8 29.6 29.6 29.6
15 55.6 55.6 85.2
4 14.8 14.8 100.0

27 100.0 100.0

1
2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต ดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค หลังการทดลอง

LEPBCARE

9 33.3 33.3 33.3
13 48.1 48.1 81.5
5 18.5 18.5 100.0

27 100.0 100.0

1
2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
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การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต ดานอารมณ กอนการทดลอง

LEBEMO

20 74.1 74.1 74.1
7 25.9 25.9 100.0

27 100.0 100.0

2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต ดานอารมณ หลังการทดลอง

LEPBEMO

21 77.8 77.8 77.8
6 22.2 22.2 100.0

27 100.0 100.0

2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต ดานเศรษฐกิจ กอนการทดลอง

LEBECO

22 81.5 81.5 81.5
5 18.5 18.5 100.0

27 100.0 100.0

2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต ดานเศรษฐกิจ กอนการทดลอง

LEPBECO

24 88.9 88.9 88.9
3 11.1 11.1 100.0

27 100.0 100.0

2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
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สัมพันธภาพระหวางบุคคล โดยรวม กอนการทดลอง

LERTOTAL

9 33.3 33.3 33.3
14 51.9 51.9 85.2

4 14.8 14.8 100.0
27 100.0 100.0

1
2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

สัมพันธภาพระหวางบุคคล โดยรวม หลังการทดลอง

LEPRTOTA

11 40.7 40.7 40.7
14 51.9 51.9 92.6
2 7.4 7.4 100.0

27 100.0 100.0

1
2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

สัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานความม่ันใจและไววางใจ กอนการทดลอง

LERCON

9 33.3 33.3 33.3
10 37.0 37.0 70.4
8 29.6 29.6 100.0

27 100.0 100.0

1
2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

สัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานความม่ันใจและไววางใจ หลังการทดลอง

LEPRCON

15 55.6 55.6 55.6
9 33.3 33.3 88.9
3 11.1 11.1 100.0

27 100.0 100.0

1
2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
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สัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานการชวยเหลือสนับสนุนและมิตรภาพ กอนการทดลอง

LERFRI

10 37.0 37.0 37.0
13 48.1 48.1 85.2
4 14.8 14.8 100.0

27 100.0 100.0

1
2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

สัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานการชวยเหลือสนับสนุนและมิตรภาพ หลังการทดลอง

LEPRFRI

11 40.7 40.7 40.7
14 51.9 51.9 92.6
2 7.4 7.4 100.0

27 100.0 100.0

1
2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
ผลการทดสอบ  t - test 
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Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation t df Sig. (2-tailed)
Pair 1 ซึมเศราโดยรวม กอน 43.11 27 9.90

ซึมเศราโดยรวม หลัง 38.19 27 5.80 2.654 26 .013
Pair 2 ซึมเศรา ดานอาการทางกาย กอน 13.44 27 2.47

ซึมเศรา ดานอาการทางกาย หลัง 12.44 27 1.74 1.837 26 .078
Pair 3 ซึมเศรา ดานจิตใจ กอน 19.89 27 5.19

ซึมเศรา ดานจิตใจ กอน 17.15 27 3.30 2.820 26 .009
Pair 4 ซึมเศรา ดานปฏิสัมพันธ กอน 9.78 27 3.80

ซึมเศรา ดานปฏิสัมพันธ หลัง 8.59 27 2.93 1.477 26 .152
Pair 5 ความตระหนักในคุณคาแหงตน

โดยรวม กอน
74.96 27 8.14

ความตระหนักในคุณคาแหงตน
 โดยรวม หลัง

76.81 27 6.55 -1.380 26 .179

Pair 6 ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานสงบผอนคลาย กอน

11.70 27 2.95

ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานสงบผอนคลาย หลัง

13.63 27 2.91 -4.061 26 .000

Pair 7 ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานมีพลัง กอน

11.70 27 2.85

ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานมีพลัง หลัง

16.30 27 2.25 -5.746 26 .000
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Mean N Std. Deviation t df Sig. (2-tailed)
Pair 8 ความตระหนักในคุณคาแหงตน

