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The objective of this thesis was to study the contribution of social supporting group
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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
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used in this study were questionnaires. Data were analyzed by means of frequency ( F ), mean ( X ),
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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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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา โรคเอดสเปนปญหาที่สงผลกระทบทางดานสุขภาพรางกาย
สุขภาพจิตใจ และเปนปญหาทางสังคมในทุกระดับ เมื่อบุคคลรูวาตนมีเชื้อเอชไอวี ยอมเกิดภาวะ
เครียดขึ้น ในทางจิตวิทยาเห็นวา ผูท ที่ ราบวาตนเองติดเชื้อเอชไอวี สวนใหญจะมีความวิตกกังวล
อยางมาก เนื่องจากตองเผชิญกับความไมแนนอนของชีวิต เพราะยังไมมียาที่สามารถรักษาการ
ติดเชื้อเอชไอวีใหหายได หรือไมสามารถคาดการณอนาคตจากการคุกคามของโรคได เนื่องจาก
เมื่อภูมิคุมกันตําอาจเกิ
่
ดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ซึ่งอาจทําใหผูติดเชื้อเอชไอวีเจ็บปวยหรือเสียชีวิต
นอกจากนี้ยังเกิดจากภาพลักษณในดานลบมากๆ ของโรคเอดส เนื่องจากการแพรระบาดของ
โรคเอดส ในระยะแรกเกิดขึ้นในกลุมชายรักรวมเพศ กลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสน กลุมหญิง
บริการทางเพศ กลุมชายเที่ยวหญิงบริการทางเพศ ทําใหสังคมมองวาเปนโรคของบุคคลที่มี
พฤติกรรมไมดี ยิ่งกวานั้นในระยะแรกการประชาสัมพันธ โดยใชภาพของความนากลัว นารังเกียจ
เผยแพรสูสาธารณะชน สงผลใหบุคคลผูไดรับเชื้อเอชไอวี กลายเปนบุคคลที่นารังเกียจของ
ครอบครัว และสังคม กอใหเกิดปญหาทางดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล เชน ถูกใหออกจากงาน
ไมมีที่พักอาศัย ถูกปฏิเสธใหเขารวมกิจกรรมกลุมหรือกิจกรรมทางสังคม ทําใหเกิดมีความคิด
ทางดานลบเกิดขึ้นมากมาย เชน วิตกกังวล ซึมเศรา โกรธ รูสึกผิดหวัง เกลียดชัง ทอแทสิ้นหวัง
คิดฆาตัวตาย
นอกจากนี้ระบบภูมิคุมกันยังมีความสัมพันธกับสภาพปญหาดานจิตใจของผูติดเชื้อ
อีกดวย มีการศึกษาพบวาสภาพจิตใจ ระบบประสาทสมอง และระบบภูมิคุมกัน ตางมีอิทธิพลตอ
การทํางานของกันและกัน (Kiecolt-Glaser et al.1988, อางถึงใน พิกลุ นันทชัยพันธ 2539 : 1 )
นอกจากนี้ผตู ิดเชื้อเอชไอวีทมี่ ีความซึมเศราทางอารมณ มีแนวโนมที่จะเกิดอาการเจ็บปวยไดงาย
เพราะสภาพปญ หาจิตใจมัก ทํ าใหมีอาการนอนไมหลับ เบื่ออาหาร นํ้าหนักลด ออนเพลีย
รางกายออนแอและหมดกําลังใจที่จะดูแลเอาใจใสสุขภาพของตนเอง สงผลใหเกิดอาการเจ็บปวย
ของโรคเอดส (Kelly et al.1993 : 216)
1

2
จากปญหาที่เกิดขึ้นกับผูติดเชื้อเอชไอวี ชุมชนนาจะมีบทบาทในการขจัดปญหาทาง
จิตสังคม เพือ่ ปองกันมิใหความเจ็บปวยลุกลามมากขึ้น ซึ่งเปนการปองกันในระดับที่สอง โดยการ
เพิม่ พลังอํานาจใหกับบุคคล อันไดแกการผนึกสิ่งตางๆ เขาไวในตัวบุคคล อันไดแก ความเขมแข็ง
และสมรรถภาพ (strength and competencies) ระบบการชวยเหลือตามธรรมชาติ (natural
helping systems) และการกระทําเชิงรุก(proactive behavior) ตอนโยบายและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม (Rappaport 1981, อางถึงใน สุรพล พยอมแยม 2545 : 113 )
จากรายงานสถานการณโรคเอดส ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแตเดือน
กันยายน 2528 ถึง วันที่ 20 กันยายน 2545 พบผูปวยเอดสและผูติดเชื้อที่แสดงอาการ 3,912 คน
เสียชีวิต 964 คน และพบวา อําเภอบานแหลมมีผูปวยเอดสและผูติดเชื้อที่แสดงอาการ จํานวน
723 คน ซึง่ พบมากเปนอันดับ 2 รองจากอําเภอเมืองเพชรบุรี (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี, งานควบคุมโรคเอดสและกามโรค 2545)
จากปญหาและสถานการณดังกลาวผูวิจัยซึ่งเปนนักศึกษาในสาขาจิตวิทยาชุมชน และมี
หนาทีร่ บั ผิดชอบในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเอดสในพื้นที่อําเภอบานแหลม ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลบานแหลม ไดนําแนวทางในสาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนมาดําเนิน
การปองกันและแกไขปญหา โดยสนับสนุนการรวมกลุมชวยเหลือตนเอง(self help group) ของ
ผูติดเชื้อเอชไอวี
กลุมชวยเหลือตนเอง เปน การรวมตัวของบุคคลที่มีลักษณะอยางเดียวกัน โดยมี
เปาหมาย ทีจ่ ะใหการชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกของกลุม กิจกรรมการดําเนินงานตางๆ
ดําเนินการโดยสมาชิก และเขาเปนสมาชิกของกลุมดวยความสมัครใจ (Paskert and Madara
1983 : 25, อางถึงใน ดรุณี ชุณหะวัต 2540 :145) ซึง่ มีแนวคิดพื้นฐานวา บุคคลจะไดรับความชวย
เหลืออยางดียิ่งจากบุคคลที่เคยมีประสบการณมากอน และสมาชิกไดรวมกันอภิปรายถึงความรูสึก
รวมใหขอมูลขาวสาร และใหความชวยเหลือแกสมาชิกในการปรับตัวตอปญหาที่เกิดขึ้น (Steiger
and Lipson1985 : 256) ดังนัน้ การทํากลุมชวยเหลือตนเอง จึงนาจะเปนสิง่ หนึ่งที่จะชวยทําให
สภาวะจิตใจ รางกาย รวมถึงการดําเนินชีวิต ของผูติดเชื้อเอชไอวี สามารถดํารงชีวิตไดอยางผาสุก
(well-being) รวมทั้งชีวิตที่มีคุณภาพ(quality of life) จากการศึกษาที่ผานมาพบวากลุมชวยเหลือ
ตนเอง ชวยใหสมาชิก พัฒนาศัก ยภาพของตนเอง และเปนการเพิ่มแรงสนับสนุนทางสังคม
แกสมาชิกกลุม ทําใหมีการปรับตัวที่ดีขึ้น(Kaplan et al.1993, อางถึงใน อังคณา สริยาภรณ 2541
: 2) ทําใหสมาชิกกลุมเผชิญความเครียดไดดีขึ้น (นันทา เกียรติกังวาลไกล 2540 : 15) เพิ่มความ
รูส กึ มีคุณคาในตนเอง (ดรุณี ชุณหะวัต และคณะ 2540 : 28) อีกทั้งยังสงเสริมใหบุคคลเผชิญ
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ความเครียดไดดี เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ เพื่อใหมีความเปนอยูและ
มีภาวะสุขภาพที่ดี (Wortman 1984 : 90, อางถึงใน พัชรินทร กิตติยา โสภณ 2541 : 42)
กลุม ตาลโตนด เปนกลุมชวยเหลือตนเองของผูติดเชื้อเอชไอวี ที่กอตั้งเมื่อป พ.ศ.2543
โดยการสนับสนุนของเจาหนาที่ของโรงพยาบาล มีสานั
ํ กงานอยูที่อาคารนวทัศน โรงพยาบาล
บานแหลม มีวตั ถุประสงคเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และเสริมสรางความเขาใจในการอยูรวมกันกับชุมชน กิจกรรมที่ทาอยู
ํ ในปจจุบัน ไดแก การจัด
กิจกรรมพบกลุม ประจําเดือน การเยี่ยมบานสมาชิก การพัฒนาอาชีพเสริมใหกับสมาชิก ปจจุบัน
ดูแลสมาชิกอยูจํานวน 72 คน มีอาสาสมัครหมุนเวียนกันทํางานเพื่อใหบริการสมาชิกจํานวน 5 คน
เมื่อจัดตั้งกลุมตาลโตนดขึ้นมาแลว เพื่อใหการดําเนินการของกลุมมีรูปแบบที่ชัดเจน
และสามารถประเมิน ผลความกาวหนาได ผูวิจัย จึงได สรางชุดกิจ กรรมสนับ สนุน ทางสังคม
“ตาลโตนด” ขึ้นโดยจัดใหมีกิจกรรม 2 ดานคือ กิจกรรมรวมกลุม และกิจกรรมเยี่ยมบาน หลังจาก
การดําเนินการตามโครงการดังกลาวมาระยะหนึ่ง พบวาพฤติกรรมตางๆ ของผูปวย เปลี่ยนไปใน
ทางทีด่ ี มากขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด”
ตอการเปลี่ยนแปลงของภาวะจิตสังคม ไดแก ภาวะซึมเศรา ความตระหนักในคุณคาแหงตน
การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต และสัมพันธภาพระหวางบุคคล วามีการเปลี่ยนแปลง
ไปในระดับมากนอยเพียงใด เพื่อที่จะไดนาผลการศึ
ํ
กษาไปปรับปรุงหรือพัฒนา นําไปใชใหมากขึ้น
2. จุดประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการใหแรงสนับสนุนทางสังคม ผานชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม
“ตาลโตนด” ตอการเปลี่ยนแปลงของภาวะจิตสังคม ไดแก ภาวะซึมเศรา ความตระหนักในคุณ
คาแหงตน การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต และสัมพันธภาพระหวางบุคคลของ
ผูติดเชื้อเอชไอวี
3. ขอคําถามการวิจัย
ภายหลังที่ผูติดเชื้อเอชไอวี ไดเขารวม ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด”
แลวมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของภาวะจิตสังคม ไดแก ภาวะซึมเศรา ความตระหนักในคุณคา
แหงตน การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต และสัมพันธภาพระหวางบุคคล หรือไม
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4. ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย กําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้
4.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ ไดแกผูติดเชื้อเอชไอวี ที่เปนสมาชิก
ของชมรมตาลโตนดในป 2545 จํานวน 72 คน สุมตัวอยางมาได จํานวนทั้งสิ้น 27 คน ที่มี
คุณสมบัติ ดังนี้
4.1.1 เปนสมาชิกใหม ที่ยังไมเคยผานกิจกรรมของชมรม
4.1.2 เปนสมาชิกที่สมัครใจเขารวมกิจกรรม จบครบกระบวนการวิจัย
4.1.3 เปนสมาชิกที่ไมมีภาวะความเจ็บปวย ที่เปนอุปสรรคตอการวิจัย
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้
4.2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก
4.2.1.1 ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- รายไดตอเดือน
4.2.1.2 ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” ประกอบดวย
2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมรวมกลุม และกิจกรรมเยี่ยมบาน กิจกรรมรวมกลุมประกอบไปดวย
กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมพัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล
- กิจกรรมพัฒนาการกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
- กิจกรรมพัฒนาความตระหนักในคุณคาแหงตน
- กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการดํารงชีวิต
4.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ภาวะจิตสังคมของผูติดเชื้อเอชไอวี ประกอบดวย
4.2.2.1 ภาวะซึมเศรา
4.2.2.2 ความตระหนักในคุณคาแหงตน
4.2.2.3 การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
4.2.2.4 สัมพันธภาพระหวางบุคคล

5
5. ขอตกลงเบื้องตนของการวิจัย
เพือ่ ใหการวิจัยในครั้งนี้เปนที่เขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดขอตกลงเบื้องตนไว ดังนี้
การเขาสูชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” ในชวงระยะเวลาที่แตกตางกัน เมื่อผาน
กิจกรรมในชุดกิจกรรมทั้งหมดแลว ถือวาไดรับผลจากกิจกรรมไมแตกตางกัน
6. นิยามศัพทเฉพาะ
เพือ่ ใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจัยตรงกัน ผูวิจัยจึงไดนิยามความหมายของ
คําตางๆ ไวดังนี้
6.1 กลุมตาลโตนด หมายถึง กลุมชวยเหลือตนเองของผูติดเชื้อเอชไอวี ที่จัดตั้งขึ้น
อยางเปนทางการ มีสานั
ํ กงานอยูที่ อาคารนวทัศน โรงพยาบาลบานแหลม โดยมีอาสาสมัครที่เปน
ผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี ปฏิบัติหนาที่บริหารงานของกลุมหมุนเวียนคราวละ 5 คน โดยมีเปาหมายและ
วัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูติดเชื้อเอชไอวี และสรางความเขาใจในการอยูรวมกับ
ชุมชน
6.2 ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” หมายถึง ชุดกิจกรรมที่ผูวิจัย
สรางขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกทางดานจิตสังคม และเพิ่มแรง
สนับสนุนทางสังคมแกสมาชิก โดยจัดใหมีกิจกรรม 2 ดาน คือ กิจกรรมรวมกลุม และกิจกรรม
เยี่ยมบาน
6.3 ภาวะซึมเศรา หมายถึง การทีบ่ คุ คลเผชิญภาวะวิกฤติในชีวิต อันเนื่องมาจากการ
ติดเชือ้ เอชไอวี ทําใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง ทําใหมีอาการเปลี่ยนแปลง ดานอาการทางกาย
ดานจิตใจ ดานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม ดังนี้
6.3.1 ดานอาการทางกาย ไดแก การนอนไมหลับ ออนเพลีย ไมมีความรูสึกทาง
เพศ เบื่ออาหาร หรืออยากอาหารเพิ่มขึ้น หัวใจเตนเร็ว ทองอืด วิงเวียนศีรษะ
6.3.2 ดานจิตใจ มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอารมณ ความคิด สติปญญา
และการรับรู ไดแก การขาดสมาธิ ไมกลาตัดสินใจ ขาดแรงจูงใจสูญเสียความจําระยะสั้น คิดวา
ตนเองเจ็บปวยดวยโรคตางๆ มีความกลัว วิตกกังวล ตึงเครียด ตื่นเตน อารมณเศราหมอง อารมณ
เปลีย่ นแปลงงาย ไมสนใจคนที่เคยสนิทคุนเคย รูสึกผิดและไรคา โดดเดี่ยวหมดหนทาง ทอแท
สิน้ หวัง เชื่อวาถูกลงโทษ มีความคิดฆาตัวตาย
6.3.3 ดานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทํากิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วของกับผูอื่น คือสนใจตอกิจกรรมและงานอดิเรกลดลง เบื่อหนาย ไมรับรูตอสิ่งแวดลอมไม
สบตา ความรับผิดชอบลดลง ขาดระเบียบแบบแผน และไรเหตุผล
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6.4 ความตระหนักในคุณคาแหงตน หมายถึง ความรูสึกที่ผูติดเชื้อเอชไอวีคิดวา
ตนเองยังมีประโยชนและเปนที่ตองการของบุคคลในครอบครัว และผูใกลชิดอื่นๆ และพรอมที่จะ
ยืนหยัดรักษาชีวิตของตนเองตอไป โดยมีคุณลักษณะทางดานจิตใจ ดังนี้
6.4.1 ดานความสงบและรูสึกผอนคลาย เปนความสามารถในการควบคุมตน
เองไดแมเผชิญกับความยุงยาก และความทาทายที่นากลัวอยูก็ตาม ถึงแมจะผานการกดดันอยาง
สูงก็สามารถคืนสูความสงบไดอยางรวดเร็ว
6.4.2 ดานการมีพลังและจุดมุงหมาย เปนการแสดงออกของความมีชีวิตชีวา
ทัง้ รางกายและจิตใจ สนุกกับการทํางาน กระตือรือรน มีแรงจูงใจสูง มีความคิดสรางสรรค ในการ
เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางที่ดี
6.4.3 ดานการเปดเผยและแสดงความรูสึก เปนความสามารถในการสื่อสาร
อยางตรงไปตรงมาทั้งภาษาพูดและทาทาง ซึ่งบงชัดถึงความรูสึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นและสามารถ
ควบคุมหรือหยุดความรูสึกที่เกิดขึ้นไดทันที
6.4.4 ดานการคิดในทางที่ดีและมองโลกในทางดี เปนลักษณะของบุคคลที่
มักไมคอยมีความวิตกกังวลเมื่อพบกับความผิดพลาดหรือประสบการณที่ไมคุนเคย
6.4.5 ดานการพึ่งพิงตนเอง เปนความสามารถกระทําสิ่งตางๆ ไดอยางอิสระ
และเปนตัวของตัวเอง พึ่งพาตนเองโดยไมจําเปนตองขอความชวยเหลือจากผูอื่น
6.5 การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต หมายถึง การกระทําใด ๆ ที่
ผูต ดิ เชื้อเอชไอวีกระทําเพื่อใหเกิดผลในดานตาง ๆ ไดแก บรรเทาอาการของโรค,สงเสริมสุขภาพ
อนามัยใหแข็งแรง, ลดความวิตกกังวล,ปองกันการแพรกระจายของโรค, เพิม่ คุณคาใหกับตนเอง,
สงเสริมการดํารงชีวิต และชะลออาการและมีชีวิตที่ยืนยาว โดยแบงเปนพฤติกรรม 3 ดาน ดังนี้
6.5.1 ดานสงเสริมสุขภาพปองกันโรค หมายถึงกิจกรรมใดๆ ที่ผูติดเชื้อกระทํา
เพือ่ ใหมีสุขภาพดี มีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง และการกระทําเพื่อรักษาการเจ็บปวย
6.5.2 ดานอารมณ เปนกิจกรรมที่กระทําเพื่อรักษาเยียวยา ความรูสึกดาน
จิตอารมณ เพือ่ สามารถปรับสภาพความรูสึกนึกคิดใหอยูในภาวะสมดุล
6.5.3 ดานเศรษฐกิจ เปนกิจกรรมที่ผูติดเชื้อพยายามพึ่งพาตนเอง ทางดาน
เศรษฐกิจ โดยการหางานใหเหมาะสมกับตนเอง หรือการแสวงหาแหลงชวยเหลือทางสังคม
6.6 สัมพันธภาพระหวางบุคคล หมายถึง การมีปฏิสัมพันธระหวางผูติดเชื้อที่เปน
สมาชิก ในกลุม ชวยเหลือตนเอง “ตาลโตนด” ในฐานะเพื่อนและผูใกลชิดในครอบครัวและผูเคย
เกีย่ วของสัมพันธกอนการเจ็บปวยจากการติดเชื้อ 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 การใหกําลังใจ ความเอื้ออาทร ความอบอุน การไดรับความชวยเหลือ
เปนขอมูลขาวสาร การใหความชวยเหลือทั้งวัตถุและสิ่งของ
6.7 ผูติด เชื้อเอชไอวี หมายถึงบุคคลที่ได รับ การตรวจเลือด จากโรงพยาบาล
บานแหลม หรือสถานพยาบาลแหงอื่น ที่พบวาติดเชื้อเอชไอวี และไดรับบริการสุขภาพจาก
โรงพยาบาลบานแหลม โดยเปนผูติดเชื้อที่เริ่มแสดงอาการหรือผูปวยเอดส(ระยะที่ 2 และ 3) แต
ไดรับการดูแลรักษาจากแพทย มีภาวะสุขภาพดีขึ้น สามารถเขารวมกิจกรรมได
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จากปญหาที่เกิดขึ้นกับผูติดเชื้อเอชไอวี ผูวิจัยคาดวาชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม
“ตาลโตนด” ที่พัฒนาขึ้น จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของภาวะจิตสังคม ไดแก การลดลงของ
ภาวะซึมเศรา การเพิ่มขึ้นของความตระหนักในคุณคาแหงตน การกระทําพฤติกรรมไปสูจุด
มุงหมายในชีวิต และสัมพันธภาพระหวางบุคคลของผูติดเชื้อเอชไอวีที่เปนสมาชิกของกลุมตาล
โตนด นอกจากนี้ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” ยังอาจถูกนําไปปรับใชกับกลุมชวย
เหลือตนเองของผูติดเชื้อเอชไอวีอื่นๆ หรือกลุมเปาหมายอื่นๆ ตามวัตถุประสงคของผูนําไปใช