ดานการเปดเผย กอน
16.56 27 2.41

ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการเปดเผย หลัง

17.22 27 2.29 -1.249 26 .223

Pair 9 ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานความคิด กอน

16.56 27 2.41

ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานความคิด หลัง

17.22 27 2.29 -1.249 26 .223

Pair 10 ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการพ่ึงพิงตนเอง กอน

16.52 27 1.99

ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการพ่ึงพิงตนเอง หลัง

16.44 27 1.95 .196 26 .846

Pair 11 การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ชีวิต โดยรวม กอน

59.11 27 7.43

การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ชีวิต โดยรวม หลัง

61.26 27 8.69 -1.480 26 .151

Pair 12 การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ชีวิต ดานการสงเสริมสุขภาพ กอน

31.37 27 4.44

การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ชีวิต ดานการสงเสริมสุขภาพ หลัง

32.19 27 4.54 -1.099 26 .282
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Mean N Std. Deviation t df Sig. (2-tailed)
Pair 13 การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย

ชีวิต ดานอารมณกอน
13.19 27 2.22

การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ชีวิต ดานอารมณหลัง

13.85 27 2.78 -1.363 26 .185

Pair 14 การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ชีวิต ดานเศรษฐกิจ กอน

14.56 27 3.19

การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ชีวิต ดานเศรษฐกิจ หลัง

15.22 27 3.17 -1.155 26 .259

Pair 15 สัมพันธภาพ โดยรวม กอน 50.78 27 7.69
สัมพันธภาพ โดย รวม หลัง 52.22 27 6.81 -1.272 26 .214

Pair 16 สัมพันธภาพ ดานความเช่ือมั่นและไว
วางใจ กอน

18.33 27 3.20

สัมพันธภาพ ดานความเช่ือมั่นและไว
วางใจ หลัง

19.48 27 3.08 -2.440 26 .022

Pair 17 สัมพันธภาพ ดานการชวยเหลือ
สนับสนุนและมิตรภาพ กอน

32.44 27 4.81

สัมพันธภาพ ดานการชวยเหลือ
สนับสนุนและมิตรภาพ หลัง

32.74 27 4.11 -.387 26 .702

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
คะแนนเฉลี่ยรายขอ 
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คะแนนเฉล่ียรายขอ ของภาวะซึมเศรา จํ าแนกเปนรายขอ กอน-หลัง การทดลอง

ขอท่ี ขอความ คะแนนเฉล่ีย
กอนการทดลอง

คะแนนเฉล่ีย
หลังการทดลอง

คา t Sig

1. ฉันนอนหลับเปนปกติ 2.33 2.04 1.217 .235
2. ฉันรับประทานอาหารไดนอย 1.74 1.81 -.493 .626
3. ฉันรูสึกออนเพลียงาย 2.22 1.85 2.294 * .030
4. ฉันมีความรูสึกทางเพศ 3.37 3.41 -.196 .846
5. ฉันทองผูก 1.59 1.52 .527 .602
6. ฉันรูสึกวาเหนื่อยงายโดยไมทราบสาเหตุ 2.19 1.81 2.294 * .030
7. ฉันไมคอยมีสมาธิ 1.96 2.00 -.196 .864
8. ฉันกังวลเร่ืองความเจ็บปวยอยูบอยๆ 2.41 2.11 1.772 .088
9. ฉันรูสึกเบื่อหนายในชีวิต 2.30 1.96 2.082 * .047
10. ฉันรูสึกมีจิตใจที่ปลอดโปรง 2.85 2.52 1.612 .119
11. ฉันทํ ากิจวัตรประจํ าวันไดตามปกติ 2.15 1.70 2.060 .050
12. ฉันรูสึกวาชีวิตของฉันยังเปนส่ิง  ที่มีคา 2.41 1.70 3.124 * .004
13. ฉันคิดซ้ํ าซาก เร่ืองที่ไมดีอยูบอยๆ 1.96 2.00 -.205 .839
14. ฉันรูสึกหมดหวังในชีวิต 1.81 1.56 1.492 .148
15. ฉันรูสึกวาตนเองไรคา 2.04 1.59 2.000 .056
16. ฉันอยากอยูเงียบๆ คนเดียว 1.85 1.70 .779 .443
17. ฉันไดพูดคุยกับคนอื่นอยูเสมอ 1.93 1.74 .756 .456
18. ฉันรูสึกราเริงสนุกสนานเม่ือไดเจอเพื่อนๆ 1.89 1.67 1.100 .282
19. ฉันไปไหนมาไหนไดตามปกติ 1.85 1.63 .923 .364
20. ฉันออกไปพุดคุยกับเพื่อนบานเปนประจํ า 2.26 1.85 1.411 .170