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาผลของการใหแรงสนับสนุนทางสังคมดวยกิจกรรมของกลุม “ตาลโตนด”
ตอภาวะซึมเศรา ความตระหนักในคุณคาแหงตน การกระทําพฤติกรรมสูจุดมุงหมายในชีวิต และ
สัมพันธภาพระหวางบุคคล ของผูติดเชื้อเอชไอวี ผูศ กึ ษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยมีสาระสําคัญตามลําดับ ดังนี้
1. ภาวะจิตใจและพฤติกรรมของผูติดเชื้อเอชไอวี
1.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของผูปวย
1.2 ภาวะซึมเศรา
1.3 ความตระหนักในคุณคาแหงตน
1.4 การกระทําพฤติกรรมสูจุดมุงหมายในชีวิต
1.5 สัมพันธภาพระหวางบุคคล
2. กระบวนการกลุม
3. กลุมชวยเหลือตนเอง
4. การเยี่ยมบาน
1. ภาวะจิตใจและพฤติกรรมของผูติดเชื้อเอชไอวี
การที่บุคคลรับรูตนเองวาติดเชื้อเอชไอวี ยอมสงผลตอภาวะจิตใจ และสังคมเปน
อยางมาก เนื่องจากยังไมมีวิธีรักษาโรคเอดสใหหายขาดได ผูติดเชื้อสวนใหญจะเสียชีวิตจากโรค
ติดเชือ้ ฉวยโอกาส ทําใหผูติดเชื้อเมื่อรูวาตนเองติดเชื้อจะมี ความวิตกกังวล ซึมเศรา สิ้นหวัง ทอแท
เกิดความเบือ่ หนายชีวิต นอกจากนี้การติดเชื้อเอชไอวี ยังเปนเรื่องที่ไดรับการมองจากสังคมวาเปน
โรคของคนที่มีพฤติกรรมไมดี เชน มีพฤติกรรมสําสอนทางเพศ เปนกลุมรักรวมเพศ เปนผูใช
ยาเสพติด รวมทั้งการประชาสัมพันธรณรงคในชวงแรก ใชภาพของความนากลัว นารังเกียจ ทําให
บุคคลในสังคมมีทาทีรังเกียจผูติดเชื้อ ทําใหผูติดเชื้อตองเผชิญผลกระทบทางดานสังคม และความ
รูสึกตอตนเอง เชน ถูกแบงแยกจากคนในครอบครัว และชุมชน ถูกไลออกจากงาน สูญเสียรายได
ทําใหวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป สงผลตอสภาวะจิตใจและสังคมเปนอยางมาก ในการศึกษาทาง
จิตวิทยา (ศรีธรรม ธนะภูมิ 2546 : 3) พบวาลําดับขั้นตอน ของการแสดงออกทางอารมณ และ
พฤติกรรม ของผูปวยดวยโรครายแรง มี 5 ระยะ ไดแก
8
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ระยะที่ 1 ตกใจและปฏิเสธความจริง เปนระยะแรกที่ผูปวยตกใจตอการที่ทราบผลหรือ
สงสัยวาตนเปนโรครายที่รักษาไมหายและอาจเสียชีวิตในเวลาอันใกล อาจมีอาการ "ชอค" กังวล
สับสน ซึมเฉย ถาตกใจมากอาจเอะอะโวยวาย ควบคุมอารมณไมได ในระยะนี้ผูปวยจะปฏิเสธ
ความจริงวาตนเองไมไดเปนโรคนั้นๆ อาจกลาวโทษวาแพทยตรวจวินิจฉัยผิดผลาด ผูปวยจะ
พยายามหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อลบลางผลการตรวจวินิจฉัยของแพทย มีการไปหาแพทยหลายคน
เพือ่ ใหยืนยันวาตนไมปวย
ระยะที่ 2 กังวล สับสน และโกรธ ระยะนี้เมื่อไมสามารถปฏิเสธความจริงได ผูปวยเริ่มมี
ความกังวลมาก ความคิดสับสน รูสึกอึดอัดและหาทางออกไมได รูสึกโกรธที่ตนตองเผชิญกับ
ปญหาที่รายแรง อาจกลาวโทษวาเปนความผิดของแพทยหรือผูอื่น บางรายอาจแสดงกิริยา วาจา
ทีก่ า วราว มีการตอตาน การดูแลรักษา ไมปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย โกรธญาติและคนอื่นๆ
ระยะที่ 3 ตอรอง ระยะนี้ผูปวยเริ่มมีอาการสงบลง ตอรองวาตนอาจจะไมเปนโรคราย
แรง อาจจะกลับไปสูระยะปฏิเสธความจริงไดอีก บางรายมีความหวังวา จะมีการตรวจที่ละเอียด
และพบวาตนเองไมเปนโรครายแรง หรือเปนโรคที่ไมมีอันตรายและรักษาได เพื่อเพิ่มความหวังและ
ยืดเวลาใหกับตนเองกอนที่จะยอมรับความจริงไปอีกสักระยะหนึ่ง
ระยะที่ 4 เศรา และหมดหวัง ผูปวยจะเริ่มรูสึกหมดหวังและเศราโศกเสียใจ เมื่อตอง
ยอมรับความจริงของการเปนโรครายแรง จากการที่ปฏิเสธและตอรองไมเปนผลสําเร็จ ผูปวยตอง
ยอมจํานนดวยเหตุผล แตจิตใจของผูปวยยังไมสามารถยอมรับได มีอารมณซึมเศราตอการสูญเสีย
มีความรูสึกผิด รูสึกอางวาง พูดและทําสิ่งตางๆ นอยลง แยกตัว ชอบอยูคนเดียว เหมอลอย กินไม
ได นอนไมหลับ อาจมีความรูสึกอยากตาย หรือถาอาการรุนแรงอาจมีประสาทหลอน หูแวว ระแวง
ระยะที่ 5 ยอมรับความจริง เปนระยะที่ผูปวยยอมรับความจริงที่ตนหลีกเลี่ยงไมได
อาการเศราลดลง มีการซักถามถึงรายละเอียดของโรคที่เปนและวิธีรักษา แตในบางรายอาจไม
แสดงอาการ เฉยเมย ไมสนใจ ปลอยใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของแพทยและญาติในเรื่อง
การรักษา ตอจากนี้ผูปวยจะเริ่มปรับตัวตอการรักษาและการดําเนินชีวิตตอไป ผูปวยเริ่มรับฟงคํา
แนะนําของแพทย ใหความรวมมือในการักษาและรวมรับผิดชอบตนเองมากขึ้น พยายามหาวิธี
และแนวทางในการดําเนินชีวิต การปรับตัวตอครอบครัวและผูอื่น ตลอดจนการติดตอกับแพทย
และพยาบาลผูใหการรักษาเตรียมตัว เพื่อเผชิญกับความทุกขทรมานทั้งทางกายและทางใจ และ
เผชิญกับความตายหากโรคนั้นรักษาไมหาย การแสดงออกของผูปวยไมจําเปนจะตองเรียงลําดับ
ขัน้ ตอนดังกลาวนี้เสมอไป อาจจะขามขั้นตอน หรือมีการแสดงออกเพียงบางขั้นตอนเทานั้นก็ได
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1.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของผูปวย
การปรับตัวของผูปวยในดานจิตใจและพฤติกรรมนั้น มีปจจัยที่มีความสําคัญอยู
3 อยาง ไดแก
1.1.1 ปจจัยเกี่ยวกับโรค ไดแก
- อาการ ตําแหนงของโรคและระยะของโรค
- การรักษา และผลการรักษา
- การสูญเสียอวัยวะ สมรรถภาพ
1.1.2 ปจจัยเกี่ยวกับตัวผูปวย ไดแก
- บุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัวและแกปญหา
- ชวงอายุของผูปวย ความรับผิดชอบตอตนเองและครอบครัว
- ความสัมพันธกับบุคคลอื่น
1.1.3 ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
- สภาพเศรษฐกิจ
- ความชวยเหลือจากครอบครัวและผูอื่น
- คานิยม ประเพณี
- ความชวยเหลือและทาทีของแพทยและบุคลากรทางการแพทย
1.2 ภาวะซึมเศรา
การติดเชื้อเอชไอวี บุคคลโดยทั่วไปมองวาเมื่อติดเชื้อเอชไอวีแลวตองตายเปนโรค
ที่นากลัว นารังเกียจ จึงสงผลตอจิตใจของผูติดเชื้อเอชไอวีเปนอยางมาก ภาวะจิตใจที่เกิดขึ้น
ประการสําคัญคือ ภาวะซึมเศรา การศึกษาเกี่ยวกับภาวะซึมเศรามีรายละเอียด ดังนี้ เบ็ค (Beck
1967, อางถึงใน นิศารัตน เชตวรรณ 2543 : 14) อธิบายวา ภาวะซึมเศรา เปนรูปแบบที่ซับซอน
ของความรูส ึก และกระบวนการทางปญญา ซึ่งทําใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยแบงรูปแบบของ
ภาวะซึมเศราไว 5 ประการ ดังนี้
1. เปนภาวะอารมณที่เปลี่ยนแปลงไป เชน เศราโศก เสียใจ อางวาง โดดเดี่ยว
ไรอารมณ
2. มีความคิดความเขาใจในตนเอง ในทางลบ ประกอบดวย การคิดถึงตนเอง
ในแงลบ และตําหนิตนเอง
3. มีความตองการที่ถดถอย และลงโทษตนเอง เชน ตองการหนี หลบซอน
หรือตองการที่จะตาย
4. การทํางานของรางกายเปลี่ยนแปลงไป เชน เบื่ออาหาร นอนไมหลับ สูญเสีย
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แรงขับทางเพศ
5. ระดับของการทํากิจกรรมตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไป เชน เชื่องชาลง กระวน
กระวายใจหรือ กระสับกระสาย
เซลิกแมน (Seligman 1974, อางถึงใน ชาลินี สุวรรณยศ 2542 : 4) ไดกลาวถึง
ภาวะซึมเศราวาเปนภาวะที่แสดงถึงความรูสึกหมดหวัง เมื่อบุคคลเรียนรูวาไมสามารถควบคุม
สถานการณนั้นได ทําใหบุคคลมีความรูสึกซึมเศรา เสียใจ ไมมีคุณคา ตอยตํ่า บุคคลจะมีแตความ
รูส กึ สูญเสียที่ตนเองไมประสบความสําเร็จ หรือเกิดความลมเหลวในชีวิต
จําลอง ดิษยวณิช (2531 : 176) กลาวถึงภาวะซึมเศราไววา เปนปฏิกิริยาทาง
อารมณทพี่ บไดในทุกคน เมื่อมีการสูญเสียอยางสําคัญเกิดขึ้น การสูญเสียมักเกี่ยวของกับ
เหตุการณอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน เชน พอแม ญาติพี่นอง เพื่อนฝูงถึงแกชีวิต
ตนเองถูกตัดแขนขาหรืออวัยวะบางสวนออกไป การสูญเสียเงินทองและทรัพยสมบัติ ตลอดจนการ
สูญเสียสถานภาพทางสังคม เชน สอบตก ถูกไลออกจากงาน ถูกฟองลมละลาย มีเหตุการณที่
ทําใหตองเสียชื่อเสียงและเกียรติยศ
อาจกลาวโดยสรุปไดวาภาวะซึมเศรา เปนภาวะทางอารมณที่ทาให
ํ บุคคลไมเปน
สุข ขาดสมดุลทั้งทางรางกายและจิตใจ เมื่อบุคคลเศรา จะมีอาการแสดงออกไดหลายอยาง เชน
เบือ่ อาหาร นําหนั
้ กลด ทองผูก มีความรูสึกไมแจมใส มีอารมณหงุดหงิด โกรธงาย มีความสนใจ
สิง่ ตางๆนอยลง มีความนึกคิดและการเคลื่อนไหวชาลง สมาธิเสีย หลงลืมงาย มีอาการใจสั่น
แนนหนาอก วิงเวียนศีรษะ ออนเพลียและเหนื่อยงาย มีความรูสึกทอแทและเบื่อชีวิต
1.2.1 สาเหตุของภาวะซึมเศรา
มีการอธิบายภาวะซึมเศรา ไวหลายประการ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแนวคิด
พืน้ ฐานของทฤษฎีในการพิจารณาที่แตกตางกันไป เชน ทฤษฎีชีวเคมีที่อธิบายเกี่ยวกับสารใน
ระบบประสาทสวนกลางที่มีผลตอการเกิดภาวะอารมณเศรา ความผิดปกติของฮอรโมนบางชนิด
ความผิดปกติของระดับอิเลคโตไลทภายในรางกาย
หรือทฤษฎีเกี่ยวกับพันธุกรรมในสวนของ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่อธิบายถึงภาวะซึมเศรา อาจแยกอธิบายไดเปนกลุมทฤษฏี ดังนี้
ทฤษฎีจติ วิเคราะห ทฤษฎีนี้ อธิบายวา การสูญเสียเปนสาเหตุที่สําคัญที่
ทําใหเกิดภาวะซึมเศราไมวาจะเปนความสูญเสียที่เกิดจากความเปนจริงหรือเปนความสูญเสียใน
จินตนาการก็ได ซึ่งมักจะเปนการสูญเสียในสิ่งที่ตนเองรัก การสูญเสียอวัยวะนอกจากนี้ยังมี ภาวะ
อารมณโกรธ และความไมพอใจตอการสูญเสียนั้น แตไมแสดงออกมา จึงเกิดความลังเล เกิดความ
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ขัดแยงภายในจิตใจ ความโกรธและความไมเปนมิตรเชนนี้ จะกอใหเกิดความรูสึกผิดภายในจิตใจ
ตนเอง ซึ่งตนเองรับรูวาเปนสิ่งไมดีและไมสามารถแสดงออกอยางรุนแรงได ความรูสึกที่ไมดีจึงผัน
เขาหาตนเอง ทําใหกลายเปนโกรธและเกลียดตนเอง เปนศัตรูกับตนเอง ผลติดตามมาก็คือ
เกิดอารมณเศรามาก มีความสํานึกในคุณคาแหงตนตํ่า ไมมีความหมาย ไมมีความหวังและเชื่อวา
ตนเองเปนคนไมดี (Freud 1957, อางถึงใน นิศารัตน เชตวรรณ 2543 : 16)
แนวคิดของเบ็ค (Beck 1967, อางถึงใน ชาลินี สุวรรณยศ 2542 : 5)
ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาวะซึมเศราวามีพื้นฐานของความสัมพันธ ระหวางความคิดและความ
รูส กึ ของมนุษย โดยเสนอวาความคิดที่ผิดเปนสาเหตุของภาวะซึมเศรา ไดแกความเชื่อในทางลบ 3
ลักษณะ
1. รูปแบบความคิดทางลบตอตนเอง ผูที่มีภาวะซึมเศราจะมองตน
เองวาบกพรอง ไมเพียงพอ ไมมีคุณคา ไมเปนที่ตองการของผูอื่น อันเนื่องมาจากขอบกพรองที่
ตนคิดขึน้ เอง ซึ่งมีแนวโนมที่จะไมยอมรับตนเอง เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ขึ้น ก็จะโทษวาทั้งหมด
เปนความผิดพลาดของตนเอง ทําใหมีความสํานึกในคุณคาแหงตนตํ่า และสงผลใหเกิดภาวะ
ซึมเศรา ตามมา
2. รูปแบบความคิดทางลบตอประสบการณตางๆ รอบตัว ผูที่มีภาวะ
ซึมเศรา จะแปลปฏิสมั พันธกับสิ่งแวดลอมของตนเองในเชิงความสูญเสีย การถูกใสรายเปนประจํา
จะมองเห็นชีวติ เต็มไปดวยภาระ อุปสรรค หรือสถานการณที่ทําใหเจ็บปวดทําใหคุณคาของตนเอง
ลดลง เมือ่ ตองพบกับสถานการณใดๆ ก็จะแปลสถานการณนั้น ไปในทางลบจึงสงผลใหเกิดความ
คิดอัตโนมัติดานลบและเกิดภาวะภาวะซึมเศราตามมา
3. รูปแบบความคิดทางลบตออนาคต ผูที่มีภาวะซึมเศราจะทํานาย
วาความทุก ขย ากในปจ จุบันจะดํ าเนินตอไปไมมีที่สิ้นสุด มองไปขางหนาชีวิตก็จะมีแตความ
ยากลําบากที่ไมมีวัน ลดนอยลง เมื่อพบกับสถานการณในปจจุบันก็จะมองวาอนาคตจะเปนสิ่งที่
เปนปญหา ตอไปทําใหทอแทตอ อนาคต สูญเสียความหวังในอนาคต ทําใหเกิดภาวะซึมเศรา
ลักษณะความคิดนํารองเชนนี้เกิดจากการแปลสถานการณที่ผิดพลาด
สงผลใหเ กิดภาวะซึมเศราสวนความบิดเบือนทางปญญาเปนตัวเชื่อมโยงความคิดนํ ารองและ
ความคิดอัตโนมัติ เมื่อบุคคลประสบภาวะวิกฤติในชีวิต การประมวลเรื่องราวที่ผิดพลาดในอดีตจะ
กระตุน บุคคลนั้นเกิดความคิดอัตโนมัติทางลบ เปนผลใหเกิดภาวะซึมเศราตามมาอีก ถามีความ
คิดในทางลบเพิ่มมากภาวะซึมเศราก็จะมากขึ้น และมีผลยอนกลับใหเกิดความคิดอัตโนมัติในทาง
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ลบเพิม่ มากขึน้ ทําใหความคิดอยางมีเหตุผลยิ่งลดลงและซึมเศราเพิ่มมากขึ้น อันเปนการคิดใน
ลักษณะบิดเบือนหรือเกิดความเขาใจที่ผิด
1.2.2 บุคลิกภาพของบุคคลซึมเศรา
ผูท มี่ อี ารมณเศรานั้น มักจะเปนคนประเภทขี้อาย หวั่นไหวงาย วิตกกังวล
งายดวยเรือ่ งเพียงเล็กๆนอยๆ คอนขางจะเปนคนที่ระมัดระวังตนเองมากเกินไปเปนคนพิถีพิถัน
มาก และไมมีความชื่นชอบในตนเอง บุคคลเหลานี้มักจะเกิดความรูสึกวาตนเองถูกทอดทิ้ง ไมเปน
ทีต่ อ งการ ไมมีใครชอบ ไมมีใครยกยอง ผลของการที่เขาไมมีความชื่นชอบในตัวเองนั้น ทําใหเขา
แสดงความไมเปนมิตรตอตนเอง กาวราวตอตนเอง จึงปรากฏบอยๆวาบุคคลที่เศรามากๆ มักจะ
ทํารายและทําลายตนเอง (สุวนีย เกี่ยวกิ่งแกว 2527 : 154)
1.2.3 อาการของผูมีภาวะซึมเศรา
เมือ่ บุคคลมีภาวะซึมเศราจะมีอาการที่แสดงออกแตกตางกันไป (Ebersole
and Hess 1981, อางถึงใน ชัดเจน จันทรพัฒน 2543 : 12 ) ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
1. อาการทางดานรางกาย สวนใหญมีอาการดังตอไปนี้
1.1 แบบแผนการนอนหลับเปลี่ยนไป อาจนอนไมหลับหรือนอนมากไป
1.2 ไรสมรรถภาพทางเพศ มักจะไมมีความรูสึกทางเพศ
1.3 แบบแผนการรับประทานอาหารเปลี่ยนแปลงไป เชน ความอยาก
อาหารลดลง หรือความอยากอาหารเพิ่มขึ้น
1.4 ปวดกลามเนื้อและอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้น ทองอืด ทองเสีย
วิงเวียน ปวดศีรษะ
1.5 แบบแผนกิจกรรมและการออกกําลังกายเปลี่ยนไปคือ มีการเคลื่อน
ไหวของรางกายเพิ่มมากขึ้น หรืออาจจะมีการเคลื่อนไหวของรางกายชาลง
2. จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอารมณ จิตใจ ความคิด สติปญญา และ
การรับรู ซึ่งอาการที่แสดงออกมี ดังนี้
2.1 ดานสติปญญา ขาดความคิดสรางสรรค ขาดสมาธิ ไมกลาตัดสิน
ใจขาดแรงจูงใจ ที่จะกระทําสิ่งตางๆ สูญเสียความจํา โดยเฉพาะความจําระยะสั้น
2.2 ดานความคิด ผูปวยซึมเศราจะคิดไปวาตัวเองเจ็บปวยดวยโรค
ตางๆ ทําใหมีการบนถึงการเจ็บปวยทางกาย รูสึกกลัว วิตกกังวล ตึงเครียด ตื่นเตน หรือถูกทอดทิ้ง
โดยทีอ่ าจมีอาการเชนนั้นเกิดขึ้นจริง
2.3 ดานอารมณ อารมณเปลี่ยนแปลงงาย เชน โกรธ และขุนเคืองงาย
ไมสนใจคนที่สนิทคุนเคย มีอารมณหดหูเศราหมอง
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2.4 ดานการรับรู จะรูสึกไมพึงพอใจตอสภาพการณที่เปนอยู รูสึกผิด
รูส กึ ตนเองไรคา รูสึกโดดเดี่ยว รูสึกหมดหนทางและรูสึกทอแทหมดความหวัง มีความเชื่อวาตนเอง
ลมเหลว มีความเชื่อวาภาวะที่เปนอยูของตนเองเกิดจากมีสิ่งอื่นมากระทํา เชื่อวาถูกลงโทษ
นอกจากนีอ้ าจมี ความคิดฆาตัวตาย ซึ่งเปนผูที่มีภาวะซึมเศราในระดับรุนแรง
3. ดานทางพฤติกรรมทางสังคม จะเปลี่ยนแปลงเห็นไดชัดในเรื่องอุปนิสัยและ
สัมพันธภาพกลาวคือ อุปนิสัยเปลี่ยนไป เชน ไมราเริง สนุกสนาน ตลกคะนองและขบขันเหมือน
เดิมความสนใจตอการทํากิจกรรมหรืองานอดิเรกลดลง หรือบางรายอาจจะทํากิจกรรมตางๆ อยาง
ขาดระเบียบ 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 ซึ่งบุคคลทั่วไปรูสึกไดในบางครั้ง บางครั้งก็มีสาเหตุเพียงพอ
บางครัง้ ก็ไมมสี าเหตุใดๆ มักเปรียบเทียบตนเองกับผูอื่น คาดหวังวาผลลัพธในสถานการณที่เผชิญ
อยูจ ะเปนไปในทางลบ เริ่มรูสึกไมพอใจตอรูปลักษณของตนในบางครั้ง ความตั้งใจในการทํางาน
ตางๆ เริ่มลดลง มีความตองการความชวยเหลือ คําแนะนํา การเอาใจใสปลอบโยน การนอนหลับ
พักผอน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชน หลับยากกวาปกติ
2. ภาวะซึมเศราระดับปานกลาง อารมณซึมเศรา ในระยะนี้ จะรุนแรง
ขึน้ ถึงขัน้ มีผลกระทบตอชีวิตครอบครัวและการงาน แตยังสามารถดําเนินชีวิตประจําวันได แมวา
จะไมสมบูรณ มีอารมณเศรามากขึ้นและมักเปนในชวงเวลาเชา และจะดีขึ้นในเวลากลางวัน รูสึก
ไมมีความสุข เบื่อหนายตอสิ่งตางๆ ออนเพลีย รูสึกวามีพละกําลังนอยลง รูสึกวาตนเองไรคา
ไรความสามารถ มักตําหนิตนเอง หงุดหงิด รองไหงาย โกรธงาย กาวราว ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
รางกายและสุขภาพตนเองปรากฏมากขึ้น รูสึกวามีความเปลี่ยนแปลงไป มีความตองการหลีกเลี่ยง
สถานการณแวดลอมและสังคมจะทิ้งสังคมทีละนอย อาจมีความคิดเกี่ยวกับความตาย การนอน
หลับผิดปกติ ความอยากอาหารลดลงจนกระทั่งไมอยากรับประทานอาหารและนํ้า นําหนั
้ กลด
ความตองการทางเพศลดลง
3. ภาวะซึมเศราระดับรุนแรง จะมีอารมณซึมเศราตลอดเวลา สิ้นหวัง
มองตนเองดานไมดี ไมมีประโยชนตลอดเวลา ทําใหมีความคิดฆาตัวตาย ไมสนใจสิ่งแวดลอมรอบ

15
ตัว มีความตองการหลีกหนี หลบซอน ไมมีการเขารวมสังคมใดๆ เลย ลักษณะอารมณเหมือนไมมี
ความรูสึก
รูสึกวาตนเองไรคา ลมเหลวอยางสิ้นเชิง มองอนาคตไมมีหนทาง และสิ้นหวัง
หมดความสนใจในสิ่งตางๆ การตัดสินใจเสียแมแตเรื่องงายๆ ในชีวิตประจําวัน แทบจะไมมีการ
เคลือ่ นไหว มักจะนั่ง อยูเฉย ๆ กับที่ตลอดเวลา อยูในทาเดียวนาน ๆ หรืออาจอยูไมนิ่ง ผุดลุก
ผุดนัง่ ไมสนใจตนเอง ดูแลตนเองไมได นอนหลับไมสนิทหรือนอนไมหลับ มักรูสึกเหนื่อยๆ
ออนเพลียตลอดเวลา หมดความสนใจเรื่องเพศ ผูที่อยูในระยะนี้อาจจะถอนตัวออกจากโลกของ
ความเปนจริง และหลงผิดได
1.2.5 ภาวะซึมเศราของผูติดเชื้อเอชไอวี
ผลทีเ่ กิดจากการติดเชื้อเอชไอวีที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนดานรางกายดานจิตใจ
และอารมณ หรือดานความเปนอยูและสังคม ลวนสงผลเกี่ยวโยงกันทั้งสิ้นโดยเฉพาะสงผลตอ
สภาพ จิตใจ ความคิด ความรูสึก (Weitz 1989, อางถึงใน รัศมี วิบูลยกุล 2542 : 1) พบวา การ
ติดเชือ้ ไวรัสเอชไอวี เปนประสบการณที่สรางความทุกขโศก แกผูติดเชื้อและครอบครัวเปน
อยางมาก มีผลกระทบทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจและสังคม เพราะเปนโรคติดตอที่
รุนแรง ไมสามารถรักษาใหหายขาดได สังคมรังเกียจ นอกจากนี้ สุจีรา ฮุนตระกูล (2536 : 13 –
18) พบวา ความทุกขของผูติดเชื้อที่เกิดขึ้นโดยสวนใหญแลวไมใชปญหาสุขภาพ แตเปนความทุกข
ทางดานจิตใจและความทุกขทางดานสังคม ทีต่ อ งเผชิญกับการสูญเสียสิ่งมีคาในชีวิตและความ
มุง หวังสําหรับอนาคตอีกทั้งตองเผชิญกับการรังเกียจกับสังคมรอบขาง สิง่ เหลานี้ลวนเปนความ
ทุกขทบี่ นั่ ทอนกําลังใจและจิตใจของผูติดเชื้อเอชไอวี
ภาวะซึมเศราในผูติดเชื้อเอชไอวี สามารถอธิบายไดวาเกิดการที่ ผูติดเชื้อ
รับรูส งิ่ เรา คือการติดเชื้อเอชไอวี และการรับรูถึงผลที่จะเกิดตามมาจากการติดเชื้อทั้งตอตนเอง
และบุคคลรอบขาง ทั้งจากประสบการณของตนเอง และผูอื่นวาอาจเปนสิ่งเลวรายสิ้นหวัง หมดหน
ทาง ตนเองไมสามารถแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเหตุการณไดและอาจประกอบกับการไดรับแรงเสริม
ในระดับตํา่ หรือขาดแรงเสริม เชน ขาดแรงสนับสนุนทางสังคมทําใหมีรูปแบบความคิดทางลบ
ทัง้ ตอตนเอง ตอประสบการณ และตออนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีสถานการณมากระตุน เชน
มีอาการ เจ็บปวยปรากฏ หรือรูขาวของผูสูญเสียดวยกัน สูญเสียหนาที่การงานและบุคคลใกลชิด
ก็จะยิง่ แปลสถานการณไปในทางลบมากขึ้นสงผลใหเกิดภาวะซึมเศราตามมาได
การศึกษาในครั้งนี้ตองการศึกษาถึงภาวะซึมเศรา ใชแนวคิดภาวะซึมเศรา
ของ อีเบอรโซลและเฮส (Ebersole and Hess 1981, อางถึงใน ชัดเจน จันทรพัฒน 2543 : 12)
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ทีก่ ลาวถึงอาการแสดงของผูมีภาวะซึมเศรา 3 ดาน ไดแก 1.ดานอาการทางกาย 2. ดานจิตใจ
3. ดานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม มาพัฒนาเปนเครื่องมือในการวัดภาวะซึมเศรา
1.3 ความตระหนักในคุณคาแหงตน
การทีบ่ คุ คลรับรูวาตนเองไดรับเชื้อเอชไอวียอมสงผลตอ ความตระหนักในคุณคา
แหงตน เนื่องจากการติดเชื้อเอชไอวีไดรับการตีตราจากสังคมวา เปนโรคของคนที่มีพฤติกรรมไมดี
เปนโรคที่มีภาพลักษณที่นากลัวนารังเกียจ ทําใหบุคคลเมื่อไดรับเชื้อเกิดสูญเสียความตระหนัก
ในคุณคาแหงตน ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในเรื่องของความตระหนักใน
คุณคาแหงตน มีรายละเอียด ดังนี้
1.3.1 ความหมายของความตระหนักในคุณคาแหงตนและคุณลักษณะ
ความตระหนักในคุณคาแหงตนเปนพื้นฐานของสุขภาพจิต (Hirst and
Metcalf 1984 : 70, อางถึงใน กมลพรรณ หอมนาน 2539 : 7) เปนความรูสึกที่แตละคนมีตอ
ตนเอง เปนการรับรูภาพรวมเกี่ยวกับตนเอง หรือการมีภาพพจนตอตนเองวามีคุณคา การรับรูนี้จะ
นํามาซึง่ ความมั่นคงและเปนสุขใจ ความตระหนักในคุณคาแหงตน เกิดจากการที่บุคคลมีประสบ
การณในการเปนที่รักที่ตองการของบุคคลใกลชิด เชน พอแมที่เลี้ยงดูแลมาอยางอบอุน คนที่มี
ความตระหนักในคุณคาแหงตนสูง จะเปนคนที่สามารถใหความรักและเอื้ออาทรกับบุคคลอื่นได
โรเซนเบอกร (Rosenberg 1965, อางถึงใน เสาวภา วิชิตวานี 2534 : 35)
ไดใหความหมายความตระหนักในคุณคาแหงตนวา เปนความรูสึกยอมรับนับถือตนเอง และคิดวา
ตนเองมีคา
คูเปอรสมิธ (Coopersmith 1984, อางถึงใน สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย 2541 :
10) ไดใหความหมายของความตระหนักในคุณคาแหงตนคือ การที่บุคคลมีทัศนคติตอตนเอง
มีความยอมรับนับถือในตนเองวามีความสําคัญและสามารถกระทําในสิ่งตางๆ ใหประสบความ
สําเร็จ ตลอดทั้งมีความเชื่อมั่นในคุณคาแหงตน
คุณลักษณะของบุคคลที่มีความตระหนักในคุณคาแหงตน สามารถสังเกต
ไดจากลักษณะทาทาง นําเสี
้ ยงคําพูดและการกระทําซึ่งอาจแสดงมาโดยรูตัวหรือไมรูตัวคูเปอรสมิธ
(Coopersmith 1984) ไดแบงคุณลักษณะของบุคคลที่มีความตระหนักในคุณคาแหงตนไว 2
ลักษณะ ไดแก
1. บุคคลที่เห็นคุณคาตนเองสูง
แบสส (Bass 1960 : 129) ไดศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่มีความรูสึก
มองเห็นคุณคาตนเองสูง พบวา เปนผูมีความเชื่อมั่นตนเอง มองตนเองดานบวกมีความรูสึกมั่นคง
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ปลอดภัย ไมหวั่นไหวตอคําวิจารณ หรือการตําหนิจากบุคคลอื่นไดงายมีลักษณะของการยอมรับ
ตนเอง ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ใสใจและสามารถรับรูความรูสึกของผูอื่นไดอยางละเอียด
ออน สามารถแสดงความคิดเห็นและความตองการของตนเองไดอยางตรงไปตรงมาตามความเปน
จริง ใชกลไกในการปองกันตนเองนอย มักเปนผูริเริ่มสรางสัมพันธภาพกับผูอื่นกอน มีความ
ยืดหยุน มีความริเริ่มสรางสรรคเปนประโยชน มีความกระตือรือรนกลาทํางานที่ทาทายความ
สามารถ พอใจที่ไดใชความสามารถอยางเต็มที่ มีความวิตกกังวลนอย ซึ่งโดยภาพรวมแลว บุคคล
ทีม่ คี วามรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง จะมีความสุขและใชชีวิตอยางมี ประสิทธิภาพ
2. บุคคลที่มองเห็นคุณคาในตนเองตํ่า
บุคคลที่มีความรูสึกมองเห็นคุณคาในตนเองตํ่า จะมีลักษณะแตกตาง
จากบุคคลที่มีความรูสึกเห็นคุณคาตนเองสูง คือ ขาดความมั่นใจในตนเอง รูสึกวาไรคา ไมมีความ
สามารถ มีความวิตกกังวลสูง มีความเครียด ไมกลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางจากคนอื่น ชอบ
เปนผูฟงมากกวาแสดงบทบาท ไมมีความพยายามในการทํางานที่สลับซับซอน เมื่อพบอุปสรรค
ก็ละทิง้ งาน หลีกเลี่ยงการแกไขปญหา ไมมีความยืดหยุน มักยึดติดกับสิ่งที่คุนเคย หลีกเลี่ยงการ
สมาคมกับ บุคคลอื่น ที่ก ลาวถึงตนเองในแง ลบ ขาดความเชื่อมั่นที่จะปฏิเสธคําวิจารณผูอื่น
กลัวการทําใหผูอื่นโกรธ หวั่นไหวตออิทธิพลของสังคม ขาดพลังความสามารถที่จะทํางานใหสําเร็จ
ใชกลไกในการปองกันตนเอง คิดวาเพื่อนๆไมยอมรับ ไมสนใจ และเกิดความเสียใจบอยๆ ลักษณะ
เหลานีม้ กั จะพบในบุคคลที่มีลักษณะเก็บกดขี้อาย และหลีกเลี่ยงปญหา นอกจากนี้มีโอกาสไดรับ
ความทุกขทรมานจากอาการจิตสรีระแปรปรวน เชน วิตกกังวล โรคนอนไมหลับ ปวดศีรษะ กัดเล็บ
หัวใจสั่น แอตวาเตอร (Atwater 1979, อางถึงใน ขวัญใจ พิมพิมล 2543 :49)
กีล ลินเด็นฟลด (Geal Lindenfield 1995, อางถึงใน ขวัญใจ พิมพิมล
2543 : 49) ไดกลาวถึงบุคคลที่มีความตระหนักในคุณคาแหงตน ไวดังนี้
1. ดานความสงบและรูสึกผอนคลาย สามารถควบคุมตนเองไดแม
กําลังเผชิญกับความยุงยาก และความทาทายที่หวาดกลัวอยูก็ตาม มักไมคอยมีความเครียด
ปรากฏบนใบหนา แมจะผานการไดรับการกดดันอยางสูง ก็สามารถกลับคืนสูความสงบไดอยาง
รวดเร็ว
2. ดานการดูแลตนเอง มีความเปนอยูที่ดีในเรื่องการดูแลตนเองและ
การออกกํ าลังกายซึ่งรวมไปถึงการออกแบบการเลือกการแตงกาย และการไมทําลายตนเองดวย
การละเลยสุขนิสัย ที่ดีในการรับประทานอาหาร การดื่ม การหลับนอน นอกจากนี้ยังดูแลรางกาย
ตนเองเปนพิเศษ เมื่อตกอยูภายใตความกดดันหรือการเจ็บปวย
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3. ด านการมีพลังและจุดมุงหมาย มีชีวิตชีวาทั้งรางกายและจิตใจ
สนุกสนานกับการทํางานในหนาที่อยางกระตือรือรน มีแรงจูงใจสูง มีความคิดสรางสรรคในการ
เปลีย่ นแปลงที่เปนไปในทางที่ดี
4. ดานการเปดเผยและแสดงความรูสึก สามารถสื่อสารอยางตรงไป
ตรงมา ทัง้ ภาษาพูดและทาทาง ซึ่งบงชัดถึงความรูสึกที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนั้นทันที และสามารถ
ควบคุมหรือหยุดความรูสึกที่เกิดขึ้นไดเมื่อตองการ
5. ดานการคิดในทางที่ดีและมองโลกในทางดี มักไมคอยมีความวิตก
กังวลและความกลัว เมื่อพบกับความผิดพลาดขณะที่กําลังและเรียนรู ประสบการณที่ไมคุนเคย
ก็จะสังเกตกระบวนการนั้นอยางเปดเผยและรูสึกปลอดภัย ปลดปลอยความเครียดแลวกลับมาแก
ปญหาใหมดว ยความตื่นเตน และมองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในสิ่งที่เขาสนใจ
6. ดานความเชื่อมั่นตนเอง สามารถจะกระทําสิ่งตางๆ ไดอยางอิสระ
และเปนตัวของตัวเอง พึ่งพาตนเองโดยไมจําเปนตองมีผูอื่นคอยชี้แนะ
7. ด านความสามารถในการเขาสังคมและรวมมือกับผูอื่นได เปน
สมาชิกทีด่ ขี องกลุม และสามารถประนีประนอมเพื่อความสัมพันธที่ดีตอกัน บุคคลเหลานี้สามารถ
ชื่นชมความสําเร็จของผูอื่นได อีกทั้งยังสนับสนุนใหกํ าลังใจในการพัฒนาของบุคคลอื่นอีกดวย
แมจะกาวไปสู ผูนาก็
ํ สามารถแบงปนพลังอํานาจไดอยางเหมาะสม
8. ด านพฤติก รรมกลาแสดงออกอยางเหมาะสม ยืนกรานความ
ตองการของตนเองและสิทธิของตนเองได
9. ดานการพัฒนาตนเอง แมวาบุคคลเหลานี้ จะมีคุณคาในตนเองสูง
แลวก็ยังตรวจสอบตนเองอยางสมํ่าเสมอ มีความสุขกับการไดรูขอบกพรองและความผิดพลาดของ
ตนเอง อันจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมไปสูทางที่ดีขึ้นได
นอกจากนี้ ซาเทียร (Satir 1976 : 28, อางถึงใน ปทมา เรณูมาร
2539 : 111) ไดกลาวถึงบุคคลที่มีความตระหนักในคุณคาแหงตนสูงไววา จะเปนผูที่มีการสื่อ
สารอยางเหมาะสม
มีแนวคิดในการดํารงชีวิตที่สามารถรักตนเองและรักผูอื่นได มีวิธีการ
ดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผล สามารถยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ตระหนักรูในทางเลือก ตาง ๆ และมีความพรอมในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
แบรนเดน (Branden 1966, อางถึงใน ภาวินี ธนบดีธรรมจารี 2540 :
21) ไดสรุป พฤติกรรมการแสดงออกทางรางกายของบุคคลที่มีความตระหนักในคุณคาแหงตนสูง
ไวดังนี้
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พึงพอใจ

ธรรมชาติ
ใหม ๆ ของชีวิต

อยูเสมอ

1.
2.
3.
4.

มีความยินดีที่มีชีวิต มีความสนุกสนานรื่นเริง ประกายตาแจมใส
สามารถชมเชยหรือกลาวอะไรอยางตรงไปตรงมาดวยความซื่อสัตย
มีความสามารถในการวิจารณ ยอมรับความผิดพลาดของตนเองได
มีความเปนอิสระในการแสดงความรูสึก รับฟงคําแนะนําดวยความ

5. สามารถพูดหรือกระทําในสิ่งที่งายหรือเปนไปได
6. มีความสอดคลองกลมกลืนระหวางคําพูด กิริยาทาทางอยางเปน
7. มีความเปดเผยและกระตือรือรนในการรับประสบการณและโอกาส
8. การมีอารมณขัน มองเห็นสิ่งดีในตนเองและผูอื่น
9. มีความยืดหยุนในการตอบสนอง มีความคิดสรางสรรคและอารมณดี

10. มีความพอใจที่ไดเปนเจาของ
11. สามารถทนตอแรงกดดัน ไดอยางมีศักดิ์ศรีในตนเอง
1.3.2 กระบวนการสรางเสริมความตระหนักในคุณคาแหงตน
เจอรดาโน และอีเวอรรี (Girdano and Every 1979, อางถึงใน จารุวดี
บุณยารมณ 2541 : 14 ) ไดเสนอวิธีการ 3 ประการ ในการพัฒนาสงเสริมความตระหนักในคุณ
คาแหงตนอยางไดผล ดังนี้
1. การใชภาษาเชิงบวกหมายถึง กระบวนการที่บุคคลใหการเสริมแรง
ภาพลักษณของตน โดยชี้ใหเห็นถึงลักษณะทางบวกของตน เชน ลักษณะบุคลิกภาพที่เปน
ลักษณะเดน หรือบุคลิกภาพที่นาภาคภูมิใจ
2. การยอมรับคํายกยองชมเชย คือ เมื่อมีบุคคลใดยกยองชมเชยก็แสดง
การยอมรับโดยปราศจากทาทีหรือคําพูดที่แสดงการถอมตน แตควรใชประโยคแสดงความยินดี
แทน วิธนี จี้ ะเปนการสงเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมอันจะทําใหบุคคลประทับใจ และมองตนเองใน
ทางบวกมากขึ้น
3. การฝก พฤติกรรมการกลาแสดงออก เปนวิธีที่จะทําใหบุคคลมี
พฤติกรรมในเชิงบวกบรูโน (Bruno 1983, อางถึงใน กันทวัลย ภูวพันธ 2543 : 29) กลาวถึงวิธี
การสงเสริมความตระหนักในคุณคาแหงตนไว ดังนี้
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3.1 ใหขอเสนอแนะ หรือขอคิดโดยตรง ซึ่งการเสนอแนะนี้อาจ
จะเปนการเสนอแนะจากผูอื่น หรือตนเองแนะตนเองก็ได
วิธีการนี้เปนการใหขอมูลซึ่งมีผลให
บุคคลเกิดกําลังใจและสรางความตระหนักในคุณคาแหงตนได
3.2 สรางความสําเร็จใหกับตนเองใหมากขึ้น การเพียรพยายาม
สรางความสําเร็จเปนวิถีทางที่จะเพิ่มความตระหนักในคุณคาแหงตน แตอยางไรก็ตาม การประสบ
ความสําเร็จแตเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ การที่บุคคลมีความสุขกับชีวิตก็เปนสิ่งสํ าคัญ
ดวยเชนกัน
3.3 การลดความคาดหวังลงบาง การลดความคาดหวังลงโดยยัง
สามารถคงในสิง่ ที่ตนตองการไว จะเปนหนทางที่ชวยใหบุคคลลดความเสียหายและเศราโศกเสีย
ใจนอยลงได
3.4 เลิกประเมินคาตนเอง มนุษยนั้นเพียงแตมีชีวิตอยูก็มีคาแลว
จึงไมมีคาตอบสํ
ํ
าหรับ คําถามที่วา “อะไรคือคุณคาของฉัน” นั่นก็หมายความวาบุคคลควร
เลิกประเมินคาตนเอง ความตระหนักในคุณคาแหงตนของบุคคลจะเพิ่มขึ้น ถาบุคคลเลิก ตัดสิน
คาของตนเอง
จากแนวคิดเกี่ยวกับการสรางเสริมความตระหนักในคุณคาแหงตน
ของนักจิตวิทยาที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา มีความสัมพันธสอดคลองกัน ซึ่งสามารถนํามา
วิเคราะหหาแนวทางในการสรางเสริมความตระหนักในคุณคาแหงตนได ดังนี้
1. การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ผอนคลาย การใหการ
ยอมรับดวยการรับฟงความคิดเห็น มีการเสริมแรงใหกาลั
ํ งใจซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ
บรูค (Brook 1992, อางถึงใน ชัยวัฒน วงศอาษา 2539 : 22 ) ที่วาการสนับสนุนใหกําลังใจ
และการใหขอมูลยอนกลับทางบวก สามารถชวยใหเกิดกําลังใจและภาคภูมิใจในตนเอง นอกจาก
นี้ การสรางบรรยากาศที่ผอนคลายอาจสงเสริมไดโดยการใชกิจกรรมคลายเครียดตาง ๆ เพื่อให
เกิดความสดใสและความสมดุลยระหวางกายและจิตใจ
2. จัดกิจกรรมเพื่อใหโอกาสแกปญหารวมกัน โดยใชกระบวนการ
กลุม และใชปญหาแบบปลายเปดเพื่อใหโอกาสคิดดวยเหตุผลอยางอิสระ และสามารถประสบ
ความสําเร็จในการ คิดแกปญหา เพื่อใหเกิดความตระหนักในคุณคาแหงตนได (Ronkin 1982,
อางถึงใน ขวัญใจ พิมพิมล 2543 : 54) พบวากลุมทดลองที่ไดรับการฝกมนุษยสัมพันธดวย
กระบวนการกลุม มีระดับความตระหนักในคุณคาในตนเองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ
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3. เปดโอกาสใหแตละคนแสดงความคิดเห็นเปนการสะทอนความ
คิดและคานิยมของตนเพื่อใหเกิดการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น และเขาใจในความคิดเห็นและ
คานิยมของผูอื่น (Hauserman and others 1976, อางถึงใน ชัยวัฒน วงษอาษา 2539 : 22)
พบวานัก เรีย นประถมศึก ษากลุมทดลอง ที่มีการจดบันทึกสิ่งที่ประสบความสําเร็จและพูดให
กําลังใจตนเอง และไดรับแรงเสริมจากครูมีความตระหนักในคุณคาแหงตนสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
4. มี ก ารให ค วามคาดหวั ง ถึ ง วั น ข า งหน า หรือตั้งเปาหมาย
เพือ่ สรางความตระหนักในคุณคาแหงตน นอกจากนี้การระลึกถึงงานที่ทําสําเร็จแลว จะเปนการ
ชืน่ ชมตนเองและใหกําลังใจตนเอง (Sasse 1978, อางถึงใน ชัยวัฒน วงษอาษา 2539 : 22)
5. มีการวิเคราะหและใหขอมูลยอนกลับจากการแกปญหารวมกัน
ชวยใหเกิดการเสนอแนะใหดวยเหตุผล ทําใหเกิดการยอมรับสภาพตามความเปนจริง (Brook
1992, อางถึงใน ชัยวัฒน วงษอาษา 2539 : 22) กลาววา การสงเสริมความตระหนักในคุณคา
แหงตนจะชวยใหเกิดความตระหนักและยอมรับความสําเร็จและความลมเหลวของตน
จากเอกสารและงานวิจัยจะพบวา ความตระหนักในคุณคาแหงตน
เปนสิ่งที่สามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นได และเมื่อบุคคลเกิดความตระหนักในคุณคาแหงตนจะทําให
บุคคลยินดีที่จะมีชีวิต
สามารถอดทนตอแรงกดดัน ความเครียดตางๆ ไดเปนอยางดี มีชีวิต
อยางมีความสุข สนุกสนาน ราเริง รื่นรมย ทําใหผูติดเชื้อสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมี
คุณคาและศักดิ์ศรี
การศึก ษาในครั้งนี้ ได นํ าแนวคิดของกีล ลิน เด็น ฟลด (Geal
Lindenfield 1995, อางถึงใน ขวัญใจ พิมพิมล 2543 :49) 5 ดาน ไดแก 1. ดานความสงบและ
รูส กึ ผอนคลาย 2. ดานการมีพลังและจุดมุงหมาย 3.ดานเปดเผยและการแสดงความรูสึก 4. ดาน
การคิดในทางที่ดีและการมองโลกในทางดี 5. ดานการพึ่งพิงตนเอง มาพัฒนาเปนเครื่องมือ
วัดความตระหนักในคุณคาแหงตน และพัฒนาชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด”
1.4 การกระทําพฤติกรรมสูจุดมุงหมายในชีวิต
การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต เปนพฤติกรรมที่มีความสําคัญของ
ผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี เนื่องจากพฤติกรรมดังกลาวจะสงผลใหผูติดเชื้อมีชีวิตที่ยืนยาว มีจิตใจที่ไมตึง
เครียด รูว ิธีจัดการปญหาทางดานตางๆ ผูวิจัยจึงไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
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การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต เปนความตระหนักในการใหความ
สําคัญกับชีวิต เปนพฤติกรรมที่สาคั
ํ ญอีกประการหนึ่ง คือเมื่อบุคคลรูวาตนเองไดรับเชื้อเอชไอวี
จะเกิดความทอแท สิ้นหวัง หมดหวัง เนื่องจากคิดวา เอดสเปนแลวตาย เปนโรคที่นารังเกียจ ทําให
สิน้ หวัง หมดหวัง ขาดการเอาใจใสดูแลสุขภาพตนเอง ขาดขอมูลขาวสารความรู ซึ่งโดยที่จริงแลว
เอดส เปนเพียงภาวะของภูมิคุมกันในรางกายบกพรอง โดยเชื้อเอชไอวีเขาไปทําลายระบบภูมิกัน
ระดับภูมคิ มุ กันจะลดตํ่าลงทําใหเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสตาง ๆ ซึ่งผูติดเชื้อเอชไอวี สวนใหญมัก
เสียชีวติ จากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ปจจุบันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส สวนใหญรักษาใหหายได รวมทั้ง
ปองกันมิใหเกิดได ดังนั้นบุคคลเมื่อติดเชื้อควรที่จะตองมีความหวัง มีเปาหมาย โดยเปาหมายที่
สําคัญคือการดูแลสุขภาพของตนเอง แมวาการติดเชื้อเอชไอวี จะเปนการติดเชื้ออยางถาวร
แต ผูติดเชื้อสามารถมีชีวิตอยูไดนานหลายปและยังคงความสามารถตางๆไวไดโดยไมตองเขา
สูร ะยะเอดสเต็มขั้น ถามีการดูแลสุขภาพของตนเองอยางถูกตอง รวมทั้งการไมนาโรคเผยแพร
ํ
สูผ อู นื่ ดวย ซึ่งการดูแลสุขภาพตนเองใหถูกตองนั้น ถือวาเปนหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล
ทุกคนไมวาจะอยูในภาวะปกติ ภาวะสุขภาพเบี่ยงเบนหรือภาวะเจ็บปวยก็ตาม ในผูติดเชื้อเอชไอวี
ตองมีการจัดระบบการดูแลสุขภาพของตนเองอยางตอเนื่อง จริงจัง และสอดแทรกเขาไปเปนสวน
หนึง่ ของแบบแผนการดําเนินชีวิตประจําวันทั้งในเรื่อง การรักษาโรค การปองกันภาวะแทรกซอน
การสงเสริมสุขภาพ และความเปนอยูที่ดี มีการปรับเปลี่ยนแบบแผนในการดําเนินชีวิตให
สอดคลองกับภาวะของโรคอยางเหมาะสม ไดมีผูใหแนวคิดเกี่ยวกับจุดมุงหมายชีวิตของผูติดเชื้อ
เอชไอวีไวหลายคน เชน
เดลมอร (Deltmore and Holzemer 1989, อางถึงใน รัศมี วิบูลยกุล 2542 : 18)
กลาวถึงเปาหมายหรือความตองการของผูติดเชื้อ ดังนี้
1. ตองการใหตนเองเปนบุคคลสําคัญสําหรับบุคคลอื่นๆ ทีย่ ังอยูใกลชิดรอบๆ ตน
โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดานบทบาทและสัมพันธภาพ
2. ตองการที่จะคงไวซึ่งความสามารถของรางกายใหเหมือนเดิมมากที่สุด
3. ตองการเปนผูใหและรับความรักจากผูอื่น
บําเพ็ญจิต แสงชาติ และคณะ (2540 : 60) ไดกลาวถึงการกระทําพฤติกรรมไปสู
จุดมุง หมายในชีวิต ของผูติดเชื้อเอชไอวี มีเปาหมายดังนี้ เพื่อบรรเทาอาการของโรค
1. เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยใหแข็งแรง
2. เพือ่ ลดความวิตกกังวลโดยการหาความสุขใหกับตนเอง
3. เพื่อปองกันการแพรกระจายของโรค
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4. เพือ่ เพิ่มคุณคาใหกับตนเอง
5. เพื่อสงเสริมการดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุข
6. เพื่อชะลออาการและมีชีวิตที่ยืนยาว
ทัง้ นีส้ ามารถสรุปเปนพฤติกรรมการกระทําไปสูจุดมุงหมายในชีวิตได 4 ดาน ดังนี้
1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึงกิจกรรมใดๆ ที่ผูติดเชื้อกระทําเพื่อ
ใหมี สุขภาพดี และคงไวซึ่งการมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรงพฤติกรรมในกลุมนี้ เชน การรับประทาน
อาหารที่มีประโยชนและบํ ารุงรักษาสุขภาพ การพักผอนใหเพียงพอ การออกกํ าลังกายอยาง
สมําเสมอ
่
2. พฤติกรรมปองกันสุขภาพ เปนพฤติกรรมหรือ การกระทํากิจกรรมของผูติด
เชื้อเอชไอวีที่กระทํ าเพื่อปองกันหรือเฝาระวังไมใหเกิดอาการเจ็บปวย ไดแก การหลีกเลี่ยงการ
รับประทานอาหารแสลง อาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารหมักดอง อาหารที่มีเชื้อราปน งดสิ่งบั่นทอน
สุขภาพ เชน สุรา เบียร บุหรี่ การตากแดด การอยูในที่มีฝุนละอองหรือชุมชนแออัด ตลอดจนการ
ทํางานหนัก นอนหลับใหพอเพียง รวมทั้งรักษาความสะอาดของรางกาย
3. พฤติกรรมปองกันภาวะเสี่ยง หมายถึง พฤติกรรมหรือ การกระทําใดๆ
ของผูติดเชื้อที่มีตอตนเองและผูอื่น เพื่อดํ ารงสุขภาพและปองกันไมใหเกิดอาการเจ็บปวยหรือมี
อาการเพิ่มมากขึ้น ไดแก การเปนผูไมแพรเชื้อหรือรับเชื้อไวรัสเอดสเขาสูรางกายเพิ่มขึ้น โดยการมี
เพศสัมพันธที่ปลอดภัย โดยสวมถุงยางอนามัย และตองกําจัดสิ่งขับหลั่งของรางกาย เชน เลือด
หนอง อุจจาระอยางระมัดระวัง
4. พฤติกรรมการดูแลตนเอง หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทํากิจกรรมของ
ผูต ดิ เชือ้ เพื่อ รักษาเยียวยาอาการเจ็บปวยตางๆ ใหหายหรือบรรเทาอาการทั้งทางรางกาย อารมณ
สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมทั้งที่กระทําดวยตนเอง หรือพฤติกรรมที่ตองพึ่งพา
ผูใหการรักษาหรือผูอื่น ดังนี้
4.1 ดานรางกาย เปนกิจกรรมที่กระทําเพื่อรักษาอาการเจ็บปวยทางกาย
ไดแก การซื้อยากินเอง การไปพบเจาหนาที่สถานีอนามัย การไปพบแพทยที่โรงพยาบาลตางๆ
ตามนัด หรือเมื่อมีอาการผิดปกติ
4.2 ดานอารมณ เปนกิจกรรมที่กระทําเพื่อรักษาเยียวยาความรูสึกดาน
จิตอารมณเพื่อสามารถปรับสภาพความรูสึกนึกคิดใหอยูในภาวะสมดุล จิตสงบ ไมคิด ฟุงซาน
วิตกกังวล หวาดระแวง ลดความกดดันทางดานอารมณ ซึ่งอาจทําดวยตนเองหรือผูอื่น กิจกรรม
ตางๆ ไดแก การฝกสมาธิ การปรับหรือทําใจใหยอมรับสภาพ การฝกผอนคลาย การทํางานหรือ
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สิง่ เบีย่ งเบนความสนใจ การออกกําลังกาย การฟงดนตรี ดูโทรทัศน อานหนังสือ การปรึกษาหา
ความช ว ยเหลื อ การหากลุ  ม หรือพวกสนับ สนุน ทางอารมณ การหาสิ่งยึดเหนี่ย วทางใจ
การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ และปฏิบัติตามแนวทางศาสนา เชน การสวดมนต ทําบุญ
ใสบาตร ตลอดจนสรางความหวัง อันจะนําไปสูการมีพลังใจที่เขมแข็งสําหรับการเผชิญปญหาใหม
4.3 ด านเศรษฐกิจ และความเปน อยู ผูติดเชื้อสวนใหญมีฐ านะทาง
เศรษฐกิจตํ่า รายไดนอย ไมมีงานทํา ไมสามารถทํางานได ออกจากงาน สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ของครอบครัว รายไดลดลง หรือขาดหายๆไปพรอมๆกับการแบกรับภาระคาใชจายที่ทวีขึ้นจาก
ค ายาค ารัก ษาพยาบาล ค าใชจายในการเดินทางไปรับการรักษาหรือเสาะแสวงหาการรักษา
พยาบาล คาอาหารหรือสิ่งบํารุงสุขภาพรางกายใหแข็งแรงเพื่อใหมีชีวิตยืนยาว จึงมีความจําเปน
ทีต่ อ งเสาะแสวงหารายได จากการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง หรือขอรับความชวยเหลือ
จากหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคเอกชน ในเรื่องของเงินยังชีพ หรือทุนประกอบอาชีพ
การศึกษาในครั้งนี้ ไดนําแนวคิดของบําเพ็ญจิต แสงชาติ (2541 : 89) เรื่อง
การกระทําพฤติกรรมสูจุดมุงหมายในชีวิต โดยแยกเปน พฤติกรรมหลักๆ 3 ดาน ไดแก 1.ดาน
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพปองกันโรค 2.ดานอารมณจิตใจ 3.ดานเศรษฐกิจ มาพัฒนาเปนเครื่อง
มื อ วั ด การกระทํ าพฤติ ก รรมไปสู  จุ ด มุ  ง หมายในชีวิต และชุดกิจ กรรมสนับ สนุน ทางสังคม
“ตาลโตนด”
1.5 สัมพันธภาพระหวางบุคคล
ปญหาสําคัญของผูติดเชื้อเอชไอวี ประการหนึ่งคือเรื่องของสัมพันธภาพ เนื่องจาก
การมีสมั พันธภาพ จะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกที่ดี มีความรักใครพอใจตอกัน อยากใหความรวม
มือชวยเหลือสนับสนุน ดวยความเต็มใจและจริงใจ แตปญหาที่สงผลตอสัมพันธภาพของผูติดเชื้อ
เอชไอวี มีสาเหตุที่สาคั
ํ ญ 2 ประการคือ ประการที่หนึ่ง การที่สังคมมองบุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีเปน
บุคคลทีน่ า รังเกียจ ประการที่สองความวิตกกังวลภายในจิตใจของผูติดเชื้อเอง มีนักการศึกษา และ
ผูร หู ลายทานไดใหความหมายในเรื่องสัมพันธภาพระหวางบุคคลไว 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) กลาววาสัมพันธภาพเปนเรื่องเกี่ยวกับความ
สัมพันธระหวางบุคคลตอบุคคล หรือบุคคลตอกลุม หรือกลุมตอกลุมก็ได โดยอาศัยการแสดงออก
ทัง้ กาย วาจา และใจตอผูอื่น
สรุปไดวาสัมพันธภาพ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป ติดตอ
สื่อสารทํ าความรูจัก คุน เคยสนิท สนมกัน ซึ่งบุคคลดังกลาวจะไดรับผลกระทบซึ่งกันและกัน
สัมพันธภาพเกิดขึ้นไดกับบุคคลทุกประเภท และสัมพันธภาพแบงได 2 ลักษณะ คือ
1. สัมพันธภาพเชิงสังคมเปนสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นตามวิถีการดําเนินชีวิตของคน
ในสังคม มีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการในการอยูรวมกัน ไมจาเป
ํ นตองอาศัยความรู
หรือทักษะพิเศษในการสรางสัมพันธภาพ สัมพันธภาพเชิงสังคมนี้เมื่อเกิดขึ้นแลวจะดํ าเนินไป
เรือ่ ยๆ ไมมี เปาหมายและเวลาที่ชัดเจน
2. สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ เปนสัมพันธภาพระหวางผูประกอบวิชาชีพกับผูใช
บริการ ซึง่ ผูประกอบวิชาชีพเปนผูใหความชวยเหลือ โดยตองอาศัยความรูความสามารถที่ไดศึกษา
สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพนี้ มีจุดประสงคเพื่อการชวยเหลือแกไขปญหาของผูใชบริการ มีระยะเวลา
มีกาหนดเป
ํ
าหมายชัดเจน (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 2537 : 83)
1.5.1 ทฤษฎีสัมพันธภาพ
ฮอล และลินเซย (Hall and Lindzey 1966, อางถึงใน ผองพรรรณ
เกิดพิทักษ 2530 : 55-57) ไดกลาวถึง ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลของ ซัลลิแวน ดังนี้
1. แนวความคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพของซัลลิแวน ซัลลิแวนเห็นวาตลอด
เวลาทีม่ นุษยดํารงชีวิตอยู จําเปนตองมีสัมพันธภาพซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดลอม ซึ่งสิ่งแวดลอมนี้
จะรวมทัง้ บุคคลและสภาพการณตางๆ ดังนั้นความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองของแตละบุคคลนั้นสวน
หนึง่ เกิดจากการที่บุคคลอื่นมองเขาและเขาใจเขา มนุษยมีความปรารถนาพื้นฐาน 2 ประการ คือ
ความพอใจ และความมั่นคง ซึ่งพื้นฐาน 2 ประการ ทําใหบุคคลเกิดสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน
2. พัฒนาการของบุคคลิก ภาพตามทัศนะของซัลลิแวน กลาววาการ
พัฒนาในแตละขั้นตอนของชีวิต ขึ้นอยูกับโอกาสตอบสนองความตองการอยางเหมาะสมยอม
พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพที่พึงประสงค แต ใ นทางตรงกัน ขามหากในแต ละขั้น ตอนของชีวิตมนุษ ย
ขาดสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น ยอมพัฒนาบุคลิกภาพที่ไมเหมาะสม
สรุปไดวา ซัลลิแวนเนนสัมพันธภาพระหวางบุคคลในสังคมเพราะจะเปน
แรงจูงใจใหบุคคลมีพฤติกรรมเกิดขึ้น เนนความตองการความมั่นคง และสัมพันธภาพระหวาง