รวม 43.11 38.19 -2.654 .013

ภาวะซึมเศรา จํ าแนกเปนรายดาน 3 ดาน
ขอ 1 – 6 ภาวะซึมเศรา อาการดานรางกาย
ขอ 7 – 15 ภาวะซึมเศรา  อาการดานจิตใจ
ขอ 16 – 20 ภาวะซึมเศรา ดานการมีปฎิสัมพันธ

* มนัียสํ าคัญท่ีระดับ .05
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คะแนนเฉล่ียรายขอ ของความตระหนักในคุณคาแหงตน
 จ ําแนกเปนรายขอ กอน-หลัง การทดลอง

ขอท่ี ขอความ คะแนนเฉล่ีย
กอนการ
ทดลอง

คะแนนเฉล่ีย
หลังการ
ทดลอง

คา t sig

1. ฉันยังรูสึกสนุกสนานราเริงอยูเสมอ ถึงแมฉัน
จะติดเช้ือเอดส

2.81 3.15 -1.472 .153

2. เม่ือไดขาวเพื่อนของฉันเสียชีวิตจากโรคเอดส
ฉันรูสึกไมสบายใจเก่ียวกับอาการของตนเอง

2.19 2.70 -3.174 * .004

3. ฉันคิดมากเร่ืองความเจ็บปวยและความตาย 2.30 2.81 -2.101 * .045
4. ฉันควบคุมอารมณตนเองไมได เม่ือมีเร่ืองที่

ทํ าใหไมสบายใจ
2.48 2.56 -.359 .722

5. ฉันรูสึกไมสบายใจ เม่ือมีคนพูดถึงฉันในทาง
ที่ไมดี

1.93 2.41 -2.801 * .009

6. ทุกวันนี้ฉันยังหวังที่จะท ําใหความฝนฉันเปน
ความจริงใหได

3.41 3.37 .171 .866

7. ฉันมีความสุขในการทํ างานและหนาที่ของ
ฉันในปจจุบัน

3.41 3.37 .153 .879

8. ฉันหมดหวังในชีวิต 3.15 3.33 -1.412 .170
9. ฉันไมอยากท ําอะไรตอไป 3.30 3.44 -.724 .476
10. ฉันเปนคนที่ไมยอมแพอะไรงายๆ 3.04 2.78 .728 .441
11. ฉันสามารถพูดคํ าวาเอดส ไดอยางสบายใจ 3.07 3.22 -.660 .515
12. ฉันอึดอัดและลํ าบากใจมากที่ตองบอกผูอื่น

วาติดเช้ือเอดส
2.63 2.70 -.290 .774

13. ฉันไมกลาถามถึงอาการเจ็บปวยของฉันจาก
หมอหรือเจาหนาที่

3.07 2.89 .739 .466

14. ฉันสามารถจะบอกกับใครๆวา ฉันติดเช้ือ
เอดส

2.52 2.22 .771 .448

15. ฉันกังวลใจวาคนอื่นจะรูวาฉันติดเช้ือเอดส 2.59 2.19 1.135 .267
16. ฉันรูสึกพอใจกับคํ าที่วา “ปญหามีไวแก ไมได

มีไวกลุม”
3.74 3.52 1.140 .265

17. การติดเช้ือเอดสทํ าใหฉันเขมแข็งขึ้น 2.74 3.22 -2.301 * .030
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ขอท่ี ขอความ คะแนนเฉล่ีย

กอนการ
ทดลอง

คะแนนเฉล่ีย
หลังการ
ทดลอง

คา t Sig

18. ฉันเขาใจวาทาทีที่รังเกียจผูติดเช้ือเอดสจะ
เปล่ียนไป ถาคนเหลานั้นมีความเขาใจเร่ือง
เอดสดีขึ้น