26
บุคคลทีด่ เี พือ่ สภาพจิตสังคมที่สมบูรณ การมีสัมพันธภาพระหวางบุคคลที่ไมดีจะกอใหเกิดปญหา
ขึน้ มากมายอันเปนผลมาจาก การขาดความพึงพอใจ
1.5.2 สัมพันธภาพระหวางบุคคล
ครอบครัวและเพื่อนเปนแหลงที่มีความใกลชิดในระดับบุคคล มากที่สุด
เมือ่ บุคคล ประสบกับปญหาหรือสภาวะวิกฤติในชีวิต จะเปนแหลงแรกที่บุคคลไดรับแรงสนับสนุน
ทางดานสังคม ทางดานตางๆ ไมวาจะเปนแรงสนับสนุนทางดานอารมณ แรงสนับสนุนดานเงิน
ทองวัตถุสิ่งของ แรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสารตางๆ และอื่นๆ สัมพันธภาพของบุคคลใกลชิด
ดังกลาว จึงมีความสําคัญตอผูติดเชื้อเอชไอวีเปนอยางมาก
สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง พฤติกรรมระหวางสมาชิกในครอบครัว
ทีป่ ฏิบตั ติ อ กันในดาน การมีความรัก ความผูกพัน ความหวงใย มีการดูแลเอาในใส มีความเขาใจ
มีปฏิสมั พันธตอกัน มีการปรองดองเปนหนึ่งเดียวกัน ตลอดจนการแกไขปญหารวมกัน
มอรโร และวิลสัน (Morrow and Wilson 1961, อางถึงใน ชนิดา
รังสิทัตศุกล 2543 : 18) ไดอธิบายลักษณะของความสัมพันธภาพในครอบครัววาประกอบดวย
การสนับสนุนเรื่องอารมณและสิ่งแวดลอมในครอบครัว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
มีความเห็นอกเห็นใจกัน และไมคาดหวังความสํ าเร็จของอีกฝายหนึ่งมากเกินไปและยังตองมี
ความสามัคคี ปรองดองระหวางสมาชิกในครอบครัว
ไฟรดแมน (Friedman 1992, อางถึงใน ชนิดา รังสิทัตศุกล 2543 : 18)
ไดกลาวถึงสัมพันธภาพในครอบครัววาเปนเปนการแสดงถึงลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคล
ที่เกี่ยวของกับบุคคลอื่นในครอบครัว ซึ่งประกอบดวยการแสดงออกถึงความสัมพันธของสมาชิก
ในดานการชวยเหลือเกื้อกูลกัน การเห็นอกเห็นใจกัน และเมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งมีทุกขหรือ
มีความสุข สมาชิกอื่นก็จะรวมรูสึกดวย ตลอดจนเปดโอกาสใหสมาชิกแตละคนไดแสดงความ
คิดเห็น มีการปรึกษาหารือรวมกัน มีการรวมกิจกรรมกันทั้งในครอบครัวและสังคม
ไวส (Weiss 1974, อางถึงใน ฉวีวรรณ แกวพรหม 2530 : 25) ไดกลาวถึง
แนวคิดเกีย่ วกับสัมพันธภาพที่ดีในกลุมสังคม วาประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังนี้
1. ความใกลชิดสนิทสนมทําใหบุคคลมีความรูสึกอบอุน ปลอดภัย ซึ่ง
บุคคลในครอบครัวใหแกกัน
2. การมีสวนรวมในสังคม เปนการแสดงถึงการมีสวนรวมในสังคม
ระหวางบุคคลกับบุคคลอื่นมีสวนรวมในการเปนครอบครัวเดียวกัน ทําใหมีการแลกเปลี่ยนประสบ
การณ ขาวสาร ความคิดเห็น ความชื่นชมตอกัน
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3. พฤติกรรมในการดูแลรับผิดชอบ เชน บิดามารดา ดูแลบุตรที่ยังเล็ก
บุตรวัย ผูใหญ ดูแลบิดามารดาที่สูงอายุ ผูแข็งแรงกวาดูแลผูออนแอกวา
4. การยอมรับซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความสามารถกระทําการตาง ๆ
ตามความเหมาะสม ซึ่งบทบาทนี้อาจเปนบทบาทในครอบครัว หรืออาชีพ การยอมรับทําใหผูไดรับ
เกิดความมั่นใจ
5. การชวยเหลือ เปนการแบงปนในเรื่องตาง ๆ ซึ่งบุคคลที่มีความสัมพันธ
กันจะใหแกกัน
เบเยอร และมาแชล (Beyer and Marshall 1981 , อางถึงใน มณี
ดีประสิทธิ์ 2541 : 63) ไดกลาววา องคประกอบของสัมพันธภาพระหวางบุคคลมี 8 องคประกอบ
คือ
1. ดานความมั่นใจและความไววางใจ
2. ดานการใหความชวยเหลือกันและกัน
3. ดานการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
4. ดานความเปนมิตรและความสุขใจ
5. ดานการทํางานเปนกลุมที่มุงสําเร็จตามจุดมุงหมายรวมกัน
6. ดานการริเริ่มสรางสรรค
7. ดานการติดตอสอสารแบบเปด
8. ดานความเปนอิสระจากการคุกคาม
ขั้นตอนในการเกิดสัมพันธภาพ ก็มีความสําคัญเชนกัน ขั้นตอนที่สําคัญ
เหลานั้น มีดังนี้ (สุรพล พยอมแยม 2545 : 74 - 75)
1. การเขาไปสัมพันธเกี่ยวของ
2. การสรางความคุนเคยใหเกิดขึ้น
3. การไดรับรางวัลหรือเสริมแรง
4. การรูสึกชอบหรือพอใจ
1.5.3 สัมพันธภาพของผูติดเชื้อเอชไอวี
ผูต ดิ เชื้อเอชไอวี มักจะมีกิจกรรมทางสังคมลดลง
มักแยกตัวจาก
สังคม เพราะเขาใจทําใหผูติดเชื้อมีความรูสึกวาแตกตาง หรือตํ่าตอยกวาบุคคลอื่น ทําใหผูติดเชื้อ
รูส กึ อยากอยูคนเดียว ไมตองการมีกิจกรรมทางสังคม ซึ่งในที่สุดจะทําใหผูติดเชื้อขาดการติดตอ
กับสังคมเปลี่ยนเปนคนหมกมุนกับตนเอง ทําใหการรับรูเกี่ยวกับตัวเองลดลงหรือเสื่อมลง และมี
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ความคิดอยากฆาตัวตาย ซึ่งภาวะเชนนี้เปนผลลบตอภาวะสุขภาพ การมีสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล จะชวยใหเกิดความ เชื่อมั่นไววางใจ มีการใหความชวยเหลือสนับสนุนทางดานตางๆ เกิด
ความรู  สึก ถึงการเปน มิตรและความรื่น รมย ดังนั้น จึงควรที่จ ะสนับ สนุน ใหผูติดเชื้อเอชไอวี
มีสัมพันธภาพโดยการรวมกิจกรรมกับผูอื่น และมีปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัวอยางเหมาะสม
ทําใหผตู ดิ เชื้อ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูซึ่งกันและกัน ไดรับคําแนะนํา และความชวย
เหลือในดานตางๆ ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต นอกจากนี้การมีสวนรวมใน
สังคมจะทํ าใหเกิดความรูสึกมีคุณคา ซึ่งจะชวยใหผูติดเชื้อสามารถดําเนินบทบาทในครอบครัว
และสังคมอยางตอเนื่อง และการยอมรับในสังคมทําใหเกิดความภาคภูมิใจ และเพิ่มแรงจูงใจใน
การสงเสริมใหผูติดเชื้อมีการกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
การศึกษาสัมพันธภาพระหวางบุคคลในครั้งนี้ ไดใชแนวคิดของสัมพันธ
ภาพ ในครอบครัวของ ไวส (Weiss 1974, อางถึงใน ฉวีวรรณ แกวพรม 2530 : 25) และแนวคิด
สัมพันธภาพระหวางบุคคลของ เบเยอร และมาแชล (Beyer and Marshall 1981, อางถึงใน มณี
ดีประสิทธ 2541 : 63) 2 ดาน ไดแก 1. ดานความมั่นใจและความไววางใจ 2. ดานการไดรับ
ความชวยเหลือสนับสนุน และมิตรภาพ มาพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และพัฒนา
ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด”
2. กระบวนการกลุม
2.1 ความหมายและแนวคิดของกระบวนการกลุม
โดยธรรมชาติบุคคลจะอยูรวมกลุม เริ่มตั้งแตในครอบครัว กลุมเพื่อน ผูรวมงาน
และกลุมสังคมประเภทตางๆ การที่บุคคลตั้งแต 3 คนขึ้นไป มาอยูรวมกันเปนกลุม และมี
ปฏิสมั พันธตอกัน มีการทํางาน หรือมีกิจกรรมรวมกันและมีบทบาทภายในกลุมของตัวเองนี้ จะมี
ลักษณะของกระบวนการเกิดขึ้นซึ่งเรียกวากระบวนการกลุม บุคคลที่มารวมกลุมกันนั้นจะตองมี
วัตถุประสงคหรือเปาหมายรวมกัน มีความพอใจ มีการยอมรับ เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
มีความรูส ึกเปนสวนหนึ่งของกลุม มีความรับผิดชอบที่จะทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายการรวมกลุมซึ่งไดมีผูใหความหมายของกระบวนการกลุมไวดังนี้
กมลรัตน หลาสุวงษ (2528 : 24) ไดกลาววา กระบวนการกลุมหมายถึงการใช
กลุม ในการแกปญหาหรือกระทําสิ่งหนึ่งรวมกันโดยการเรียนรูสิ่งตางๆ ดวยการเขารวมกิจกรรมการ
เรียนรูด ว ยตนเอง และใชวิธีการวิเคราะหพฤติกรรมของสมาชิกในกลุมที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
คารทไรทและแซนเดอร (Cartwright and Zander 1968, อางถึงใน ถวิล
ธาราโภชน 2523 : 58 ) กลาววากระบวนการกลุมเปนการใชวิธีการตางๆ เชน การแสดงบทบาท
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สมมุติ การประชุมกลุม การสังเกต การสะทอนใหเห็นพฤติกรรมของกลุม และอภิปรายกลุม ซึ่งจะ
ทําใหเกิดแนวคิดที่กวางขวางเกิดการฝกทักษะในการสรางความสัมพันธกับบุคคลทั่วไป ตลอดจน
การปรึกษาระหวางกันและกัน
ดังนัน้ กระบวนการกลุม จึงเปนเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคลและกระบวนการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมองคประกอบที่สําคัญตางๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจการแก
ปญหา การขจัดขอขัดแยง และการพัฒนาตนเอง ทั้งในดานทัศนคติ คานิยมและพฤติกรรม
กระบวนการกลุม จัดเปนที่รวมประสบการณของบุคคล การที่บุคคลไดพบปะสัมพันธกัน ทําใหมี
โอกาสไดแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณตอกัน นอกจากนี้ กระบวนการกลุมยังเปนกิจกรรม
ที่นําไปสูการวิเคราะหและปฏิบัติจริง ทําใหสมาชิกกลุมรูจักตนเอง ยอมรับขอบกพรองตนเอง
พรอมที่จะแกไข และรูจักการทํางานกับผูอื่นมากขึ้น
กระบวนการกลุมที่นํามาใชทางการพยาบาล จะนํามาใชในการแกปญหาของ
บุคคลทีม่ คี วามทุกขทางใจ ในชีวิตความเปนอยูที่ยังไมรุนแรงถึงขั้นจิตเวช อันเปนผลมาจากความ
เจ็บ ปวยทางด านรางกายที่ยังไมรุนแรงถึงขั้นโรคจิตเวช อันเปนผลมาจากความเจ็บปวยทาง
ดานรางกาย วิกฤติการณของชีวิต หรือการปรับตัว โดยมุงเนนเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงของ
สัมพันธภาพระหวางบุคคล ความคิด และพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดี และมีความหมายตอชีวิต
ซึ่งการใชกระบวนการกลุม เปนการชวยใหบุคคลหรือผูปวยที่อยูรวมกลุม ไดรับการสงเสริมหรือ
สนับสนุนจากบุคคลอื่นภายในกลุม ไดซักถามขอสงสัย แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ กอให
เกิดความรูความเขาใจในเรื่องโรคและการปฏิบัติตัว ลดภาวะซึมเศรา ความรูสึกโกรธ ความ
ตึงเครียดและความวิตกกังวล เพิ่มความสามารถในการเผชิญกับความเจ็บปวย และปญหาที่เกิด
ขึ้นสงเสริมใหกําลังใจความรูสึกมีคุณคา ภาพลักษณและอัตมโนทัศนในทางบวก กอใหเกิด
ทัศนคติในทางที่ดี มีความสามารถในการดูแลตนเองและติดตอกับสังคมไดมากขึ้น สรางความรูสึก
มัน่ คงปลอดภัย เกิดความหวัง ทําใหความรูสึกโดดเดี่ยว อางวางลดลง มีการปรับตัวและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ( Marram 1978, Lasalle 1995, อางถึงใน อรพรรณ ทองคํา 2543 : 20)
2.2 จุดมุง หมายของ กระบวนการกลุม
ปจจุบนั มีผสู นใจนํา กระบวนการกลุมมาใชในการบําบัดผูปวยกายมากขึ้นโดยนํา
วิธีการรักษาผูปวยโรคจิตเปนกลุม มาดัดแปลงใหเหมาะสมสําหรับใชกับผูปวยทางกายหรือผูรับ
บริการสุขภาพทั่วไป โดยมีจุดมุงหมายหลักที่สําคัญของการดําเนินงานกลุม ดังนี้ (Marram 1978,
Lasalle 1995, อางถึงใน อรพรรณ ทองคํา 2543 : 20)
1. เพือ่ ใหสมาชิกไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น เกี่ยวกับพฤติกรรมและสัมพันธภาพ
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กับบุคคลอื่นๆ โดยการไดรับขอมูลยอนกลับ
2. เพือ่ ใหสมาชิกกลุมไดรับกําลังใจ และการสนับสนุนซึ่งกันและกันในกลุมจาก
การปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในกลุม
3. เพือ่ ลดความวิตกกังวล ความโดดเดี่ยว อางวาง การแยกตัวจากกสังคม เนื่อง
จากปญหาความเจ็บปวยและความรูสึกวาไมมีอานาจและหมดหวั
ํ
งในสมาชิกกลุม
4. เพือ่ ใหสมาชิกกลุมมีการยอมรับในปญหา วิกฤติการณของชีวิต และความ
เจ็บปวย
5. เพือ่ ใหสมาชิกกลุมไดแกไขประสบการณทางอารมณไดถูกตอง และมีการ
เปลีย่ นแปลงแบบแผนบุคลิกภาพไดถูกตอง
6. เพือ่ ใหสมาชิกกลุมสามารถแกไขบางอยางที่ไมดีเกี่ยวกับตนเอง และการ
กําจัดความรูสึกที่ไมดีตอตนเอง
7. เพือ่ ใหสมาชิกกลุมมีการปรับตัวปรับใจที่เหมาะสม และมีสภาพจิตใจที่
เขมแข็ง
ดังนัน้ จะเห็นไดวา กระบวนการกลุมมุงใหสมาชิกกลุมมีความเขาใจตนเองบรรเทา
ความรูสึกอึดอัด ความคับของใจ ความวิตกกังวล พรอมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพในทางที่เหมาะสม นับวาเปนสิ่งที่มีประโยชนอยางยิ่ง แตการใชกระบวนการกลุม ควรมี
กรอบแนวคิดที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพของการนํา กระบวนการกลุมมาใช ตลอดทั้งผูนํามา
ใชควรมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานของกระบวนการกลุม โครงสรางของกลุม
ลักษณะสมาชิกกลุมและบทบาทผูนากลุ
ํ ม และการประเมินผลกลุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.3 ลักษณะของสมาชิกกลุม
โดยทั่วไปการคัดเลือกสมาชิกกลุมไมมีหลักเกณฑที่แนนอนเสมอไปทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคหลักของกลุมเปนสําคัญ ซึ่งการคัดเลือกสมาชิกกลุมควรพิจารณา ดังนี้
1. กลุม สมาชิกที่มีลักษณะเหมือนกัน เปนสมาชิกกลุมมีลักษณะเหมือนกันปวย
ดวยโรคเดียวกัน มีพยาธิสภาพคลายๆ กัน การจัดกลุมผูปวยลักษณะนี้สมาชิกกลุมจะมีปญหา
หรือหัวขอการจัดกิจกรรมเรื่องเดียวกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน ใหความคิดเห็น และใหการชวย
เหลือซึง่ กันและกัน ทําใหสมาชิกกลุมไดเรียนรูเทาๆ กัน ไมมีการเกิดกลุมยอย หรือแบงแยกกันภาย
ในกลุมทําใหสมาชิกเขากันไดโดยงาย
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2. กลุมผูปวยที่มีลักษณะตางกัน เปนสมาชิกกลุมที่มีลักษณะแตกตางกันดาน
บุคลิกภาพ อายุ โรค เพศ การศึกษา และอาชีพ ทําใหไดประโยชนในการเพิ่มปฏิสัมพันธระหวาง
สมาชิก มองโลกในแงมุมตางๆ ไดหลายมุม จากการเรียนรูซึ่งกันและกัน
การจัดกลุมครั้งนี้จะมุงเนนกลุมที่มีลักษณะเหมือนกัน ในดานการเจ็บปวยดวย
ปญหาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี เพราะเชื่อวากลุมจะสามารถสรางความผูกพันธทางจิตใจตอกันได
เร็วขึ้นเนื่องจากมีปญหาคลายคลึงกัน และจะไดรับการสนับสนุนคํ้าจุนจากสมาชิกซึ่งกันและกัน
เพือ่ เปนกําลังใจในการปรับแกปญหา
2.4 บทบาทผูนากลุ
ํ ม
มารัม (Marram 1978, อางถึงใน อรพรรณ ทองคํา 2543 : 22) ไดกลาวถึง
บทบาท หนาที่ของผูนํากลุมไว 4 ประการ คือ
1. ใหความสะดวกเอื้ออํานวยกอประโยชนใหแกสมาชิกกลุม เพื่อใหสมาชิกกลุม
รูส กึ มัน่ คงปลอดภัย มีความเปนเจาของกลุม และมีสัมพันธภาพเปนมิตรที่ดีตอกัน ใหสมาชิกกลุม
ไดตระหนักในความสามารถของแตละบุคคล และเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมไดพัฒนาตนเอง
2. เสริมสรางบรรยากาศที่อบอุนและมีชีวิตแกกลุม เพื่อใหสมาชิกกลุมไดรูสึก
ถึงความเปนประชาธิปไตย สมาชิกทุกคนมีอิสระพูดการเสนอความคิดเห็น การแสดงออกในกลุม
ไดอยางเสรี พรอมทั้งพยายามลดความตึงเครียดและความวิตกกังวลภายในกลุม
3. นําไปสูความงอกงามตามเปาหมายที่ตั้งไว ผูนากลุ
ํ มตองควบคุม กลุมให
ดําเนินไปตามเปาหมายของกลุมที่ตั้งไว มีการเฝาคอยติดตาม สังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
ของสมาชิกวามีการพัฒนา งอกงามเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหสมาชิกไดประโยชนจากกลุม
ตาม เปาหมายที่ตั้งไว
4. สรางความงอกงามใหสมาชิกกลุมแตละคน ผูนํากลุมตองคอยกระตุน และ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิกแตละคนวาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอยางไร
ในการเขากลุมแตละครั้ง พรอมทั้งคอยสงเสริมสนับสนุนประคับประคอง และแกไขพฤติกรรมของ
สมาชิกกลุมใหดีขึ้น เพื่อใหกลุมไดมีการเคลื่อนไหวพัฒนาไปสูเปาหมายที่วางไว
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2.5 บทบาทหนาที่ของผูชวยผูนากลุ
ํ ม
ผูช ว ยผูน ํากลุมจะทําหนาที่สังเกตสมาชิกในกลุม และชวยเสริมในสิ่งที่ผูนากลุ
ํ ม
อาจมองขามไป บางครั้งผูนํากลุมเพียงคนเดียวอาจตามการเปลี่ยนแปลง และเคลื่อนไหวกลุม
ไมทนั โดยเฉพาะกรณีที่สมาชิกมีจานวนมาก
ํ
ผูชวยผูนํากลุมจะตองเปนผูมีความรู ความสามารถ
เกีย่ วกับการดําเนินการกลุม มีประสบการณในการนํากลุม รวมทั้งเคยเปนสมาชิกของกลุมมากอน
(ศันสนีย สมิตะเกษตริน 2542 : 32)
2.6 วิธกี ารดําเนินการกลุม
การทํากลุมดําเนินการตามพัฒนาการกลุม วิลสัน (Wilson 1995, อางถึงใน
อรพรรณ ทองคํา 2543 : 23) ไดแบงพัฒนาการของกลุมออกเปน ดังนี้
1. ระยะเริม่ แรกเปนระยะสรางสัมพันธภาพเปนระยะที่สมาชิกมีความวิตกกังวล
สูง ไมแนใจ และเปดเผยความรูสึกและปญหาที่ลึกซึ้งกอนจะเกิดการสรางสัมพันธภาพที่ดี
2. ระยะกลาง เปนระยะแกปญหาเปนระยะที่กลุมเริ่มมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และมีสัมพันธภาพระหวางสมาชิกเพิ่มมากขึ้น มีการพูดถึงเรื่องและเนื้อหาตอเนื่องเปน
เรื่องเดียวกัน
3. ระยะสิน้ สุดเปนระยะที่สมาชิกตองจากกันสมาชิกในกลุมอาจแสดงพฤติกรรม
ทีต่ อ งจากกัน อาจจะดีใจ เสียใจและโกรธตอกลุม หรือความรูสึกทั้งดีใจและเสียใจ
การพัฒนาการของกลุมที่กลาวมาแลว ผูนากลุ
ํ มมีบทบาทที่จะชวยใหกลุมดําเนิน
การไปตามพัฒนาการได
2.7 การประเมินผลกลุม
ในการประเมินผลกลุม โทรเซอร (Trozer 1989, อางถึงใน ศันสนีย สมิตะเกษตริน
2542 : 32 ) แบงการประเมินกลุมเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ คือ
1. การประเมินกระบวนการของการจัดกลุม หมายถึงการประเมิน สิ่งที่เกิดขึ้น
ในกลุม ซึ่งมี 3 องคประกอบ คือ ผูนากลุ
ํ ม สมาชิกกลุม และปฏิสัมพันธภายในกลุม เพื่อใหเขาใจ
กระแสความเคลื่อนไหวของกลุม การเปลี่ยนแปลงในกลุม สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของผูนํากลุม ซึ่งมีวิธีการประเมิน ดังนี้
1.1 การประเมินของสมาชิก สามารถประเมินไดหลาย รูปแบบ ดังนี้
1.1.1 การบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นที่มีตอประสบการณกลุม
ผูนํากลุมอาจใหสมาชิกไดเขียนบรรยายความรูสึกอยางอิสระ วิธีการนี้ ผูนากลุ
ํ มอาจใชเวลาใน
การรวบรวมประเด็นตางๆ แตจะไดแงมุมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตอไป
1.1.2 แบบสํารวจความรูสึกหรือความคิดเห็น ผูนากลุ
ํ มสรางแบบสํารวจ
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ดังกลาว โดยมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา
1.2 การประเมินของผูเชี่ยวชาญ โดยใหผูเชี่ยวชาญจัดกลุมมาเปนผูสังเกต
การณ และใหขอมูลสะทอนกลับจากการสังเกต วิธีการนี้ผูนํากลุมควรระวังมิใหผูเชี่ยวชาญมีผล
ตอปฏิสมั พันธของกลุมโดยตองแนะนําตัวผูเชี่ยวชาญและชี้แจงเรื่องการรักษาความลับดวย
1.3 การประเมินผลดวยการฟงจากเครื่องบันทึกเสียง โดยผูนํากลุมนําเทป
บันทึกเสียงการสนทนาในกลุมมาเปดฟงอีกครั้ง เพื่อวิเคราะหและประเมินกระบวนการ ผูนากลุ
ํ ม
ควรประเมินตนเองอยางนอยปละ 2 ครั้ง
2. การประเมินผลลัพธของกลุม เปนการประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นตอสมาชิกทั้งในดาน
ความคิด ความรูสึก ความรู และแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งการประเมินเชนนี้ไมใชเรื่องงาย อยางไร
ก็ตาม ผูน ากลุ
ํ มสามารถประเมินไดอยางรัดกุมและเชื่อถือไดโดยคํานึงถึงปจจัยที่สําคัญ 2 ประการ
คือ
2.1 เปาหมาย โดยใหความสําคัญกับเปาหมายของสมาชิกแตละคนมาก
กวาเปาหมายของกลุมทั้งหมด ทั้งนี้ผูนํากลุมควรใชเวลาในการสัมภาษณกอนเขากลุมเพื่อชวยให
สมาชิกกําหนดเปาหมายของตนเองกอน หรืออาจใหสมาชิกแตละคนกําหนดเปาหมายของตนใน
ชวงเวลาที่เขากลุม
2.2 เกณฑในการประเมิน เกณฑในการประเมินซึ่งเกณฑตองสอดคลองกับ
เปาหมายของสมาชิกดวย
2.2.1 เกณฑวัดสิ่งที่สามารถสังเกตไดจากภายนอก เชน แบบทดสอบ
วัดบุคลิกภาพ
2.2. 2 เกณฑทใี่ ชในสิ่งที่ไมสามารถสังเกตไดจากภายนอก เกณฑที่นํา
มาใช ไดแก ทัศนคติ คานิยม ความรูสึก
2.2.3 การประเมินของสมาชิก สามารถกระทําไดในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้
2.2.3.1 การบรรยายความรูสึกและความคิดเห็นที่มีตอประสบ
การณกลุมทั้งหมด
2.2.3.2 การทดสอบกอนและหลังการเขากลุม โดยการใชแบบ
ทดสอบที่ไดมาตรฐาน
2.2.3.3 การสํารวจความรูสึกนึกคิดภายหลังการเขากลุม เพื่อวัด
ความรูส กึ นึกคิดของสมาชิกวาไดประโยชนอยางไร และมากนอยเพียงใด จากประสบการณกลุม
เดิม
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การศึกษาในครั้งนี้ ไดนําแนวคิดของกระบวนการกลุม มาพัฒนาชุดกิจกรรม
สนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” เพื่อลดภาวะซึมเศราและสงเสริมภาวะจิตสังคมของผูติดเชื้อ
เอชไอวี

3. กลุมชวยเหลือตนเอง
กลุม ชวยเหลือตนเองเปนกลุมหนึ่งของเครือขายทางสังคม ที่ใหผลโดยตรงตอการดูแล
ตนเอง โดยที่สมาชิกของกลุมมาจากบุคคลที่มีลักษณะอยางเดียวกัน มารวมกันเพื่อแกไขปญหา
ทีเ่ กิดขึน้ คลาย ๆ กัน เปนการทํางานที่เกิดจากปฏิสัมพันธของสมาชิกภายในกลุม กลุมชวยเหลือ
ตนเองนีต้ งั้ ขึน้ ตามแนวคิดพื้นฐานที่วา “บุคคลจะไดรับความชวยเหลืออยางดียิ่งจากบุคคลที่เคยมี
ประสบการณมากอน และสมาชิกไดรวมกันอภิปรายถึงความรูสึกรวม ใหขอมูลขาวสาร และให
ความชวยเหลือแกสมาชิกในการปรับตัวตอปญหาที่เกิดขึ้น”(Steiger and Lipson 1985, อางถึงใน
กมลวรรณ หวังสุข 2541 : 18) กลุมจะชวยสมาชิกในการแกปญหาตาง ๆ โดยใชประสบการณที่
แตละคนเคยไดรับและไดแกไข จนผานพนภาวะตาง ๆ มาแลว มารวมกันอภิปราย เพื่อใหสมาชิก
ทีม่ ปี ญ
 หาไดเลือกวิธีการที่ เหมาะสมกับตนเองไปใช
3.1 แนวคิดเกีย่ วกับกลไกการทํางานของกลุมชวยเหลือตนเอง
การทํางานของกลุมชวยเหลือตนเองกอใหเกิดประโยชนตอสมาชิก หลาย ๆ
ประการ ซึ่งนักวิชาการหลาย ๆ ทานไดอธิบายถึงกลไกการทํางานของกลุมชวยเหลือตนเอง โดย
สรุปได ดังนี้
1. สมาชิกของกลุม ตางก็มาจากบุคคลที่มีปญหาอยางเดียวกัน ทําใหเกิด
ความรูส กึ เหมือน “ลงเรือลําเดียวกัน” จึงแนใจวาผูที่จะใหความชวยเหลือเขาใจปญหาอยางแทจริง
มิใชเปนความรูเฉพาะในทฤษฎีเทานั้น แตเปนผูมีประสบการณตรงในปญหานั้นๆ
2. การที่สมาชิกใหความชวยเหลือผูอื่น หรือใหคําแนะนําผูอื่น อยางสมําเสมอ
่
จะทําใหสมาชิกผูนั้นเปนผูมีความเชี่ยวชาญ เปนผูมีความชํานาญ
3. คําแนะนําที่ไดจากสมาชิกจะเปนคําแนะนําในระดับที่ปฏิบัติได โดยงายซึ่ง
แตกตางจากคําแนะนําของนักวิชาการ ครอบครัวหรือเพื่อน ยกเวนเสียแตวาบุคคลดังกลาวประสบ
ปญหาอยางเดียวกันมากอน
4. มิตรภาพทีเ่ กิดจากความรูสึกเปนพวกเดียวกัน ทําใหสมาชิกยอมรับซึ่งกัน
และกัน บนพื้น ฐานของความเขาใจ ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งนํ าไปสูการยอมรับคํ าแนะนํ าใน
การเปลี่ยนพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น
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5. การไดพบเห็นบุคคลทีมีปญหา และไดแกไขปญหาตาง ๆ จนเปนผลดี จะ
ยอมรับวาบุคคลนั้นเปนแบบอยางของผูที่รูจริง ซึ่งสมควรปฏิบัติตามและแนใจวาตนเองสามารถ
ผานพนปญหา และภาวะวิกฤตเหลานั้นไปไดเชนกัน
6. การไดพดู คุยแลกเปลี่ยนประสบการณอยางเปนกันเองกับบุคคล ที่เปนพวก
เดียวกัน ทําใหระบายความรูสึกทุกข คับของใจ ความกลัว ความวิตกกังวล ความสิ้นหวังและ
ปญหาอื่น ๆ ไดโดยไมตองกังวลวาเขาเหลานั้นจะไมเขาใจ แตกลับไดรับการยอมรับในเรื่อง
ดังกลาวอยางจริงใจ ใหความชวยเหลือสนับสนุนและใหกาลั
ํ งใจอยางเต็มที่
7. การทีส่ มาชิกไดมีโอกาสชวยเหลือบุคคลอื่น ทั้งในการใหขอมูล ความรู กําลัง
ใจหรือสิ่งของอื่น ๆ ทําใหสมาชิกรูสึกมีคุณคาตอสังคม อัตมโนทัศนดีขึ้น ยอมรับสภาพรางกาย
และความเจ็บปวยไดดีขึ้น
8. สมาชิกทีเ่ คยมีปญหาทางดานจิตใจหรือมีความรูสึกไมดีตอตนเอง ที่เกิด
ปญหาในชีวติ การไดพบปะบุคคลที่มีปญหาเชนเดียวกัน ทําใหรูสึกไมแตกตางจากคนอื่น ไมรูสึก
โดดเดี่ยวหรือสิ้นหวัง ทําใหลดการแยกตัวจากสังคม
3.2 ลักษณะเฉพาะของกลุมชวยเหลือตนเอง
กลุม ชวยเหลือตนเองมีลักษณะที่แตกตางกันจากกลุมอื่น ๆ ในสังคม ซึ่งสไตเกอร
และคณะ (Steiger et al. 1985, อางถึงใน กมลวรรณ หวังสุข 2541 : 19) ไดกลาวถึงลักษณะ
เฉพาะของกลุมชวยเหลือตนเองไวพอสรุปได ดังนี้
1. สมาชิกของกลุมมาจากบุคคลที่มีประสบการณคลาย ๆ กัน ฉะนั้นผูใหการ
ชวยเหลือและผูรับการชวยเหลือจะมีปญหาที่คลายคลึงกัน
2. สมาชิกใหความชวยเหลือใหกําลังใจ ใหการสนับสนุนซึ่งกันและกันใน
ระหวางกลุมสมาชิก กิจกรรมตาง ๆ ดําเนินโดยสมาชิก และดําเนินไปอยางสมําเสมอ
่
3. สมาชิกจะเขารวมกลุมโดยสมัครใจสมาชิกไดรับประโยชนสูงสุดจากการแลก
เปลีย่ นประสบการณซึ่งกันและกัน ตามที่สมาชิกแตละคนตองประสบมา
4. กลุมจะชวยใหสมาชิกลดการแยกตัวจากสังคมปรับเปลี่ยนการรับรูตอตนเอง
จากทีเ่ ห็นวาตนเองแตกตางจากผูอื่น มาเปนการยอมรับวาสมาชิกคนอื่น ๆ มีปญหาอยางเดียวกัน
5. กลุม จะชวยใหสมาชิกมีกาลั
ํ งใจและเกิดศรัทธา จากการไดเห็นปญหา และ
ผลสําเร็จในการแกปญหาของสมาชิกตนอื่น ๆ ทําใหมีกาลั
ํ งใจ และเจตคติที่ดีขึ้น
6. กลุม ชวยใหสมาชิกไดรับขอมูลที่สาคั
ํ ญ ซึ่งทําใหสมาชิกเขาใจปญหาของตน
ในระดับจิตใจอยางแทจริง
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7. กลุม มีแนวปรัชญาวา สมาชิกจะเกิดการเรียนรูโดยการกระทํา และพฤติกรรม
ตาง ๆ จะปรับเปลี่ยนไปไดดวยการกระทํา
3.3 การแบงประเภทของกลุมชวยเหลือตนเอง
โรส และมิโก (Ross and Mico 1980 , อางถึงใน กมลวรรณ หวังสุข 2542 : 21)
แบงกลุมชวยเหลือตนเอง เปน 4 ประเภท ดังนี้
1. กลุม ทีเ่ ปนปญหาทางกาย และจิต ชวยเหลือผูปวย ผูปกครองของผูปวย และ
ครอบครัวในการเผชิญกับความเจ็บปวย และเกิดความพิการที่เกิดขึ้น
2. กลุม ที่เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3. กลุม ทีเ่ นนการสนับสนุน ชวยเหลือบุคคลที่เผชิญการเปลี่ยนแปลงชีวิต
4. กลุม สนับสนุนประชาชน หรือกลุมบุคคลพิเศษ เชน กลุมสิทธิสตรี ผูสูงอายุ
และรักรวมเพศ
3.4 การเขากลุมชวยเหลือตนเอง
การจัดตั้งกลุมชวยเหลือตนเองทางดานสุขภาพ อาจเกิดจากความตองการ ของ
ผูปวยหรือบุคคลที่มีปญหาอยางเดียวกันที่ตองการรวมกลุม เพื่อศูนยกลางในการปรึกษาปญหา
ระหวางสมาชิกดวยกัน หรือเกิดจากความตองการของพยาบาล แพทย นักสุขศึกษา โภชนาการ
ที่จะสรางเครือขายทางสังคมของกลุมผูปวยที่มีปญหาคลายคลึงกัน เพื่อใหสมาชิกของกลุมไดรับ
ความชวยเหลือจากบุคคลที่เคยมีประสบการณอยางเดียวกันมากอน และสามารถเอาชนะปญหา
มาได ซึ่งเปนการชวยเหลือที่สมาชิก ยอมรับไดงายกวาคําแนะนําจากเจาหนาที่
3.5 การจัดตั้งกลุมชวยเหลือตนเอง
กลุม ชวยเหลือตนเองจัดตั้งขึ้นไดหลายรูปแบบแตโดยทั่วไปแบง ไดเปน 2
แบบ คือ
1. กลุม ทีจ่ ดั ตั้งขึ้นเปนทางการ
มีโครงสรางกลุมชัดเจนมีเจาหนาที่ประจํา
มีกรรมการ บริหารกลุม มีนโยบาย และวิธีการดําเนินงานแนชัด มีการตั้งชื่อกลุมที่มีลักษณะเฉพาะ
ที่คนทั่วไปอานแลวเขาใจถึงชนิดของกลุมได มีการตีพิมพขาวสารของสมาชิก ซึ่งจะมีขอมูลเรื่อง
แนวทางการรักษาใหม ๆ การฟนฟูสุขภาพ กฎหมายที่เกี่ยวกับกลุม ตัวอยางกลุมที่ตั้งในลักษณะนี้
ไดแก กลุมผูพักฟน กลุมผูติดยานอนหลับ กลุมติดสุรา เปนตน
2. กลุม ทีจ่ ดั ตั้งแบบไมเปนทางการ จะมีลักษณะโครงสรางไมชัดเจนเทากับกลุม
ทีเ่ ปนทางการ ทําหนาที่เหมือนกลุมที่มารวมตัวกันทางสังคม หรือกลุมเล็ก ๆ ที่มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณสวนบุคคล บางกลุมมีโทรศัพทสายดวนสําหรับปญหาวิกฤติ ติดตอกันทางจดหมาย
เทปบันทึกเสียง วิทยุ ซึ่งสมาชิกอาจไมไดมาพบกันโดยตรง บางกลุมจัดโปรแกรมตาง ๆ ขึ้น เชน
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การเยี่ยมผูปวยที่ยังไมไดเปนสมาชิกและอยูในระหวางการรักษาอยูในโรงพยาบาล เพื่อชวยให
บุคคลเหลานัน้ สามารถเผชิญกับความเจ็บปวย ขจัดภาวะเครียด หรือความกลัวตอสิ่งที่จะเกิดใน
อนาคต แลกเปลี่ยนประสบการณที่มีตอความเจ็บปวย ความกาวหนาของโรคและผลดีที่จะตามมา
ตัวอยางของกลุมที่ตั้งขึ้นอยางไมเปนทางการ ไดแก กลุมผูปวยหลังผาตัดเตานม กลุมผูปวยมะเร็ง
3.6 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับกระบวนการกลุมและกลุมชวยเหลือตนเอง
การใชกระบวนการกลุมกับผูติดเชื้อเอชไอวี จากการทบทวนการศึกษาเรื่องการใช
กระบวนการกลุม กับผูติดเชื้อเอชไอวีพบวามีการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
มารัม และคณะ (Marram 1978, Lasalleard and Laselle 1995, อางถึงใน
อรพรรณ ทองคํา 2543 : 24) พบวากระบวนการกลุมชวยใหสมาชิกกลุมไดเขาสังคม เรียนรูการ
สรางสัมพันธภาพ ลดการแยกตนเองออกจากสังคม ทําใหความรูสึกอางวางโดดเดี่ยวลดลง
โกโวนี่ (Govoni 1988, อางถึงในอรพรรณ ทองคํา 2543 : 24) กระบวนการกลุม
เพิม่ ความสามารถในการเผชิญปญหาและความเจ็บปวย มีความสามารถในการดูแลตนเอง และ
ติดตอกับสังคมไดมากขึ้น ชวยระบายความเครียดของผูปวยและชวยใหผูปวยเกิดความรูสึกมี
คุณคามีความหวัง
สงสงา จันสิน และคณะ (2537) พบวาผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไดเขารวมกระบวนการ
กลุม มีอารมณและความรูสึกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีกาลั
ํ งใจที่จะตอสู เลิกคิดฆาตัวตาย
มีความวิตกกังวล ลดลง และมีความทุกขทรมานทางจิตใจลดลง จะเห็นไดวาผลของกระบวนการ
กลุม เพียงอยางเดียว สามารถทําใหเกิดการปรับตัวทางดานจิตสังคมในผูติดเชื้อได
นงนุช เชาวศิลป (2540) ศึกษาผลของกระบวนการกลุมตอพฤติกรรมการปรับตัว
และคุณภาพชีวิตของผูติดเชื้อเอชไอวี จํานวน 36 คน กลุมควบคุมไดรับการใหคําปรึกษาตามปกติ
กลุม ทดลองรวมในการทดลองในกระบวนการกลุม โดยมีผูวิจัยเปนผูนากลุ
ํ ม พบวา ในกลุมทดลอง
มีคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวและคุณภาพชีวิตสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ในกลุม
ควบคุมมีการปรับตัวและคุณภาพชีวิตเทานั้นที่สูงกวากอนการทดลองระหวางกลุมควบคุมและ
กลุม ทดลอง พบวาคะแนนพฤติกรรมการปรับตัวโดยรวม พฤติกรรมการปรับตัวดานสรีรวิทยาและ
ดานบทบาทหนาที่ในกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
วากระบวนการกลุมมีประสิทธิภาพในการสงเสริมการปรับตัวไดดีกวาการใหคําปรึกษาตามปกติ
อรพรรณ ทองคํา (2543 : ก) ศึกษาพบวา ผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขารวมกระบวนการ
กลุม เสริมสรางพลังอํานาจ มีคะแนนการปรับตัวดานจิตสังคมสูงกวา ผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขารวม
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กระบวนการกลุมที่ไมมีการเสริมสรางพลังอํานาจ และกลุมผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับการดูแลชวย
เหลือสนับสนุนทั้งทางรางกายจิตสังคมตามรูปแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญที่.05
3.7 งานวิจยั เกี่ยวกับกลุมชวยเหลือตนเอง
สายใจ พัวพันธ (2529 : ก) ศึกษาการมีสวนรวมในกลุมชวยเหลือตนเองตอ
ภาพลักษณของผูปวย ภายหลังการตัดเตานมออก โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 15 คนผลการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางที่มีสวนรวมในกลุมชวยเหลือตนเอง มีภาพลักษณตอตนเองในทางบวกมาก
กวาระยะกอนเขากลุมชวยเหลือตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสัมพันธ
ระหวางคะแนนการมีสวนรวมในกลุมชวยเหลือตนเองกับคะแนนการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณภาย
หลังการตัดเตานมออก มีความสัมพันธกันทางบวก และหลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
การปฏิบตั ติ ัวสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สายปญญา คงพันธ (2535 :ก) ไดศึกษาถึงประสิทธิผลของโครงการสุขศึกษา
โดยใชกระบวนการกลุมชวยเหลือตนเอง ตอระดับความวิตกกังวลของผูปวยมะเร็งปากมดลูก ที่ได
รับรังสีรักษา ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลของผูปวยมะเร็ง
ปากมดลูกที่ไดรับรังสีรักษาตํ่ากวากอนทดลอง และตํ่ากวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 และหลังจากการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติตัวของผูปวย
มะเร็งปากมดลูกที่ไดรับรังสีรักษาสูงกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จารุวรรณ รัศมีเหลืองออน (2535 : ก) ไดศึกษาถึงผลของการใชกลุมชวยเหลือ
ตนเอง ตอความรูสึกมีคุณคาและความสามารถในการดูแลตนเอง ของผูปวยมะเร็งศีรษะและคอ
ทีไ่ ดรบั รังสีรกั ษา โดยใชทฤษฎีการดูแลตนเองเปนแนวทางในการศึกษา จากการศึกษาพบวาผูปวย
ในกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรูสึกมีคุณคา และความสามารถในการดูแลตนเอง แตกตาง
จากกลุม เปรียบเทียบอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
บุญชืน่ อิ่มมาก (2535 : ก) ไดศึกษาการใชกลุมชวยเหลือตนเอง ของผูปวย
ภายหลังผาตัดเตานมที่ไดรับเคมีบําบัดตอคุณภาพชีวิต ปฏิสัมพันธภายในกลุม การสนับสนุนที่
ผูป วยไดรับจากกลุมประเด็นปญหาและความชวยเหลือที่กลุมตัวอยางตองการ โดยศึกษาจํานวน
กลุม ตัวอยาง จํานวน 20 ราย เก็บขอมูลกอนและหลังการเขากลุมชวยเหลือตนเอง กลุมตัวอยางมี
คะแนนเฉลี่ย คุณ ภาพชีวิตมากกวา กอนเขารวมกลุม อยางมีนัย สํ าคัญ ที่สถิติที่ระดับ .05
มีพฤติก รรมการแสดงความพยายามในการแกปญหามากที่สุด มีการตอบสนองอารมณทาง
ดานบวก ความชวยเหลือที่ไดรับจากกลุมมากที่สุด คือโรค และการรักษา
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อาภาพร เผาวัฒนา (2537 : ก) ศึกษาถึงประสิทธิผลของการเขารวมกระบวน
การกลุมชวยเหลือตนเอง ตอความสามารถในการดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ชนิด
ไมทราบสาเหตุ จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาพบวา ภายหลังการเขารวมกระบวนการกลุม
ชวยเหลือตนเอง ผูปวยกลุมทดลองมีความสามารถในการดูแลตนเองดีกวากอนเขารวมกระบวน
การกลุมชวยเหลือตนเอง และดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
กลุมทดลองมีระดับความดันโลหิตตัวลางลดลง มากกวากอนเขารวมกระบวนการกลุมชวยเหลือ
ตนเอง และมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .069 และผูปวยกลุม
ทดลองมีนํ้าหนักลดลงมากกวากอนเขารวมกระบวนการกลุมที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตลดลง
มากกวาผูปวยกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
อังคณา สิริยาภรณ และคณะ (2538) ศึกษาการปรับตัวดานจิตสังคม ของผูติด
เชื้อไวรัสเอดสที่เขากลุมชวยเหลือตนเอง พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวดาน
จิตสังคมกอนเขากลุมชวยเหลือตนเองครั้งที่ 3 สูงกวาครั้งที่ 1 และ 2 สวนคะแนนการปรับตัวดาน
จิตสังคมกอนการเขากลุมชวยเหลือตนเองครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 มีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ(P>.05) แตคะแนนการปรับตัวดานจิตสังคมกอนการเขากลุมชวยเหลือตนเอง
ครัง้ ที่ 3 มีความแตกตางกับครั้งที่ 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.05)
ภัทธีรา ดีประวัติ (2539 : ก) ไดศึกษาถึงประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาแบบ
กลุมชวยเหลือตนเองในการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ของหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภ
จํานวน 110 ราย ผลการศึกษาพบวาภายหลังโปรแกรมสุขศึกษาหญิงตั้งครรภกลุมทดลองมี
ความรู การรับรูอันตรายและโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค มีทัศนคติและการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธดีขึ้นกวากอนการทดลอง และสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตคิ วามรูการรับรู อันตรายและโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคทางเพศสัมพันธ มีความสัมพันธโดย
ตรงกับการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคทางเพศสัมพันธ
เกสรี เลิศประไพ (2539 : ก) ศึกษาถึงประสิทธิผลของการเขากิจกรรมกลุมชวย
เหลือตนเองตอความบกพรองในการดูแลตนเอง ของผูปวยโรคเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลินใน
คลีนคิ เบาหวาน โรงพยาบาลสมุทรปราการ เปรียบเทียบกับผูปวยที่ไดรับการสอนตามปกติ กลุม
ตัวอยางแบงเปนกลุมทดลอง 39 คน กลุมเปรียบเทียบจํานวน 39 คน จากการศึกษาพบวา
ภายหลังการเขารวมกิจกรรมกลุมชวยเหลือตนเอง กลุมทดลองมีความบกพรองในการดูแลตนเอง
ลดลงกวากอนเขากลุมชวยเหลือตนเอง และลดลงมากกวากลุมเปรียบเทียบ สวนระดับนํ้าตาล
ในเลือดกอนอาหารเชาของผูปวยทั้งกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบลดลงไมแตกตางกัน
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รัศมี วิบูลยกุล (2542 : ก) ศึกษาผลของโปรแกรมกลุมสนับสนุนตอความหวังของ
บุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวี พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนความหวังกอนการศึกษาทั้งกลุมทดลอง และ
กลุมควบคุมไมมีความแตกตางกัน (P>.05) หลังการทดลองคาเฉลี่ยคะแนนของความหวังของ
กลุม ทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กมลวรรณ หวังสุข (2541 : ก) ศึกษาประสิทธิผลของกลุมชวยเหลือตนเองใน
การสงเสริมสุขภาพของผูติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา พบวาหลังการเขารวม
กิจกรรม 4 ครั้ง กลุมตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยในเรื่องความรูเกี่ยวกับโรคเอดสและการสงเสริม
สุขภาพ และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพกอนการเขารวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา จะพบวาการใชกระบวนการกลุมและกลุมชวย
เหลือตนเองสงผลตอภาวะจิตสังคม และการดูแลตนเอง ในฐานะที่ผูวิจัยไดมีสวนในการสนับสนุน
ในการจัดตั้งกลุมกลุมชวยเหลือตนเองของผูติดเชื้อเอชไอวี และพัฒนาชุดกิจกรรมสนับสนุนทาง
สังคม “ตาลโตนด” จึงสนใจที่จะศึกษาผลของแรงสนับสนุนทางสังคม ตอภาวะจิตสังคม ไดแก
ภาวะซึมเศรา ความตระหนักในคุณคาแหงตน การทําพฤติกรรมสูจุดมุงหมายในชีวิต และสัมพันธ
ภาพระหวางบุคคล ซึ่งเชื่อวาจะสงผลตอภาวะจิตสังคม และสุขภาพของผูติดเชื้อเอชไอวี
4. การเยี่ยมบาน
การเยีย่ มบานเปนการใหแรงสนับสนุนทางสังคมทางหนึ่งแกผูปวย หรือผูประสบปญหา
ตางๆ ทีส่ งผลกระทบทางดานรางกาย จิตใจ สังคม หรือเปนการสรางปฏิสัมพันธระหวางผูลงไป
เยีย่ มกับผูถ กู เยี่ยม โดยการเยี่ยมบาน มีความแตกตางกันของผูลงไปเยี่ยม ขึ้นอยูกับเปาหมาย
และบทบาทของผูลงไปเยี่ยม
การเยี่ย มบาน ในความหมายของระบบบริการสาธารณสุขนั้น เปนกิจกรรมของ
เจาหนาที่สาธารณสุขทุกระดับตลอดถึงอาสาสมัครตางๆ มีเปาหมายเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
พลานามัย การปองกันโรค การดูแลผูปวยในบาน การปองกันและแกไขความพิการตางๆ ตลอด
จนชวยจัดระเบียบความเปนอยูของชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพปญหานั้น
การเยี่ยมบาน เปนกิจกรรมที่ใหบริการครอบคลุมสาธารณสุขพื้นฐานแบบผสมผสาน
ไปกับการสาธารณสุขมูลฐาน เนนการดูแลแบบองครวมและตอเนื่อง มีการนิเทศติดตาม ประเมิน
สภาพปญหา การแกปญหาของผูปวย รวมกันกําหนดกิจกรรมการดูแล รวมทั้งการสอน การฝก
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับทักษะที่จําเปนการใหความชวยเหลือและสนับสนุนใหผูปวยสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมดวยความเปนสุข (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ, กองโรคเอดส 2539 : 1 )
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การเยี่ยมบาน หมายถึง การบริการชวยเหลือประชาชนตามบานดวยเหตุผลหลาย
ประการ เชน ไปตรวจเยี่ยมเพื่อดูอาการเจ็บปวย ชวยเหลือใหการพยาบาล การติดตามโรคตาง ๆ
หรือไปตรวจเยี่ย มเพื่อดูความเปน อยูของประชาชน ตลอดจนขนบธรรมเนีย มประเพณีและ
วัฒนธรรมและสังคม (กระทรวงสาธารณสุข, กองงานวิทยาลัยพยาบาล 2522 : 78)
การเยีย่ มบาน หมายถึง การกระทําที่มีจุดมุงหมายเพื่อทราบขอเท็จจริงในเรื่องตาง ๆ
เพื่อเปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับผูใชบริการเชน สภาพแวดลอม ฐานะความเปนอยู
ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว ทัศนคติของสมาชิกในครอบครัวตอผูใชบริการ เปนตน
โดยมีนักสังคมสงเคราะหเปนผูออกไปเยี่ยมเยือนถึงที่บานที่พักของผูใชบริการ (ทัศนีย ปุวรัตน
2542 : 53)
4.1 วัตถุประสงคของการเยี่ยมบาน
ปราณี เทียมใจ (2534 : 227) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคการเยี่ยมบาน ดังนี้
1. เพือ่ ศึกษารวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาพิจารณาวินิจฉัยปญหาหรือ
ความตองการและวางแผนชวยเหลือ ผูปวยและครอบครัวไดถูกตองเหมาะสมทั้งสภาพเศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม สังคม วัฒนธรรม
2. เพือ่ ใหคาแนะนํ
ํ
าในดานสุขภาพในทางที่จะกอใหเกิด ทัศนคติและพฤติกรรม
ที่ถูกตองเกี่ยวกับอนามัยสวนบุคคล ชวยในการจัดระเบียบความเปนอยูของชีวิตใหเหมาะสมกับ
สภาพของรางกายของแตละบุคคลและครอบครัว
3. เพือ่ ใหคําแนะนําในการปองกันโรค การปฏิบัติใหพนจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ
เพือ่ เปนกําลังใจใหแกผูปวยและครอบครัว
4. เพือ่ กระตุนใหผูปวยและครอบครัวรูจักใชบริการสาธารณสุขตาง ๆ ของชุมชน
ไดถูกตอง เหมาะสม ตามความจําเปน
4.2 เปาหมายของการเยี่ยมบาน
เพลเลเทียร (Pelletier 1997, อางถึงใน อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 2537 : 250)
ไดกลาวถึงเปาหมายการเยี่ยมบานดังนี้
1. เปนการพัฒนาสัมพันธภาพและความรวมมือของผูใหบริการดานสุขภาพ
2. เกิดสัมพันธภาพระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ,ครอบครัว สัมพันธภาพ
ระหวางผูรับบริการและครอบครัว
3. เปนทางเลือกใหกับผูรับบริการ
4. มีการดูแลตนเอง เกิดสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทักษะทางสังคม วิธีแก
ปญหาสวนบุคคล
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5. ชวยลดอาการแสดงและเพิ่มความตระหนักในคุณคาแหงตน มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองและการควบคุมตนเอง
4.3 ประโยชนของการเยี่ยมบาน
ทัศนี ตันติทวีโชค (2536 : 23 - 24) ไดกลาวถึงประโยชนการเยี่ยมบาน ตอผูรับ
บริการและครอบครัว ดังนี้
1. ผูรับบริการไดรับการดูแลอยางตอเนื่องที่บาน
2. ไดรับคําปรึกษา คําแนะนําเปนรายบุคคล รายครอบครัว ตามสภาพ
ปญหาตาง ๆ ที่แตกตางกันตามความเหมาะสม
3. ผูร บั บริการ และครอบครัวรูสึกสะดวกและเปนกันเองในการปรึกษา
ปญหาตาง ๆ
4. ญาติจะไดรับการฝกหัด ในการดูแลผูปวยอยางถูกตอง และสามารถใหการ
ดูแลชวยเหลือผูปวยในบางกรณีที่จําเปนตองใชเทคนิคเฉพาะได การสอนใหญาติดูแลผูปวยทําให
ครอบครัว จะชวยสรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดระหวางคนไข ญาติ และผูใหบริการ
4.4 บทบาทหนาที่ของผูใหบริการในการเยี่ยมบาน
จรรยา เสียงเสนาะ และวารี ระกิติ (2542 : 287 - 288) ไดกลาวถึง บทบาทหนา
ทีข่ องผูใหบริการเยี่ยมบาน ดังนี้
1. เปนผูใหบริการ หมายถึง การใหการดูแลรักษาพยาบาลที่บาน โดยผูใหบริการ
เปนผูใ หบริการดวยตนเอง ใหคําแนะนํากับผูรับบริการและครอบครัวใหปฏิบัติการบางอยางในการ
ดูแลผูปวยได ตามหลักการพยาบาลมากที่สุด ตามขีดความสามารถ
2. เปนครู หมายถึง ผูใหบริการตองทําหนาที่ในการสอนผูปวย ครอบครัว และ
ชุมชน ในการเยี่ยมบานแตละครั้ง การสอนและใหคําแนะนํานี้มีความสําคัญมาก ถาผูปวยและ
ครอบครัวเขาใจในเรื่องที่สอนและปฏิบัติตามก็จะเกิดผลดีตอสุขภาพอนามัยของเขา
3. เปนทีป่ รึกษา หมายถึง นอกจากปญหาสุขภาพทางดานรางกายแลว ผูรับ
บริการยังมีปญ
 หาดานจิตใจ ผูใหบริการจําเปนตองรับฟงปญหา พรอมทั้งใหคาปรึ
ํ กษา ใหแนวทาง
ในการตัดสินใจ
4. เปนผูประสานงานหมายถึง ทําหนาที่ เปนคนกลางระหวางผูรับบริการ
ครอบครัว และแพทยหรือประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ที่สงผลประโยชนใหกับครอบครัว เชน
นักสังคมสงเคราะห สถานสงเคราะหตาง ๆ ที่ครอบครัวขอรับการชวยเหลือเมื่อถึงคราวจําเปน
5. เปนผูพิทักษสิทธิของผูรับบริการ
โดยจัดใหประชาชนไดรับสิทธิบริการ
ดานสุขภาพตามสิทธิที่ควรไดรับ หรือการลวงละเมิดสิทธิ
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4.5 ขัน้ ตอนและแนวทางการเยี่ยม
1. ติดตอประสานงาน กับผูติดเชื้อหรือครอบครัว โดยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของ
และมีความประสงคจะใหไปเยี่ยมบาน
2. ศึกษาประวัติ และภูมิหลังของผูปวย สถานที่ แผนที่ การเดินทาง และสภาพ
แวดลอม
3. ผูเ ยีย่ มจัดเตรียมอุปกรณเครื่องใช ที่จําเปน เชน ยารักษาโรค เครื่องอุปโภค
บริโภค
4. ในเวลาเยี่ยม ควรไปอยางสงบ เพราะตองคํานึงความลับของผูติดเชื้อ
5. เมือ่ พบผูติดเชื้อหรือผูปวย อันดับแรกคือการประเมินปญหาและความ
ตองการทางดานรางกาย และจิตใจ
6. ดําเนินการตามแนวทางของกิจกรรมเยี่ยมบานแตละครั้ง
7. สรุปปญหาคําแนะนํา ความชวยเหลือ แนวทางการแกไขปญหาที่ไดใหไปและ
การประเมินผลความตองการในการเยี่ยมครั้งตอไป และนัดหมาย วันเวลา
4.6 การเยีย่ มบานผูติดเชื้อ / ผูปวยเอดส
ความจําเปนของการเยี่ยมบาน
เนื่องจากผลในเรื่องทัศนคติตอ การติดเชื้อ
เอชไอวี รวมทั้งเปนโรคที่ไดรับการประเมินจากสังคมในทางลบ ทําใหผูติดเชื้อ/ผูปวยสวนใหญมี
ความวิตกกังวลตอการเขาสูระบบบริการทางดานสุขภาพ ทําใหขาดการดูแลที่ถูกตอง เสียชีวิตจาก
โรคทีส่ ามารถ ดูแลรักษาได มีปญหาทางดานจิตใจ ขาดสัมพันธภาพกับผูอื่น หมกมุน ซึมเศรา
ทอแท นับตั้งแตเกิดการระบาดของโรคเอดสในประเทศไทย ไดเกิดพัฒนาการการดูแลผูติดเชื้อ/
ผูปวยเอดสที่บานและชุมชน ทั้งในสวนองคกรภาครัฐ และองคกรพัฒนาเอกชน รวมทั้งองคกร
ชุมชน ซึ่งแนวคิดการดูแลผูปวยที่บานและชุมชนนี้ ก็ไดรับอิทธิพลสวนหนึ่งจากประเทศที่พัฒนา
แลวเชนกัน โดยในประเทศที่กําลังพัฒนาอื่นๆ ที่เผชิญปญหาการระบาดของโรคเอดสอยางรุนแรง
มากอนประเทศไทย(กระทรวงสาธารณสุข, กองโรคเอดส 2543 : 2) การดูแลอาจมีรูปแบบ
ทีแ่ ตกตางกันไป เชน กลุมผูติดเชื้ออาจเนนไปในดานของการชวยเหลือทางดานจิตใจ การใหขอมูล
แหลงชวยเหลือ หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน ในกลุมวิชาชีพอาจเนนไปในเรื่องของการดูแลรักษาปญหา
โรคติดเชื้อฉวยโอกาส ความรูในการดูแลตนเอง การประสานเชื่อมโยงไปยังกลุมผูติดเชื้อ และอื่นๆ
ดังนั้นการเยี่ยมบานของกลุมตาลโตนด จึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะชวยใหแรงสนับสนุน
ทางดานสังคมแกผูติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะในดานการใหการสนับสนุนทางดานจิตใจ การใหขอ
มูลขาวสาร และการชวยเหลือสนับสนุนสิ่งของ เพื่อใหผูติดเชื้อเอชไอวี สามารถดํารงตนอยูใน
สังคมดวยความผาสุก
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระ
ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด”
1. ม
1 . กิจกรรมรวมกลุ
1.1 พัฒนาสัมพันธภาพระหวาบุคคล
1.2 พัฒนาการกระทําพฤติกรรมไปสู
จุดมุงหมายในชีวิต
1.3 พัฒนาความตระหนักในคุณคา
แหงตน
1.4 พัฒนาความสามารถในการ
ดํารงชีวิต
2. กิจกรรมเยี่ยมบาน