3.48 3.67 -1.154 .259

19. ฉันเองก็เปนคนที่มีอะไรดีๆ หลายอยางอยูใน
ตัวเอง

3.19 3.26 -.570 .574

20. ถึงแมจะติดเช้ือเอดสฉันยังเปนคนที่มีคุณคา
ตอ  ครอบครัวและคนอื่นเสมอ

3.41 3.56 -1.442 .161

21. ฉันสามารถชวยเหลือตนเองได 3.52 3.52 .000 1.000
22. ฉันไมตองการใหตัวฉันเปนภาระผูอื่นโดย

ไมจํ าเปน
3.63 3.63 .000 1.000

23. ไมมีใครเห็นใจและใหความชวยเหลือฉันเลย 3.30 3.30 .000 1.000
24. ฉันพยายามหาเงินและเก็บเงิน ไวดูแลตัวเอง

และคนในครอบครัว
3.52 3.30 1.303 .312

25. เม่ือฉันติดเช้ือเอดส ฉันตองไดรับความชวย
เหลือจากผูอื่น

2.56 2.70 -.642 .527

รวม 74.96 76.81 1.380 .179

ความตระหนักในคุณคาแหงตน จํ าแนกเปนรายดาน  5  ดาน
ขอ 1 – 5 ดานความสงบและรูสึกผอนคลาย
ขอ 6 – 10 ดานมีพลังและจุดมุงหมาย
ขอ 11 – 15  ดานการเปดเผยและแสดงความรูสึก
ขอ 16 – 20   ดานความคิดและการมองโลกในแงดี
ขอ 21 – 25 ดานการพึ่งพิงตนเอง

* มนัียสํ าคัญท่ีระดับ .05
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คะแนนเฉล่ียรายขอ ของการทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต จํ าแนกเปนรายขอ
กอน-หลัง การทดลอง
ขอ
ที่

ขอความ กอนการทดลอง
คะแนนเฉล่ีย

หลังการทดลอง
คะแนนเฉล่ีย

คา t Sig

1. ฉันเลือกกินอาหารที่มีประโยชน 2.81 3.00 -1.044 .306
2. ฉันพยายามพักผอนใหพอเพียง 3.00 3.19 -1.000 .327
3. ฉันออกกํ าลังกายอยางสม่ํ าเสมอ 2.48 2.48 .000 .1000
4. ฉันแสวงหาขอมูลเพื่อการดูแลตนเอง 2.96 3.07 -.593 .558
5. ฉันเอาที่นอนหมอนผาหมตากแดด 3.07 3.19 -.901 .376
6. ฉันไปพบหมอหรือแพทยตามนัด 3.78 3.78 .000 1.000
7. ฉันกินยาตามที่แพทยส่ัง 3.70 3.81 -1.140 .265
8. เม่ือรางกายผิดปกติ ฉันจะรีบไปพบแพทย 3.44 3.63 -1.546 .134
9. ฉันคอยระวัง ไมใหยุงกัด 3.15 3.04 1.363 .185
10. ฉันหม่ันสองกระจกเพื่อดูเช้ือราในปาก 2.96 3.00 -.225 .823
11. ฉันไหวพระสวดมนต ฝกสมาธิ 2.00 2.04 -.214 .832
12. ฉันพูดระบายปญหากับใครบางคน เวลามี

เร่ืองไมสบายใจ
2.37 2.41 -.225 .823

13. ฉันไปพูดคุยกับเพื่อนที่กลุมหรือชมรม 2.44 2.96 -3.358 * .002
14.  ฉันเก็บตัวอยูคนเดียว เวลาไมสบายใจ 3.00 3.07 -.372 .713
15. เวลาฉันไมสบายใจ ฉันตองหากิจกรรมอะไร

บางอยางท ํา เชน ทํ างาน ดูทีวี
3.37 3.37 .000 1.000

16. ฉันพยายามหารายไดเพื่อเล้ียงดูแลตนเอง 3.26 3.44 -1.412 .170
17. ฉันจะซ้ือส่ิงของตามที่จํ าเปน 3.07 3.26 -1.000 .372
18. เม่ือไดรับเงินจากแหลงไหนก็ตาม ฉันจะแบง