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

บทที่ 3
วิธดี ําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่มีลักษณะเปน One Group Pretest - Posttest Design
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการให แ รงสนั บ สนุ น ผ า น ชุ ด กิ จ กรรมสนั บ สนุ น ทางสังคม“ตาลโตนด”
ตอการเปลี่ยนแปลงของภาวะจิตสังคม ไดแก ภาวะซึมเศรา ความตระหนักในคุณคาแหงตน
การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต และสัมพันธภาพระหวางบุคคล ของผูติดเชื้อเอชไอวี
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูติดเชื้อเอชไอวี ที่เขาเปนสมาชิก
กลุม ชวยเหลือตนเอง“ตาลโตนด” ในป 2545 จํานวน 72 คน ผูวิจัยสุมตัวอยางภายใตคุณสมบัติ
ดังนี้ คือ
1. เปนสมาชิกใหม ที่ยังไมเคยผานกิจกรรมของชมรม
2. เปนสมาชิกที่สมัครใจเขารวมกิจกรรม จบครบกระบวนการวิจัย
3. เปนสมาชิกที่ไมมีภาวะความเจ็บปวยที่เปน อุปสรรคตอการวิจัย
กลุม ตัวอยาง สุมกลุมตัวอยาง ตามคุณสมบัติที่กําหนด มาไดจานวนทั
ํ
้งสิ้น 27 คน
2. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – experimental Research) โดยใช
รูปแบบกลุมเดียววัด 2 ครั้ง (The One Group pretest – posttest Design)

O1

X

O2
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กลุมทดลอง
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โดยกําหนดให
O1
X
O2

แทน
แทน
แทน

การทดสอบกอนในกลุมทดลอง
โปรแกรมที่จัดขึ้นโดยผูวิจัย (ชุดกิจกรรม ฯ “ตาลโตนด”)
การทดสอบภายหลังในกลุมทดลอง

3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด”
- กิจกรรมรวมกลุม
- กิจกรรมเยี่ยมบาน
ตัวแปรตาม ไดแก
- ภาวะซึมเศรา
- ความตระหนักในคุณคาแหงตน
- การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
- สัมพันธภาพระหวางบุคคล
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวยเครื่องมือหลัก 2 ชนิด คือ
4.1 เครือ่ งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 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
ดานจิตใจ ดานการมีปฏิสัมพันธ โดยสรางเปนขอคําถาม มีลักษณะเปนขอความเชิงบวกและ
เชิงลบ จํานวน 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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คําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 4 ระดับ ดังนี้
ไมมีอาการนี้เลยหรือมีแตนอยมาก หมายถึง ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมาผูตอบไมรูสึก
หรือมีพฤติกรรมตามขอความนั้นเลย
มีอาการนี้เปนบางครั้ง
หมายถึง ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมาผูตอบรูสึก
หรือมีพฤติกรรมตามขอความเปนบางครั้ง
มีอาการนี้คอนขางบอย
หมายถึง ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมาผูตอบรูสึกหรือ
มีพฤติกรรมตามขอความนั้นคอนขางบอย
มีอาการนี้ตลอดเวลา
หมายถึง ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมาผูตอบรูสึกหรือ
มีพฤติกรรมตามขอความนั้นตลอดเวลา
ขอความที่มีลักษณะเชิงบวก พิจารณาใหคะแนนดังนี้
ไมเปนเลยหรือเปนเวลานอยมาก
ใหคะแนน
4
เปนเวลาหรือบางครั้ง
ใหคะแนน
3
เปนคอนขางบอย
ใหคะแนน
2
เปนเกือบตลอดเวลา
ใหคะแนน
1
ขอความที่มีลักษณะในเชิงลบ พิจารณาใหคะแนนดังนี้
ไมเปนเลยหรือเปนเวลานอยมาก
ใหคะแนน
1
เปนเวลาหรือบางครั้ง
ใหคะแนน
2
เปนคอนขางบอย
ใหคะแนน
3
เปนเกือบตลอดเวลา
ใหคะแนน
4
การแปลผลคะแนน สามารถ แปลผลระดับภาวะซึมเศรา ออกเปน 3
ระดับ โดยแบงแบบอิงเกณฑ ซึ่งประยุกตจากแนวคิดของเสรี ลาชโรจน (2537 : 65-68) ดังนี้
ชวงคะแนนเปนรอยละ
ความหมาย
นอยกวา 60
แสดงวามีระดับภาวะซึมเศราตํ่า
60-79
แสดงวามีระดับภาวะซึมเศราปานกลาง
80 ขึ้นไป
แสดงวามีระดับภาวะซึมเศราสูง
4.1.3 แบบสอบถามความตระหนักในคุณคาแหงตน ใชแนวคิดของ Geal
Lindenfield (1995) โดยผูวิจัยเลือกศึกษาในครั้งนี้เพียง 5 ดาน ไดแก ดานความสงบและรูสึก
ผอนคลาย ดานการมีพลังและจุดมุงหมาย ดานการเปดเผยและแสดงความรูสึก ดานการคิดใน
ทางทีด่ ีและการมองโลกในทางดี ดานการพึ่งพิงตนเอง
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แบบสอบถามนี้ประกอบดวยขอความที่แสดงอารมณความรูสึก ขอคํา
ถามทัง้ หมด จํานวน 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
คําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 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
แสดงวามีระดับความตระหนักในคุณคาแหงตนตํ่า
60-80
แสดงวามีระดับความตระหนักในคุณคาแหงตนปานกลาง
80 ขึ้นไป
แสดงวามีระดับความตระหนักในคุณคาแหงตนสูง
4.1.4 แบบสอบถามการกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิตในผูติดเชื้อ
เอชไอวี ใชแนวคิดของบําเพ็ญจิต แสงชาติ (2541 : 89) โดยหมายถึงการมีพฤติกรรมดังตอไปนี้
3 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค ดานอารมณจิตใจ ดานเศรษฐกิจ
แบบสอบถามนี้ประกอบดวยขอความที่แสดง การกระทําพฤติกรรมไป
สูจ ดุ มุง หมายชีวิต จํานวน 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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คําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 3 ระดับ ดังนี้
ขอความที่มีความหมายในเชิงบวก พิจารณาใหคะแนนดังนี้
ทําเปนประจํา
ใหคะแนน
4
ทําเปนสวนใหญ
ใหคะแนน
3
ทําบางไมทาบ
ํ าง
ใหคะแนน
2
ไมเคยทํา
ใหคะแนน
1
ขอความที่มีความหมายในเชิงลบ พิจารณาใหคะแนนดังนี้
ทําเปนประจํา
ใหคะแนน
1
ทําเปนสวนใหญ
ใหคะแนน
2
ทําบางไมทาบ
ํ าง
ใหคะแนน
3
ไมเคยทํา
ใหคะแนน
4
การแปลผลคะแนน สามารถ แปลผลระดับการกระทําพฤติกรรมไป
สูจ ดุ มุง หมายในชีวิต ออกเปน 3 ระดับ โดยแบงแบบอิงเกณฑ ซึ่งประยุกตจากแนวคิดของเสรี
ลาชโรจน (2537 : 65-68) ดังนี้
ชวงคะแนนเปนรอยละ
ความหมาย
นอยกวา 60
แสดงวามีระดับการกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิตตํ่า
60-81
แสดงวามีระดับการกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
ปานกลาง
80 ขึ้นไป
แสดงวามีระดับการกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิตสูง
4.1.5 แบบสอบถามวั ด ความสัมพัน ธภาพระหวางบุคคล ใชแนวคิดของ
สัมพันธภาพ ในครอบครัวของ Weiss (1974) และแนวคิดสัมพันธภาพระหวางบุคคลของ Beyer
and Marshall (1981) โดยผูวิจัยเลือกศึกษาองคประกอบ จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานที่ ความมั่นใจ
และความไววางใจ การไดรับความชวยสนับสนุนและมิตรภาพ แบบสอบถามนี้ประกอบดวย
ขอความที่แสดงอารมณความรูสึก ขอคําถาม ทั้งหมด จํานวน 20 ขอ มีลักษณะเปนขอความ
เชิงบวกและเชิงลบ 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
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คําถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 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
แสดงวามีระดับสัมพันธภาพระหวางบุคคลตํ่า
60-82
แสดงวามีระดับสัมพันธภาพระหวางบุคคลปานกลาง
80 ขึ้นไป
แสดงวามีระดับสัมพันธภาพระหวางบุคคลสูง
4.2 เครือ่ งมือที่ใชในการทดลอง คือชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด”
ทีพ่ ฒ
ั นาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ มี 2 กิจกรรม ดังนี้
4.2.1 กิจกรรมรวมกลุม
เปนกิจกรรมที่ใชกระบวนการกลุม ทีใ่ หสมาชิกไดแลกเปลี่ยนประสบ
การณ และแสดงความรูสึกคิดเห็นในการแกปญหาที่เผชิญอยู พรอมทั้งไดรับขอมูลความรูขาวสาร
จากการดําเนินกิจกรรมกลุม สื่ออุปกรณตาง ๆ กระทําโดยผูติดเชื้ออาสาสมัคร โดยมีวัตถุประสงค
ทีจ่ ะสรางเสริมสัมพันธภาพระหวาสมาชิก ลดภาวะซึมเศรา สรางความตระหนักในคุณคาแหงตน
และการกระทําพฤติกรรมสูจ ดุ มุงหมายในชีวิต
การจัดกิจกรรมพบสมาชิกนี้ กําหนดจัดเปนรายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
จํานวน 4 ครัง้ ระยะเวลาในการจัดทํากิจกรรม ประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่งตอการพบกลุม 1 ครั้ง
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กํ าหนดสมาชิกในกลุมประมาณ 10-15 คน ในกลุมจะประกอบไปดวยสมาชิกเกาและใหม
โดยสมาชิกเกาตองเปนสมาชิกที่มีประสบการณในการดูแลตนเอง เปนผูเปดเผยการติดเชื้อของ
ตนเอง กําหนดจํานวนไมเกินครึ่งหนึ่ง โดยใหมกี ิจกรรมในชุดปฏิบัติการนี้จํานวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง
ไดแก
ครั้งที่ 1
พัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ครั้งที่ 2
พัฒนาการกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
ครั้งที่ 3
พัฒนาความตระหนักควาตระหนักในคุณคาแหงตน
ครั้งที่ 4
พัฒนาความสามารถในการดํารงชีวิต
4.2.2 กิจกรรมเยี่ยมบานสมาชิก
เปนกิจกรรมที่ผูติดเชื้ออาสาสมัครของกลุมตาลโตนด เขาไปเยี่ยมสมาชิก
ของกลุม เพือ่ ใหความชวยเหลือในดานตางๆ พรอมกับประเมินสภาวะสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของสมาชิก โดยเนนการใหกําลังใจและใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวตามความเหมาะสม กําหนด
กิจกรรมเยีย่ มบานสมาชิก สัปดาหละ 1ครั้ง และใชเวลาเยี่ยมพูดคุย ประมาณ 1 ชั่วโมง การเยี่ยม
บานจะกระทําอยางตอเนื่องโดยใชขอมูลการเยี่ยมบานครั้งที่ผานมา เปนแนวทางในการใหความ
ชวยเหลือสนับสนุน และประเมินพัฒนาการในครั้งตอไป จํานวนครั้งของการเยี่ยมบานของสมาชิก
แตละคนเปนจํานวน 5 ครั้ง
4.3 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือ คือ เครือ่ งมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล
และเครื่องมือที่ใชในการทดลอง มีขั้นตอน ดังนี้
4.3.1 เครือ่ งมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ขัน้ ที่ 1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ และนําผลการศึกษามาสราง
เปนเครื่องมือ ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ขัน้ ที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหา (content validity) ของแบบ
สอบถามโดย นําไปหาความเที่ยงตรงดานเนื้อหา และความถูกตองของภาษา โดยอาจารยที่
ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ ทางดานจิตวิทยา จํานวน 3 ทาน
หลังจากผานการพิจารณาตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญแลว
ผูวิจัยนํ าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของอาจารยผูทรงคุณ
วุฒิ ไดแก เนื้อหาขอคําถามตรงกับสิ่งที่ตองการวัด ความชัดเจนของขอความ ความเหมาะสมดาน
ภาษา และการเรียงลําดับขอความ และนําไปทดลองใชในกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งมีลักษณะใกล
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เคียงกลุมตัวอยาง 29 คน และนํามาหาคาความเชื่อมั่น โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา( alpha’s
Cronbach coefficient ) ไดคาความเชื่อมั่นแยกเปนหมวดตางๆ ดังนี้
1. แบบสอบถามภาวะซึมเศรา
= 0.860
2. แบบสอบถามความตระหนักในคุณคาแหงตน
= 0.872
3. แบบสอบถามการกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต = 0.839
4 แบบสอบถามวัดสัมพันธภาพสวนบุคคล
= 0.781
4.4 กิจกรรมที่ใชในการทดลอง
การพัฒนาเครื่องมือ โดยผูวิจัยศึกษาจากทฤษฏีเอกสารที่เกี่ยวของ และประสบ
การณในการเปนผูนํากลุมของผูวิจัยโดยกําหนดวัตุประสงคของแตละชุดกิจกรรม จัดทําโครงราง
ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” เสนออาจารยที่ปรึกษาจํานวน 3 ทาน และนํามาปรับ
ปรุงแกไขหลังจากนั้นนํา ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” ทีพ่ ฒ
ั นาขึ้น ไปทดลองใชกับ
กับกลุม ผูต ดิ เชื้อที่เปนสมาชิกเกาของชมรมตาลโตนด จํานวน 15 คน และอาสาสมัครแกนนําซึ่ง
เปนผูน ากลุ
ํ ม จํานวน 2 คน โดยใชระยะเวลา 2 วัน ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมพบกลุมแตละครั้ง
จะใหผเู ขากลุม และอาสาสมัครชวยประเมิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ความเหมาะสมของเวลา
ความเหมาะสมของกิจกรรม ผลที่ไดรับจากกิจกรรม สิ่งที่ควรปรับปรุงและแกไข และผูวิจัยไดนําขอ
มูลจากขอเสนอแนะดังกลาวมาปรับปรุงกิจกรรมเพื่อใชในการวิจัย ตอไป
4.5 อาสาสมัครผูนํากลุม
มีก ารอบรมใหอาสาสมัครรับ ทราบ เกี่ยวกับความเปนมาของ ชุดกิจกรรม
สนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” วัตถุประสงค ทักษะตางๆ ที่จําเปน เชน การตั้งคําถาม การทวน
ความ การสรุปความ ทาทีของผูนํากลุม และใหอาสาสมัครทดลองนําชุดกิจกรรมสนับสนุนทาง
สังคม “ตาลโตนด” ทดลองทํากับกลุมผูติดเชื้อที่เปนสมาชิกเกาของชมรม โดยผูวิจัยเปนผูประเมิน
และใหคําแนะนํา
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยดํ าเนินการตามขั้นตอนที่ทาง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดไว เริ่มดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือน
เมษายน 2545 – พฤศจิกายน 2545 โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ผูว จิ ยั แบงการทดลองเปน 2 รุน โดยรุนที่1 เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน เมษายน
2545 ถึงเดือนสิงหาคม 2545 รุนที่ 2 เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนสิงหาคม 2545

53
2. ผูวิจัย เลือกกลุมตัวอยางจากผูมารับ บริก ารทางการแพทย ของโรงพยาบาล
บานแหลม ที่สมัครใจเขารวมกิจ กรรมของชมรมตาลโตนด และมีคุณ สมบัติตามที่กํ าหนด
โดยอธิบายถึงวัตถุประสงคการทําวิจัย ผูวิจัยอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามใหเปนที่เขาใจ แลว
จึงใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม ในกรณีที่ตัวอยางอานหนังสือไมออก ผูวิจัยอานใหฟง โดย
ผูว จิ ยั เปนผูทําเครื่องหมายในแบบสอบถามให
3. รุน ที่ 1 เริ่มทําการทดสอบกอนการทดลอง ระยะเวลา 1 สัปดาห โดยเริ่มตนตั้งแต
เดือนเมษายน 2545 หลังจากนั้นกลุมทดลองเขารวมกิจกรรมรวมกลุม เปนระยะเวลา 4 เดือน ถึง
เดือนกรกฎาคม 2545 ทดสอบภายหลังการทดลองเปนระยะเวลา 1 สัปดาห
4. รุน ที่ 2 เริ่มทําการทดสอบกอนการทดลอง ระยะเวลา 1 สัปดาห โดยเริ่มตนตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2545 หลังจากนั้นกลุมทดลองเขารวมกิจกรรมรวมกลุม เปนระยะเวลา 4 เดือน ถึง
เดือนพฤศจิกายน 2545 ทดสอบภายหลังการทดลองเปนระยะเวลา 1 สัปดาห
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กลุม
ทดลอง
1 2

ระยะเวลา

a

เมษายน 45

a

พฤษภาคม 45

a

มิถุนายน 45

a

กรกฎาคม 45

a สิงหาคม 45

a กันยายน 45
a ตุลาคม 45
a พฤศจิกายน 45

กิจกรรม
พบสมาชิก
Pretest กอน 1 สัปดาห
ครั้งที่ 1 พัฒนาสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล
ครั้งที่ 2 พัฒนาการกระทําพฤติกรรม
ไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
ครัง้ ที่ 3 พัฒนาความตระหนักในคุณ
คาแหงตน
ครั้งที่ 4 พัฒนาความสามารถในการ
ดํารงชีวิต
Posttest หลัง 1 สัปดาห
Pretest กอน 1 สัปดาห
ครั้งที่ 1 พัฒนาสัมพันธภาพระหวาง
บุคคล
ครั้งที่ 2 พัฒนาการกระทําพฤติกรรม
ไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
ครัง้ ที่ 3 พัฒนาความตระหนักในคุณ
คาแหงตน
ครั้งที่ 4 พัฒนาความสามารถในการ
ดํารงชีวิต
Posttest หลัง 1 สัปดาห

เยี่ยมบาน
เยี่ยมบาน

เยี่ยมบาน

6. การวิเคราะหขอมูล
ผูว จิ ยั นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/FW
(statistical package for the social science) มีขั้นตอนการวิเคราะห ขอมูลตามลําดับดังนี้
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1. แจกแจงความถี่ และอัตรารอยละของขอมูลพื้นฐาน
2. จําแนกระดับ จํานวน รอยละของ คะแนนภาวะซึมเศรา คะแนนความตระหนักใน
คุณคาแหงตน คะแนนของการกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต คะแนนสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล
3. คํานวณหาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
ของคะแนนภาวะซึมเศรา คะแนนความตระหนักในคุณคาแหงตน คะแนนของการกระทําพฤติ
กรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต คะแนนสัมพันธภาพระหวางบุคคล
4. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยภายในกลุมทดลอง กอนการทดลอง
และภายหลังการทดลอง โดยใชสถิติคาที ( t - test)

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ผลของการใหแรงสนับสนุนทางสังคมผาน
ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม ”ตาลโตนด” ตอภาวะซึมเศรา ความตระหนักในคุณคาแหงตน
การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจ ดุ มุงหมายในชีวิต และสัมพันธภาพระหวางบุคคลของผูติดเชื้อเอชไอวี
ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอ ดังตอไปนี้
1. ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง
2. การจําแนกระดับ จํานวน รอยละ ภาวะซึมเศรา ความตระหนักในคุณคาแหงตน
การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต และสัมพันธภาพระหวางบุคคล
3. การวิเ คราะหเ ปรีย บเทีย บ ค าเฉลี่ย และทดสอบ t-test ของภาวะซึมเศรา
ความตระหนักในคุณคาแหงตน การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต และสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล กอน และหลังการทดลอง
1. ขอมูลพื้นฐานกลุมตัวอยาง
ตารางที่ 1 จํานวนกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา
และสถานภาพสมรส
ขอมูลทั่วไป
เพศ

กลุมทดลอง
จํานวน(คน)

ชาย
หญิง
รวม

11
16
27
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รอยละ

40.7
59.3
100
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ขอมูลทั่วไป
อายุ

ตํ่ากวา 20 ป
20 – 30 ป
31 - 40 ป
รวม
ระดับการศึกษาสูงสุด
ไมจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ประถมศึกษาชั้นปที่ 6
มัธยมศึกษา
สูงกวามัธยมศึกษา
รวม
สถานภาพสมรส
โสด
คู
หมาย
หยา/แยก
รวม

กลุมทดลอง
จํานวน(คน)

รอยละ

1
14
12
27

3.7
51.9
44.4
100

6
16
3
2
27

22.2
59.3
11.1
7.4
100

3
11
9
4
27

11.1
40.7
33.3
14.8
100

จากตารางที่ 1 พบวากลุมทดลองสวนใหญ เปนเพศหญิง รอยละ 59.3 มีอายุระหวาง
20 - 30 ป รอยละ 51.9 ระดับการศึกษาสวนใหญ จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 คิดเปนรอยละ 59.3
สถานภาพสมรสคูสวนใหญ รอยละ 40.7
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2. การจําแนกระดับ จํานวน รอยละ ภาวะซึมเศรา ความตระหนักในคุณคาแหงตน
การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต และสัมพันธภาพระหวางบุคคล
2.1 การจําแนกระดับ จํานวน รอยละ ภาวะซึมเศรา โดยรวม และรายดาน
ตารางที่ 2 แสดงจํานวน รอยละ จําแนกตาม ระดับภาวะซึมเศรา โดยรวม 3 ดาน ดานอาการ
ทางกาย ดานจิตใจ ดานการมีปฏิสัมพันธ กอน และหลังการทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระดับภาวะซึมเศรา
โดยรวม 3 ดาน
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
สูง
ปานกลาง
3
11.1
ตํ่า
24
88.9
27
100
รวม
27
100
27
100
จากตารางที่ 2 พบวากอนการทดลองระดับภาวะซึมเศรา อยูในระดับตํ่า เปนสวนใหญ
ไดแก รอยละ 88.9 รองลงมา ระดับปานกลาง รอยละ 11.1 ภายหลังการทดลอง ระดับภาวะ
ซึมเศรา โดยรวมอยูในระดับตํา่
ตารางที่ 3 แสดงจํานวน รอยละ จําแนกตามระดับภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกายกอน และ
หลังการทดลอง
ระดับภาวะซึมเศรา
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานอาการทางกาย
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
สูง
ปานกลาง
3
11.1
ตํ่า
24
88.9
27
100
รวม
27
100
27
100
จากตารางที่ 3 พบวา กอนการทดลอง ระดับภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกาย อยูใน
ระดับตํ่าเปนสวนใหญ ไดแก รอยละ 88.9 รองลงมา ระดับปานกลาง รอยละ 11.1 ภายหลังการ
ทดลอง ระดับภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกาย อยูในระดับตํ่า โดยรวม
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวน รอยละ จําแนกตามระดับภาวะซึมเศรา ดานจิตใจกอน และหลัง
การทดลอง
ระดับภาวะซึมเศรา
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานจิตใจ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
สูง
1
3.7
ปานกลาง
3
11.1
ตํ่า
23
85.2
27
100
รวม
27
100
27
100
จากตารางที่ 4 พบวา กอนการทดลองระดับภาวะซึมเศรา อยูในระดับตํ่าเปนสวนใหญ
รอยละ 85.2 รองลงมา ระดับปานกลาง รอยละ 11.1 และสูงรอยละ 3.7 ภายหลังการทดลอง
ระดับภาวะซึมเศรา ดานจิตใจ อยูในระดับตํ่า โดยรวม
ตารางที่ 5 แสดงจํานวน รอยละ จําแนกตามระดับระดับภาวะซึมเศรา ดานการมีปฏิสัมพันธ
กอน และหลังการทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระดับภาวะซึมเศรา
ดานการมีปฏิสัมพันธ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
สูง
2
7.4
ปานกลาง
3
11.1
2
7.4
ตํ่า
22
81.5
25
92.6
รวม
27
100
27
100
จากตารางที่ 5 พบวา กอนการทดลองระดับภาวะซึมเศรา ดานการมีปฏิสัมพันธ
อยูใ นระดับตํ่าเปนสวนใหญ รอยละ 81.5 รองลงมา ระดับปานกลาง รอยละ 11.1 และระดับสูง
รอยละ 7.4 ภายหลังการทดลอง ระดับภาวะซึมเศรา ดานการมีปฏิสัมพันธ อยูในระดับตํ่า เปน
สวนใหญ รอยละ 92.6 รองลงมา ระดับปานกลาง รอยละ 7.4
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2.2 จําแนกระดับ จํานวน รอยละ ความตระหนักในคุณคาแหงตน โดยรวม
และรายดาน
ตารางที่ 6 แสดงจํานวน รอยละ จําแนกตามระดับความตระหนักในคุณคาแหงตนโดยรวม กอน
และหลังการทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ความตระหนักในคุณคา
แหงตน โดยรวม
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
สูง
2
7.4
4
14.8
ปานกลาง
18
66.7
20
74.1
ตํ่า
7
25.9
3
11.1
รวม
27
100
27
100
จากตารางที่ 6 พบวากอนการทดลองระดับความตระหนักในคุณคาแหงตน โดยรวม
อยูใ นระดับปานกลาง เปนสวนใหญ ไดแก รอยละ 66.7 รองลงมา ระดับตํ่า รอยละ 25.9 และ
ระดับสูง รอยละ 7.4 ภายหลังการทดลอง อยูในระดับปานกลาง เปนสวนใหญ ไดแก รอยละ 74.1
รองลงมา ระดับสูง รอยละ 14.8 และระดับตํ่า รอยละ 11.1
ตารางที่ 7 แสดงจํานวน รอยละ จําแนกตามระดับความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานความสงบและรูสึกผอนคลายกอน และหลังการทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานความสงบและรูสึก ฯ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
สูง
ปานกลาง
15
55.6
22
81.5
ตํ่า
12
44.4
5
18.5
รวม
27
100
27
100
จากตารางที่ 7 พบวากอนการทดลอง ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานความ
สงบและรูสึกผอนคลาย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 55.6 รองลงมา ระดับตํ่า รอยละ44.5 ภาย
หลังการทดลอง อยูในระดับปานกลาง รอยละ 81.5 รองลงมาระดับตํ่า รอยละ 18.5
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ตารางที่ 8 แสดงจํานวน รอยละ จําแนกตามระดับความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานมีพลังและจุดมุงหมาย กอน และหลังการทดลอง
ความตระหนักในคุณคาแหงตน
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานมีพลังและจุดมุงหมาย
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
สูง
ปานกลาง
13
48.1
27
100
ตํ่า
14
51.9
รวม
27
100
27
100
จากตารางที่ 8 พบวากอนการทดลองระดับความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานมี
พลังและจุดมุงหมาย อยูในระดับตํ่า รอยละ 51.9 ระดับปานกลาง รอยละ 48.1 ภายหลังการ
ทดลอง อยูในระดับปานกลาง ทั้งหมด
ตารางที่ 9 แสดงจํานวน รอยละ จําแนกตามระดับความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการเปดเผยและแสดงความรูสึก กอน และหลังการทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการเปดเผย ฯลฯ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
สูง
ปานกลาง
26
96.3
27
100
ตํ่า
1
3.7
รวม
27
100
27
100
จากตารางที่ 9 พบวากอนการทดลอง ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการเปดเผย
และแสดงความรูสึก อยูในระดับปานกลาง สวนใหญ รอยละ 96.3 ระดับตํ่า รอยละ 3.7 ภายหลัง
การทดลอง อยูในระดับปานกลาง ทั้งหมด
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวน รอยละ จําแนกตามระดับความตระหนักในคุณคาแหงตนดานการคิด
ในทางที่ดี และการมองโลกในทางดี กอน และหลังการทดลอง
ความตระหนักในคุณคาแหงตน
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานการคิดในทางที่ดี และฯลฯ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
สูง
ปานกลาง
26
96.3
27
100
ตํ่า
1
3.7
รวม
27
100
27
100
จากตารางที่ 10 พบวา กอนการทดลองระดับความตระหนักในคุณคาแหงตน ดาน
การคิดในทางที่ดี และการมองโลกในทางดี อยูในระดับปานกลาง สวนใหญ รอยละ 96.3 ระดับตํ่า
รอยละ 3.7 ภายหลังการทดลอง อยูในระดับปานกลาง ทั้งหมด
ตารางที่ 11 แสดงจํานวน รอยละ จําแนกตามระดับความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการพึ่งพิงตนเอง กอน และหลังการทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการพึ่งพิงตนเอง
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
สูง
ปานกลาง
27
100
27
100
ตํ่า
รวม
27
100
27
100
จากตารางที่ 11 พบวา กอนการทดลอง ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการ
พึง่ พิงตนเอง อยูในระดับปานกลาง ทัง้ หมด ภายหลังการทดลอง อยูในระดับปานกลาง ทั้งหมด
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2.3 จําแนกระดับ จํานวน รอยละ การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ในชีวิต โดยรวม และรายดาน
ตารางที่ 12 แสดงจํานวน รอยละ จําแนกตามระดับการกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
โดยรวม กอน และหลังการทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
การกระทําพฤติกรรมไปสู
จุดมุงหมายในชีวิต โดยรวม
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
สูง
4
14.8
7
25.9
ปานกลาง
16
59.3
12
44.4
ตํ่า
7
25.9
8
29.6
รวม
27
100
27
100
จากตารางที่ 12 พบวา กอนการทดลองระดับการกระทําพฤติกรรมไปสู จุดมุงหมาย
ในชีวิต โดยรวม อยูในระดับปานกลาง รอยละ 59.3 ระดับตํ่า รอยละ 25.9 และระดับสูง รอยละ
14.8 ภายหลังการทดลอง อยูในระดับปานกลาง รอยละ 44.4 ระดับตํ่า รอยละ 29.6 และระดับสูง
รอยละ 25.9
ตารางที่ 13 แสดงจํานวน รอยละ จําแนกตามระดับการกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
ดานการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค กอน และหลังการทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ในชีวิต ดานการสงเสริมสุขภาพฯ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
สูง
8
29.6
9
33.3
ปานกลาง
15
55.6
13
48.1
ตํ่า
4
14.8
5
18.5
รวม
27
100
27
100
จากตารางที่ 13 พบวากอนการทดลอง การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย ในชีวิต
ดานการสงเสริมสุขภาพฯ อยูในระดับปานกลาง รอยละ 55.6 ระดับสูง รอยละ 29.6 และระดับตํ่า
รอยละ 14.8 ภายหลังการทดลอง อยูในระดับปานกลาง รอยละ 48.1 ระดับสูง รอยละ 33.3 และ
ระดับตํ่า รอยละ 18.5
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ตารางที่ 14 แสดงจํานวน รอยละ จําแนกตามระดับการกระทําพฤติกรรมไปสู จุดมุงหมายใน
ชีวิต ดานอารมณ กอน และหลังการทดลอง
การกระทําพฤติกรรมไปสู
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
จุดมุงหมายในชีวิต ดานอารมณ จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
สูง
ปานกลาง
20
74.1
21
77.8
ตํ่า
7
25.9
6
22.2
รวม
27
100
27
100
จากตารางที่ 14 พบวากอนการทดลองระดับการกระทําพฤติกรรมไปสู จุดมุงหมาย
ในชีวิต ดานอารมณ อยูในระดับปานกลาง สวนใหญ รอยละ 74.1 ระดับตํ่า รอยละ 25.9 ภายหลัง
การทดลอง อยูในระดับปานกลาง สวนใหญ รอยละ 77.8 ระดับตํ่า รอยละ 22.2
ตารางที่ 15 แสดงจํานวน รอยละ จําแนกตามระดับการกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
ดานเศรษฐกิจ กอน และหลังการทดลอง
การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ในชีวิต ดานเศรษฐกิจ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
สูง
ปานกลาง
22
81.5
24
88.9
ตํ่า
5
18.5
3
11.1
รวม
27
100
27
100
จากตารางที่ 15 พบวากอนการทดลอง การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย ในชีวิต
ดานเศรษฐกิจ อยูในระดับปานกลาง สวนใหญ รอยละ 81.5 ระดับตํ่า รอยละ 18.5 ภายหลังการ
ทดลอง อยูในระดับปานกลาง รอยละ 88.9 และระดับตํ่า รอยละ 11.3
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2.4 จําแนกระดับ จํานวน รอยละ สัมพันธภาพระหวางบุคคล โดยรวม และ
รายดาน
ตารางที่ 16 แสดงจํานวน รอยละ จําแนกตามระดับสัมพันธภาพระหวางบุคคล โดยรวม
กอน และหลังการทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
สัมพันธภาพระหวางบุคคล
โดยรวม
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
สูง
9
33.3
11
40.7
ปานกลาง
14
51.9
14
51.9
ตํ่า
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 และระดับตํ่า รอยละ 7.4
ตารางที่ 17 แสดงจํานวน รอยละ จําแนกตามระดับกอนสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ดานความมั่นใจและไววางใจ กอน และหลังการทดลอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
สัมพันธภาพระหวางบุคคล
ดานความมั่นใจและไววางใจ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
สูง
9
33.3
15
55.6
ปานกลาง
10
37.0
9
33.3
ตํ่า
8
29.6
3
11.1
รวม
27
100
27
100
จากตารางที่ 17 พบวากอนการทดลอง ระดับสัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานความ
มัน่ ใจและไววางใจ อยูในระดับปานกลาง รอยละ 37.0 ระดับสูง รอยละ 33.3 ระดับตํ่า รอยละ
29.6 ภายหลังการทดลอง อยูในระดับสูงสวนใหญ รอยละ 55.6 ระดับปานกลาง รอยละ 33.3
และระดับตํ่า รอยละ 11.1
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ตารางที่ 18 แสดงจํานวน รอยละ จําแนกตามระดับกอนสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ดานการชวยเหลือสนับสนุนและมิตรภาพ กอน และหลังการทดลอง
สัมพันธภาพระหวางบุคคล
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
ดานการชวยเหลือสนับสนุนฯลฯ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
สูง
10
37.0
11
40.7
ปานกลาง
13
48.1
14
51.9
ตํ่า
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
ตํา่ รอยละ 14.8 ภายหลังการทดลอง อยูในระดับปานกลาง รอยละ 51.9 ระดับสูง รอยละ 40.7
และระดับตํ่า รอยละ 7.4
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3. การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ภาวะซึมเศรา ความตระหนักในคุณคาแหงตน
การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต และสัมพันธภาพระหวางบุคคล
3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ภาวะซึมเศรา โดยรวม และรายดาน
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ระดับภาวะซึมเศรา โดยรวม 3 ดาน
ดานอาการทางกาย ดานจิตใจ ดานการมีปฏิสัมพันธ กอน และหลังการทดลอง

ภาวะซึมเศรา
โดยรวม 3 ดาน

จํานวนตัวอยาง

คะแนนเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

กอนทดลอง

27

43.11

9.90

หลังการทดลอง

27

38.19

5.80

คา t

- 2.654 *

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 19 พบวาคะแนนเฉลี่ยของภาวะซึมเศรา โดยรวม 3 ดาน หลังการ
ทดลองลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
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3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกาย
ตารางที่ 20 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกาย กอน
และหลังการทดลอง

ภาวะซึมเศรา
ดานอาการทางกาย

จํานวนตัวอยาง

คะแนนเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

กอนทดลอง

27

13.44

2.47

หลังการทดลอง

27

12.44

1.74

คา t

-1.873

จากตารางที่ 20 พบวา คะแนนเฉลี่ย ภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกาย กอนและหลัง
การทดลอง ไมแตกตางกัน
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3.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ภาวะซึมเศรา ดานจิตใจ
ตารางที่ 21 เปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ย ภาวะซึมเศรา ดานจิตใจ กอน และหลังการทดลอง

ภาวะซึมเศรา
ดานจิตใจ

จํานวนตัวอยาง

คะแนนเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

กอนทดลอง

27

19.89

5.19

หลังการทดลอง

27

17.15

3.30

คา t

- 2.820 *

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 21 พบวาคะแนนเฉลี่ยของภาวะซึมเศรา ดานจิตใจ หลังการทดลอง
ลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
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3.4 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ภาวะซึมเศรา ดานการมีปฏิสัมพันธ
ตารางที่ 22 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ภาวะซึมเศรา ดานการมีปฏิสัมพันธ กอน และหลัง
การทดลอง

ภาวะซึมเศราดาน
การมีปฏิสัมพันธ

จํานวนตัวอยาง

คะแนนเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

กอนทดลอง

27

9.78

3.80

หลังการทดลอง

27

8.59

2.93

คา t

-1.477

จากตารางที่ 22 พบวาคะแนนเฉลี่ย ภาวะซึมเศรา ดานการมีปฏิสัมพนธ กอนและ
หลังการทดลอง ไมแตกตางกัน
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3.5 การวิเ คราะหเ ปรีย บเทีย บคา เฉลี่ย ความตระหนัก ในคุณ คา แหงตน
โดยรวม 5 ดาน
ตารางที่ 23 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความตระหนักในคุณคาแหงตน โดยรวม 5 ดาน กอน
และหลังการทดลอง

ความตระหนักใน
คุณคาแหงตน
โดยรวม 5 ดาน

กอนทดลอง

จํานวนตัวอยาง

คะแนนเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

27

74.96

8.14

คา t

1.380
หลังการทดลอง

27

76.81

6.55

จากตารางที่ 23 พบวา คะแนนเฉลี่ย ความตระหนักในคุณคาแหงตน
5 ดาน กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน

โดยรวม
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3.6 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานความสงบและรูสึกผอนคลาย
ตารางที่ 24 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานความสงบ
และรูสึกผอนคลาย กอน และหลังการทดลอง

ความตระหนักในคุณคา จํานวนตัวอยาง
แหงตน ดานความสงบ
และรูสึกผอนคลาย

คะแนนเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

กอนทดลอง

27

11.70

2.95

หลังการทดลอง

27

13.63

2.91

คา t

4.061 *

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากตารางที่ 24 พบวา คะแนนเฉลี่ย ความตระหนักในคุณคาแหง ดานความสงบ
และรูสึกผอนคลาย เพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001
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3.7 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการมีพลังและจุดมุงหมาย
ตารางที่ 25 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการมีพลัง
และจุดมุงหมาย กอน และหลังการทดลอง

ความตระหนักใน
คุณคาแหงตน
ดานการมีพลัง
และจุดมุงหมาย

กอนทดลอง

จํานวนตัวอยาง

คะแนนเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

27

11.70

2.85

คา t

5.746 *
หลังการทดลอง

27

16.30

2.25

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากตารางที่ 25 พบวา คะแนนเฉลี่ย ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการมีพลังและจุดมุงหมาย เพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001
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3.8 การวิเ คราะหเ ปรีย บเทีย บคา เฉลี่ย ความตระหนัก ในคุณ คา แหงตน
ดานการเปดเผย และแสดงความรูสึก
ตารางที่ 26 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการเปดเผย
และแสดงความรูสึก กอน และหลังการทดลอง

ความตระหนักใน
คุณคาแหงตน
ดานการเปดเผย
และแสดงความรูสึก

จํานวนตัวอยาง

คะแนนเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

กอนทดลอง

27

16.65

2.41

หลังการทดลอง

27

17.22

2.29

จากตารางที่ 26 พบวา คะแนนเฉลี่ย ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการเปดเผยและแสดงความรูสึก กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน

คา t

1.249
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3.9 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการคิดในทางที่ดี และการมองโลกในทางดี
ตารางที่ 27 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการคิดในทาง
ที่ดีและการมองโลกในทางดี กอน และหลังการทดลอง

ความตระหนักใน
คุณคาแหงตน
ดานการคิดในทางที่ดี
และการมองโลกในทางดี

จํานวนตัวอยาง

คะแนนเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

กอนทดลอง

27

16.56

2.41

หลังการทดลอง

27

17.22

2.29

คา t

1.249

จากตารางที่ 27 พบวา คะแนนเฉลี่ย ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการคิด
ในทางที่ดีและการมองโลกในทางดี กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน

76
3.10 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการพึ่งพิงตนเอง
ตารางที่ 28 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการพึ่งพิงตนเอง
กอน และหลังการทดลอง

ความตระหนักใน
คุณคาแหงตน
ดานการพึ่งพิงตนเอง

จํานวนตัวอยาง

คะแนนเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

กอนทดลอง

27

16.52

1.99

หลังการทดลอง

27

16.44

1.95

คา t

.196

จากตารางที่ 28 พบวา คะแนนเฉลี่ยความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการพึ่งพิง
ตนเอง กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน
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3.11 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ในชีวิตโดยรวม 3 ดาน
ตารางที่ 29 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
โดยรวม 3 ดาน กอน และหลังการทดลอง

การกระทําพฤติกรรมไป จํานวนตัวอยาง
สูจ ุดมุงหมายในชีวิต
โดยรวม 3 ดาน

กอนทดลอง

27

คะแนนเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

59.11

7.43

คา t

1.480
หลังการทดลอง

27

61.26

8.69

จากตารางที่ 29 พบวาคะแนนเฉลี่ย การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
โดยรวม 3 ดาน กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน
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3.12 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลีย่ การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ในชีวติ ดานการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค
ตารางที่ 30 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
โดยรวม 3 ดาน กอน และหลังการทดลอง

การกระทําพฤติกรรม ไป จํานวนตัวอยาง
สูจ ุดมุงหมายในชีวิต
ดานการสงเสริมฯ

กอนทดลอง

27

คะแนนเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

31.37

4.44

คา t

1.099
หลังการทดลอง

27

32.19

4.54

จากตารางที่ 30 พบวา คะแนนเฉลี่ย การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
ดานการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน
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3.13 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย ของการกระทําพฤติกรรมไปสูจุด
มุงหมายในชีวิต ดานอารมณ
ตารางที่ 31 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย การกระทําพฤติกรรมสูจุดมุงหมายในชีวิต
ดานอารมณ กอนและหลังการทดลอง

การกระทําพฤติกรรมไป จํานวนตัวอยาง
สูจ ุดมุงหมายในชีวิต
ดานอารมณ

กอนทดลอง

27

คะแนนเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

13.19

2.22

คา t

1.363
หลังการทดลอง

27

13.85

2.78

จากตารางที่ 31 พบวา คะแนนเฉลี่ย การกระทําพฤติกรรมสูจุดมุงหมายในชีวิต ดาน
อารมณ กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน
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3.14 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายใน
ชีวติ ดานเศรษฐกิจ
ตารางที่ 32 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
เศรษฐกิจ กอนและหลังการทดลอง

การกระทําพฤติกรรม จํานวนตัวอยาง
ไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
ดานเศรษฐกิจ

กอนทดลอง

27

คะแนนเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

14.56

3.19

คา t

1.155
หลังการทดลอง

27

15.22

3.17

จากตารางที่ 32 พบวา คะแนนเเฉลี่ย การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต
ดานเศรษฐกิจ กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน
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3.15 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สัมพันธภาพสวนบุคคล
โดยรวม 2 ดาน
ตารางที่ 33 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย สัมพันธภาพสวนบุคคล โดยรวม 2 ดาน
กอนและหลังการทดลอง

สัมพันธภาพสวน
บุคคล
โดยรวม 2 ดาน

กอนทดลอง

จํานวนตัวอยาง

คะแนนเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

27

50.78

7.69

คา t

1.272
หลังการทดลอง

27

52.22

6.81

จากตารางที่ 33 พบวา คะแนนเฉลี่ยของสัมพันธภาพสวนบุคคล โดยรวม 2 ดาน
กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน
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3.16 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สัมพันธภาพสวนบุคคล ดานความ
มัน่ ใจ และไววางใจ
ตารางที่ 34 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย สัมพันธภาพสวนบุคคล ดานความมั่นใจและ
ไววางใจ กอนและหลังการทดลอง

สัมพันธภาพสวนบุคคล จํานวนตัวอยาง
ดานความมั่นใจ
และไววางใจ

คะแนนเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

กอนทดลอง

27

18.33

2.66

หลังการทดลอง

27

19.48

3.08

คา t

9.445 *

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 34 พบวาคะแนนเฉลี่ย สัมพันธภาพสวนบุคคล ดานความมั่นใจและ
ไววางใจ หลังการทดลอง เพิม่ ขึ้น อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05
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3.17 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สัมพันธภาพสวนบุคคล ดานการชวย
เหลือสนับสนุนและมิตรภาพ
ตารางที่ 35 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสัมพันธภาพสวนบุคคล ดานการชวยเหลือ
สนับสนุนและมิตรภาพ กอนและหลังการทดลอง