สวนหนึ่งเก็บไวเสมอ
2.26 2.56 -1.442 .161

19. ฉันมีการวางแผน การใชเงินประจํ าเดือน 2.52 2.63 -.473 .640
20. ฉันยืมเงินผูอื่นเปนประจํ า 3.44 3.33 .721 .447

รวม 59.11 61.26 1.480 .151
การท ําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต จํ าแนกรายดาน   3 ดาน

ขอ 1 – 10 ดานการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค   ขอ 11 – 15 ดานการดูแลตนเองดานอารมณ
ขอ 16 – 20  ดานการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจ

* มนัียสํ าคัญ ท่ีระดับ .05
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คะแนนเฉล่ียรายขอ ของสัมพันธภาพระหวางบุคคล จํ าแนกเปนรายขอ กอน-หลัง การทดลอง

ขอท่ี ขอความ คะแนน
เฉล่ียกอน
การทดลอง

คะแนน
เฉล่ียหลัง
การทดลอง

คา t sig

1. เพื่อนและคนใกลชิด ปฏิบัติตอฉันเหมือนปกติ
ถึงแมฉันจะติดเช้ือเอดส

2.85 3.33 -3.574
*

.001

2. ในยามที่ฉันเจ็บปวย เพื่อนและคนใกลชิดจะคอยดูแลฉัน 3.33 3.27 -.372 .713
3. ฉันมีเพื่อนและคนใกลชิดที่ท ําใหฉันอบอุนใจ และม่ันใจได 3.30 3.44 -.941 .355
4. เม่ือไมสบายใจ ฉันสามารถปรึกษาเพื่อน

และคนใกลชิดบางคนได
3.26 3.30 -.238 .814

5. เพื่อนและคนใกลชิดแสดงทาทีรังเกียจฉัน 2.59 2.96 -2.078 * .048
6. ฉันเช่ือม่ันวาเพื่อนและคนใกลชิดจะไมทอดทิ้งฉัน

ยามเจ็บปวย
3.00 3.07 -.440 .663

7. ฉันไดกํ าลังใจ จากเพื่อนและคนใกลชิด 3.41 3.26 1.162 .256
8. เม่ือมีปญหาดานการเงิน ฉันไดรับการชวยเหลือจากเพื่อน

หรือผูใกลชิด
2.74 3.04 -1.615 .118

9. ฉันไดรับคํ าแนะน ําในการดูแลสุขภาพ จากเพื่อนและคน
ใกลชิด

3.41 3.37 .570 .574

10. ฉันรูสึกวาเพื่อนและคนใกลชิดเต็มใจใหความชวยเหลือ 3.11 3.22 -.769 .449
11. ฉันไดรับวัตถุส่ิงของที่ใชประโยชน ในการดํ ารงชีวิต จาก

เพื่อนและคนใกลชิด
2.70 2.85 -1.072 .294

12. ฉันมีเพื่อนมาคุยดวยเสมอ 3.48 3.37 1.140 .265
13. ฉันรูสึกมีความสุขเม่ืออยูกับเพื่อนหรือคนใกลชิด 3.52 3.48 .296 .769
14. ฉันเช่ือวาเพื่อนและคนใกลชิด ไมจริงใจกับฉัน 3.00 3.11 -.681 .502
15. เพื่อนๆและคนใกลชิดท ําใหฉันไดหัวเราะ

และมีความสุขเสมอ
3.52 3.30 1.803 .083

16. ฉันมีความรูสึกเหมือนอยูคนเดียวในโลกนี้ 3.56 3.74 -1.546 .134
รวม 50.78 52.22 1.272 .214

สัมพันธภาพระหวางบุคคล จํ าแนกเปนรายดาน 2 ดาน
ขอ1 – 6  ดานความมั่นใจและไววางใจ
ขอ  7 – 16 ดานการชวยเหลือสนับสนุน และมิตรภาพ
* มนัียสํ าคัญท่ีระดับ .05
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