สัมพันธภาพสวน
บุคคล ดานการชวย
เหลือสนับสนุนและ
มิตรภาพ

จํานวนตัวอยาง

คะแนนเฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

กอนทดลอง

27

32.44

4.81

หลังการทดลอง

27

32.74

4.11

คา t

.387

จากตารางที่ 35 พบวา คะแนนเฉลี่ยของ สัมพันธภาพสวนบุคคล ดานการชวยเหลือ
สนับสนุนและมิตรภาพ กอนและหลังการทดลอง ไมแตกตางกัน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยที่มีลักษณะเปน One Group Pretest Posttest Design
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของ การใหแรงสนับ สนุน ทางสังคม โดยผานชุดกิจ กรรมสนับ สนุน ทางสังคม
“ตาลโตนด” ตอการเปลี่ยนแปลงของ ภาวะซึมเศรา ความตระหนักในคุณคาแหงตน การกระทํา
พฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต และสัมพันธภาพระหวางบุคคล ของผูติดเชื้อเอชไอวี ที่เขา
เปนสมาชิกกลุมชวยเหลือตนเอง “ตาลโตนด” ในป 2545 จํานวน 27 คน ระยะเวลาที่ใชในการ
ทดลอง 8 เดือน โดยมีผูติดเชื้อเอชไอวี 2 กลุม กลุมแรก จํานวน 18 คน เริ่มเขาโปรแกรม
การทดลองตั้งแตเดือน เมษายน 2545 ถึง เดือนกรกฎาคม 2545 ครบโปรแกรมจํานวน 14 คน
ขาดไป จํานวน 4 คน สาเหตุเนื่องจาก เสียชีวิต 2 คน และไปรักษาที่อื่น 2 คน และกลุมที่ 2
จํานวน 15 คน ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2545 ถึง พฤศจิกายน 2545 ครบโปรแกรม จํานวน 13 คน
เนือ่ งจากเสียชีวิต จํานวน 2 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด”
แบบสอบถามภาวะซึมเศรา แบบสอบถามความตระหนักในคุณคาแหงตน แบบสอบถามการ
กระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต และแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางบุคคล
สถิตทิ ใี่ ชในการวิจัย รอยละ คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) และการทดสอบคาที (t - test) เพือ่ เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนการทดลอง
และหลังการทดลอง
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ไดนําทฤษฎีทางจิตวิทยา มาพัฒนาชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม
“ตาลโตนด” เพื่อลดภาวะซึมเศรา เพิ่มความตระหนักในคุณคาแหงตน เพิ่มการกระทําพฤติกรรม
ไปสูจ ดุ มุง หมายในชีวิต และเพิ่มสัมพันธภาพระหวางบุคคลใหกับผูติดเชื้อเอชไอวี โดยมีกิจกรรม
ทีไ่ ดแบงไว 2 รูปแบบ ไดแก 1.กิจกรรมรวมกลุม 2. กิจกรรมเยี่ยมบาน ซึ่งผลการวิจัยเปนดังนี้ คือ
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1. ภายหลังการทดลอง ผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขารวมชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม
“ตาลโตนด” มีภาวะซึมเศราลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และเมื่อวิเคราะหแยก
เปนรายดานแลว พบวา
1.1 ผูติดเชื้อเอชไอวี มีภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกายไมแตกตางจากเดิม
1.2 ผูต ิดเชื้อเอชไอวี มีภาวะซึมเศรา ดานจิตใจ ลดลง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05
1.3 ผูต ดิ เชื้อเอชไอวี มีภาวะซึมเศรา ดานการมีปฏิสัมพันธไมแตกตางจากเดิม
2. ภายหลังการทดลอง ผูต ดิ เชื้อเอชไอวี เขารวมชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม
“ตาลโตนด” มีความตระหนักในคุณคาแหงตน ไมแตกตางจากเดิม แตเมื่อวิเคราะหแยกเปนราย
ดานแลว พบวา
2.1 ผูต ดิ เชื้อเอชไอวี มีความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานความสงบและรูสึก
ผอนคลาย เพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001
2.2 ผูต ดิ เชื้อเอชไอวี มีความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการมีพลังและ
จุดมุง หมาย เพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001
2.3 ผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี มีความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการเปดเผยและ
แสดงความรูสึก ไมแตกตางจากเดิม
2.4 ผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี มีความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการคิดในทางที่ดี
และการมองโลกในทางดี ไมแตกตางจากเดิม
2.5 ผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี มีความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการพึ่งพิงตนเอง
ไมแตกตางจากเดิม
3. ภายหลังการทดลอง ผูติดเชื้อเอชไอวี เขารวม ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม
“ตาลโตนด” มีการกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต ไมแตกตางจากเดิมในทุกดาน
4. ภายหลังการทดลอง ผูติดเชื้อเอชไอวี ที่เขารวมชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม
“ตาลโตนด” มีสมั พันธภาพระหวางบุคคล โดยรวม 2 ดาน ไมแตกตางจากเดิม แตเมื่อวิเคราะหเปน
รายดาน พบวา
4.1 ผูต ิดเชื้อเอชไอวี มีสัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานความมั่นใจและไววางใจ
เพิม่ ขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
4.2 ผูต ดิ เชื้อเอชไอวี มีสัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานการชวยเหลือสนับสนุน
และมิตรภาพ ไมแตกตางจากเดิม
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อภิปรายผล
1. จากผลการวิจัยที่พบวา
ผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมผานชุด
กิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” มีภาวะซึมเศราลดลง อยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ .05
ซึง่ เมือ่ วิเคราะหภาวะซึมเศราเปนรายขอ พบวา ขอ (3) ฉันรูสึกออนเพลียงาย (6) ฉันรูสึก
ออนเพลียงายโดยไมทราบสาเหตุ (9) ฉันรูสึกเบื่อหนายในชีวิต (12) ฉันรูสึกชีวิตของฉันเปนของ
มีคา มีคะแนนเฉลี่ยลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกระดับของภาวะ
ซึมเศราโดยรวม พบวากอนการทดลองมีระดับภาวะซึมเศราโดยรวม อยูในระดับปานกลางรอยละ
11.1 ระดับตํ่า รอยละ 88.9 ภายหลังการทดลองอยูในระดับตํ่า รอยละ 100 แสดงใหเห็นวาการ
ใชชดุ กิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” สงผลตอการลดลงของภาวะซึมเศราของผูติดเชื้อ
เอชไอวีได ทั้งนี้อาจเนื่องจากชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” มีการใชแนวคิด
และเทคนิคตางๆ เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู ไดแก การสงเสริมสัมพันธภาพ การเสริมสราง
ความตระหนักในคุณคาแหงตน การอภิปรายแลกเปลี่ยนภาวะของจิตใจระหวางสมาชิกภายใน
กลุม การสรางบรรยากาศใหสนุกสนานผอนคลาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของบรูค (Brook 1992,
อางถึงใน ชัยวัฒน วงศอาษา 2539 : 22 ) ที่กลาววาการสนับสนุนใหกําลังใจและการใหขอมูล
ยอนกลับทางบวก สามารถชวยใหเกิดกําลังใจ และการใช กิจกรรมคลายเครียดตาง ๆ ทําใหเกิด
ความสดใสและความสมดุลยระหวางกายและจิตใจ ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ การศึกษา
ของ สงสงา จันสิน และคณะ ( 2537 ) อังคณา สริยาภรณ และคณะ (2538) นงนุช เชาวศิลป
(2540) ทีพ่ บวาผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขากลุมชวยเหลือตนเอง อารมณ ความรูสึก การปรับตัว เปลี่ยน
แปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีกาลั
ํ งใจที่จะตอสู เลิกคิดฆาตัวตาย ความวิตกกังวล ลดลง มีความทุกข
ทรมานทางจิตใจลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เมือ่ แยกพิจารณารายดานพบวา ภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกาย ดานจิตใจ และ
ดานการมีปฏิสัมพันธ พบวาภายหลังการทดลองภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกาย และดานการ
มีปฏิสมั พันธไมแตกตางกัน อาจมีสาเหตุเนื่องจาก ภาวะความเจ็บปวยของผูติดเชื้อบางคนที่มีการ
เปลีย่ นแปลงในระหวางการเขารวมกิจกรรม รวมทั้งความสัมพันธกับบุคคลอื่นภายนอก เชนการ
ไมยอมรับของคนในครอบครัวหรือบางชุมชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ศรีธรรม ธนะภูมิ
( 2546 ) ที่กลาวถึง ตําแหนงของโรคและระยะของโรค ความชวยเหลือจากครอบครัวและผูอื่น เปน
ปจจัยที่สงผลตอการปรับตัวของผูปวย
จากการสังเกตพฤติกรรมของผูติดเชื้อเอชไอวี ที่เขารวมชุดกิจกรรมสนับสนุนทาง
สังคม “ตาลโตนด” สมาชิกที่เขารวมทํ ากิจกรรมตาง ๆ ในชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม
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“ตาลโตนด” มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น มีการทํากิจกรรมรวมกันอยางสนุกสนานมีรอยยิ้ม
และเสียงหัวเราะ นอกจากนี้สมาชิกยังเปดเผยเรื่องราวปญหาตางๆ ที่ตนเองประสบปญหา และ
หลังจากที่สมาชิกไดเลาและระบายปญหา สมาชิกในกลุมจะชวยใหกาลั
ํ งใจและเสนอแนวทางใน
การแกไขปญหา
แสดงวาชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” สงผลตอการลดลงของภาวะ
ซึมเศรา
2. จากผลการวิจัยที่พบวา ผูติดเชื้อเอชไอวี ที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมผาน
ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” มีความตระหนักในคุณคาแหงตน ไมแตกตางจากเดิม
แตเมือ่ พิจารณาความตระหนักในคุณคาแหงตน เปนรายดาน พบวา ความตระหนัก
ในคุณคาแหงตน ดานสงบและรูสึกผอนคลาย และ ดานมีพลังและจุดมุงหมาย แตกตางจากเดิม
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 ซึ่งเมื่อวิเคราะหความตระหนักในคุณคาแหงตน เปนราย
ขอ พบวา ขอ (2) เมื่อไดขาวเพื่อนของฉันเสียชีวิตจากโรคเอดส ฉันรูสึกไมสบายใจเกี่ยวกับตนเอง
(3) ฉันคิดมากเรื่องความเจ็บปวยและความตาย (5) ฉันรูสึกไมสบายใจเมื่อมีคนพูดถึงทางในทาง
ไมดี (17) การติดเชื้อเอดสทําใหฉันเขมแข็งขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกระดับของความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานสงบและรูสึกผอนคลาย
และ ดานมีพลังและจุดมุงหมาย พบวากอนการทดลอง อยูในระดับปานกลาง รอยละ 55.6 รองลง
มา ระดับตํ่า รอยละ44.5 แตภายหลังการทดลอง อยูในระดับปานกลาง รอยละ 81.5 รองลงมา
ระดับตํา่ รอยละ 18.5 ระดับความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานมีพลังและจุดมุงหมาย อยูใน
ระดับตํ่า รอยละ 51.9 ระดับปานกลาง รอยละ 48.1 แตภายหลังการทดลอง อยูในระดับปานกลาง
ทัง้ หมด แสดงใหเห็นวา ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” สงผลตอการเพิ่มขึ้นของ
ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานสงบและรูสึกผอนคลาย และ ดานมีพลังและจุดมุงหมาย
ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจาก การนําเทคนิคตาง ๆ เชน การนําเสนอตัวแบบที่มีความตระหนักในคุณคาตนเอง
สูง การรวมกันสรางความสําเร็จใหกับตนเองและกลุม การเปดโอกาสใหแตละคนไดแสดงออก การ
มีสว นรวมกันในการแกไขปญหา 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
การนําเสนอตัวแบบของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการแกไขปญหา การสรางความสําเร็จใหกับ
ตนเอง การจัดกิจกรรมที่ใหสมาชิกไดแกไขปญหารวมกัน เปนวิธีการในการสงเสริมความตระหนัก
ในคุณคาแหงตน ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ อรพรรณ ทองคํา (2543)
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ทีพ่ บวา กระบวนการกลุมเสริมสรางพลังอํานาจ สงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวทาง
ดานสังคมที่ดีขึ้นในผูติดเชื้อเอชไอวี และการศึกษาของรัศมี วิบูลยกุล (2542) ที่พบวาผูติดเชื้อ
เอชไอวีที่ไดรับโปรแกรมกลุมสนับสนุนความหวัง มีความหวังเพิ่มขึ้นโดยรวมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
จากการสังเกตพฤติกรรมของผูติดเชื้อเอชไอวี ที่เขารวมชุดกิจกรรมสนับสนุนทาง
สังคม “ตาลโตนด” ภายหลังจากที่สมาชิกไดทํากิจกรรม ผอนคลายหายกังวล สมาชิกสวนใหญมี
ความ รูสึกภาคภูมิใจกับการตอสูของประธานชมรมตาลโตนด ที่กลาเปดเผยตนเองในชุมชน และ
พยามทํางานเพื่อชวยเหลือเพื่อนสมาชิก จนไดรับการยอมรับ สังเกตไดจากการตั้งใจฟงเรื่องราว
ราว และการไตถามปญหา กิจกรรมมองหาสิ่งดีๆ ที่อยูในกาย สมาชิกจะเลาเรื่องความประทับใจ
ตอเพื่อน และตอตนเอง ดวยความประทับใจ
แสดงวาชุดสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม “ตาลโตนด” สงผลตอการเพิ่มขึ้นของ
ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานสงบและรูสึกผอนคลาย และ ดานมีพลังและจุดมุงหมาย
3. จากผลการวิจัยที่พบวา ผูติดเชื้อเอชไอวี ที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมผาน
ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” มีการกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต ไมแตก
ตางจากเดิม
ถึงแมจะพบวาการกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต ไมแตกตางจากเดิมซึ่งเมื่อ
วิเคราะหการกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิตเปนรายขอ พบวา ขอ (13) “ฉันไปพูดคุยกับ
เพือ่ นทีก่ ลุมหรือชมรม” มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 แสดงวากลุมหรือ
ชมรม เปนแหลงใหแรงสนับสนุนทางสังคม ทางดานตางๆ เชน การใหการสนับสนุนทางดานจิตใจ
การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร การใหความชวยเหลือดานสิ่งของและเงินทอง ดังนั้นจะเห็น
ความสําคัญของกลุมชวยเหลือตนเอง ที่เปนเครือขายบริการดานสุขภาพ ที่มีบทบาทสนับสนุนการ
ทํางานของแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุข ในการใหแรงสนับสนุนทางสังคม ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของสงสงา จันสิน และคณะ ( 2537 ) อังครา สริยาภรณ และคณะ (2538) นงนุช
เชาวศิลป (2540) ที่พบวาผูติดเชื้อเอชไอวีที่ไดเขา กลุมชวยเหลือตนเอง อารมณ ความรูสึก การ
ปรับตัว เปลีย่ นแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีกาลั
ํ งใจที่จะตอสู เลิกคิดฆาตัวตาย ความวิตกกังวล ลดลง
มีความทุกขทรมานทางจิตใจลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. จากผลการวิจัย ที่พบวา ผูติดเชื้อเอชไอวี ที่ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมผาน
กิจกรรม ชุดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” มีสัมพันธภาพระหวางบุคคล โดยรวม 2
ดาน ไมแตกตางจากเดิม
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แตเมือ่ พิจารณาสัมพันธภาพระหวางบุคคลเปนรายดาน พบวาดานความมั่นใจและ
ไววางใจ พบวามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเมื่อวิเคราะหสัมพันธภาพ
บุคคลเปนรายขอ พบวา ขอ (1) เพื่อนและคนใกลชิด ปฏิบัติตอฉันเหมือนคนปกติ (5) เพื่อนและ
คนใกลชิดแสดงทาทีรังเกียจฉัน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และระดับ
สัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานความมั่นใจและไววางใจ กอนการทดลอง อยูในระดับปานกลาง
รอยละ 37.0 ระดับสูง รอยละ 33.3 ระดับตํ่า รอยละ 29.6 แตภายหลังการทดลอง อยูในระดับสูง
สวนใหญ รอยละ 55.6 ระดับปานกลาง รอยละ 33.3 และระดับตํ่า รอยละ 11.1 แสดงใหเห็นวา
การใชชดุ กิจกรรมสนับสนุนทางสังคม “ตาลโตนด” สงผลตอการเพิ่มสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ดานความมั่นใจและไววางใจ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การนําเทคนิคตาง ๆ เชน การสรางความคุนเคย
ใหเกิดขึน้ โดยผานกิจกรรม เชน วาดภาพแนะนําตนเอง การใหรางวัลหรือเสริมแรง เชน การพูดถึง
สิ่งที่ประทับใจภายหลังการจัดกิจกรรมจับคู การสรางความรูสึกประทับใจ ซึ่งผลของการศึกษา
ครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของอรพรรณ ทองคํ า (2543 : 49) ที่พบวาสมาชิกที่เขากลุม
เสริมสรางพลังอํานาจ ไดรับสัมพันธภาพที่ดีจากกลุม ทําใหมีความมั่นใจที่จะดําเนินชีวิตตอไป
จากการสังเกตพฤติกรรมของผูติดเชื้อเอชไอวี ที่เขารวมชุดกิจกรรมสนับสนุนทาง
สังคม “ตาลโตนด” ชวงแรกสมาชิก ไมกลาแสดงออก มีการสนทนาระหวางสมาชิกในกลุมนอย
ตอมาภายหลังจะมีทาทีเปลี่ยนไป แสดงการเขารวมกิจกรรมมากขึ้น มีการสนทนาแลกเปลี่ยนมาก
ขึน้ หรือจากการที่สมาชิกไดกลาวถึงความประทับใจของตนเองกับเพื่อนสมาชิก ก็จะมีรอยยิ้ม ทั้ง
ผูช นื่ ชมและผูที่ไดรับการชื่นชม นอกจากนี้ยังพบวาสมาชิกบางคนไดเสนอใหมีการทัศนาจรไปนอก
สถานที่ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาแนวโนมของการมี
สัมพันธภาพกับผูอื่นเพิ่มขึ้น
แสดงว า ชุ ด กิ จ กรรมสนั บ สนุน ทางสังคม“ตาลโตนด”สงผลต อการเพิ่มขึ้น ของ
สัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานความมั่นใจและไววางใจ
ขอเสนอแนะสําหรับชมรมตาลโตนด
1. ควรมีการจัดกิจกรรม อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก เชน การ
พัฒนาทักษะการทํากลุม ความรูเรื่องภาวะสุขภาพ การทํางานเปนทีม
2. ควรประเมินความตองการของสมาชิก เชน การพัฒนาเรื่องงานอาชีพเสริม
เรือ่ งทีส่ มาชิกสนใจ ในการที่จะนํามาแลกเปลี่ยน ในกิจกรรมพบกลุม และตอบสนองความตองการ
ของสมาชิก เชน การจัดกิจกรรมนอกสถานที่
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบภาวะจิตสังคม ของผูติดเชื้อที่เขากลุมชวยเหลือตนเอง
กับผูต ดิ เชื้อเอชไอวีที่ไมเขากลุมชวยเหลือตนเอง หรือผูติดเชื้อของกลุมอื่น
2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆ ทั้งปจจัยเกี่ยวกับโรค ปจจัยเกี่ยวกับ
ตัวผูปวย และปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
3. ควรมีการศึกษาติดตามผลตอเนื่องของภาวะจิตสังคมของผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขา
กลุม เนือ่ งจาก ภาวะจิตสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลง จากปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่ออาจหาแนว
ทางสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของภาวะจิตสังคม และการปองกันการลดลงของภาวะจิตสังคม
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กิจกรรมรวมกลุม ครั้งที่ 1 : พัฒนาสัมพันธภาพระหวางบุคคล
วัตถุประสงค :
1. เพื่อใหสมาชิกไดเห็นความสําคัญของสัมพันธภาพ
2. เพื่อใหสมาชิกไดพัฒนาทักษะในการมีสัมพันธภาพ
3. เพื่อใหสมาชิกไดเห็นความสําคัญของการชวยเหลือกันเอง
กิจกรรมยอย
ลําดับ
ชื่อเรื่อง
วัตถุประสงค
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
ํ ม และสมาชิกนั่งหันหนาเขาหากันเปนวงกลม โดยผูนาํ 1.ปากกาเมจิก
1
รูจักกันไวดี 1 . เ พื่ อ ใ ห  สม า ชิ กได 1. ผูนํ ากลุม ผูชวยผูนากลุ
ํ มควรที่จะนั่งหางจากกัน เพื่อใหกระจายอยูในกลุมสมาชิก
2. กระดาษ A4
พัฒนาทักษะของ การมีสัม กลุมและผูชวยผูนากลุ
ชนิดแข็ง
พันธภาพ และไดทาความรู
ํ
 2. แจกอุปกรณ ไดแก กระดาษ เอ 4 พรอมปากกาเมจิก ใหสมาชิกแนะนําตนเองโดย
จักกัน
การวาดรูปอะไรก็ได ซึ่งเปนสัญลักษณแทนตนเอง หลังจากนั้นใหสมาชิกแนะนําตน
2. เพื่อสรางความคุนเคย เอง โดยบอกชื่อ – นามสกุล ชื่อเลน อธิบายรูปที่วาด และสาเหตุที่วาดรูปดังกลาว
และความเปนกันเอง
ภาพจิกซอร
2
สามัคคีชวย เพื่อใหสมาชิกไดเห็นความ 1. หาอาสาสมัคร จํานวน 1 คน แจกภาพจิกซอร โดยใหคละกัน หลังจากนั้นให
เหลือ
สํ าคัญของการชวยเหลือ อาสาสมัคร ตอภาพจิ๊กซอรโดยใหเวลา 5 นาที ใหอาสาสมัครตอใหเสร็จ โดยหามคน
ประมาณ
25-30 ชิน้
ในกลุมใหความชวยเหลือ เมื่อหมดเวลา ใหนับภาพที่ตอได ใหคะแนนตามจํานวน
ภาพที่ตอได
2. หลังจากนั้นหาอาสาสมัครจํานวน 3 คน โดยจะมาเปนที่ปรึกษาใหกับอาสา
สมัครคนแรกเพื่อใหคําปรึกษา หลังจากนั้นใหตอใหม โดยใหเวลาเทาเดิม หมดเวลา
ใหนับภาพที่ตอได ใหคะแนนตามจํานวนภาพที่ตอได

ระยะเวลา
ประมาณ
20-30 นาที

ประมาณ
30 นาที
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ลําดับ

ชื่อเรื่อง

3

มุงสูเพื่อ
เปาหมาย

วัตถุประสงค

วิธีดําเนินการ
3. ครั้งสุดทายใหสมาชิกทุกคนลงไปชวยตอภาพ โดยใหเวลาเทาเดิม หลังจากนั้นนับ
คะแนนตามจํานวนภาพ
4. หลังจากนั้นตั้งคํ าถามแกอาสาสมัครและสมาชิกในกลุม โดยมีประเด็นคําถามดังนี้
- อาสาสมัครคนแรก มีความรูสึกอยางไรที่ตอภาพคนเดียว /มีความความรูสึก
อยางไร ชวงที่มีเพื่อนมาเปนที่ปรึกษา และชวงที่เพื่อนมาชวยตอ
- ความรูสึกของอาสาสมัคร ที่เปนที่ปรึกษา
- ความรูสึกของสมาชิกที่ชวยกันตอ
5. ใหสมาชิกในกลุมอภิปรายวาไดขอคิดเห็นอะไร จากกิจกรรมนี้บาง
- การชวยเหลือกันมีความสําคัญตอสมาชิกอยางไรบาง
เพื่อใหสมาชิกไดเห็นความ 1. ใหแบงกลุมสมาชิกออกเปนกลุมละ 4-5 คน แจกถานไฟฉายขนาดใหญ กลุมละ
สํ าคัญของการมีสัมพันธ
1 กอน ลูกโปง 3 ลูก ยาง 10 เสน โดยมีกติกาดังนี้ ใหเวลาสมาชิกในกลุมเปนเวลา 5
ภาพ ในการนําไปสูการ
นาที ใหชวยกันทําใหถานไฟฉายเคลื่อนที่ จากจุดตั้งตน ไปยังจุดหมาย และผาน
แกไขปญหา
อุปสรรค ตางๆ โดยหามใชมือ อวัยวะตางๆ หรือใชอุปกรณที่ใหผูก ลาก ดึง ถานไฟ
ฉาย โดยทุกกลุมจําเปนตองไปถึงเปาหมายที่กาหนด
ํ
2. หลังจากทุกกลุมไปถึงจุดหมายใหสมาชิกชวยกันสรุปสาระสําคัญของกิจกรรมที่ได

อุปกรณ

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

ระยะเวลา

ประมาณ
30 นาที

100

101

ลําดับ
4

ชื่อเรื่อง
ผอนคลาย
หายกังวล

วัตถุประสงค
เพื่อใหสมาชิกไดคลี่คลาย
ปญหาจิตใจ จากการชวย
เหลือกันเองระหวาสมาชิก

วิธีดําเนินการ
1. ผูนํ ากลุม ผูชวยผูนากลุ
ํ ม และสมาชิกนั่งหันหนาเขาหากันเปนวงกลม โดยผูนาํ
กลุมและผูชวยผูนากลุ
ํ ม ควรที่จะนั่งหางจากกันเพื่อใหกระจายอยูในกลุมสมาชิก
2. ผูนํ ากลุม นําอุปกรณไดแก เทียนไข และไมขีด 1 เลมมาวางไวที่กลางวง หลัง
จากนั้นประเด็นกับสมาชิกวา “ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ประสบกับปญหา และไดรับ
ความชวยเหลือจากเพื่อน” ใหหยิบเทียนไข ขึ้นมาจุด ตั้งไวตรงหนา และเลาเรื่อง
ราวที่เกิดขึ้นใหกับเพื่อนสมาชิกฟง เมื่อจบเรื่องราวใหนําเทียนไขตั้งไวกลางวง และ
หากสมาชิกคนใดพรอมที่จะเลาตอ ก็ใหหยิบเทียนไข วางไวที่ดานหนาตนเอง จนครบ
สมาชิกหรือหมดผูที่ตองการที่จะเลาเรื่อง
3. เสร็จสิ้นกิจกรรม ใหสมาชิกไดชวยกันอภิปราย
4. ใหสมาชิกดูวีซีดี เรื่องของเจี๊ยบ
5. ใหสมาชิกชวยกันอภิปราย โดยมีประเด็นที่สาคั
ํ ญดังนี้
- อะไรเปนสาเหตุ ที่ทําใหเจี๊ยบมีกําลังใจตอสู
- ทํ าไมแมเจี๊ยบ ถึงบอกวาในหมูบานนี้ มีแกเปนเอดสคนเดียว
- อะไรเปนสาเหตุที่ทําใหเจี๊ยบมากอตั้งชมรมตาลโตนด

อุปกรณ
1. ไมขีด
2.เทียนไข 1 เลม
พรอมที่ตั้ง
3.วีซีดีเรื่องของ
เจี๊ยบ
4.เครื่องเลนวีซีดี

ระยะเวลา
ประมาณ
60 นาที

101

102

กิจกรรมรวมกลุม ครั้งที่ 2 : พัฒนาการกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต
วัตถุประสงค :
1. เพื่อใหสมาชิกไดมองเห็นความสําคัญของการกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต
2. เพื่อใหผูติดเชื้อไดมองเห็นกระบวนการในการการกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต
3. เพื่อใหสมาชิกไดเรียนรูถึง การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต
กิจกรรมยอย
ลําดับ
ชื่อเรื่อง
วัตถุประสงค
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1
คนหาความ 1.เพื่ อ ให สมาชิ ก ทํ าความ 1. ชวนสมาชิกสนทนา ตั้งคําถามกับสมาชิกวา คนเราสวนใหญตองการอะไรในชีวิต 1.แผนปายชื่อ
อาชีพตางๆ
หมาย
เขาใจในเรื่องของจิตใจ
ใหสมาชิกทุกคนไดอภิปราย และตั้งคําถามวา บุคคลตอไปนี้ใครมีความสุขมากที่สุด
2.เพื่ อ ให ส มาชิ ก ร ว มกั น 2. แจกปายชื่อตางๆ ที่ไดเตรียมไวใหกับสมาชิกทุกคน ไดแก (เศรษฐี เจาของรานขาย 2.กระดาษ
ค  น ห า ค ว ามหมายของ ยา ชาวนา หมอ นักธุรกิจ ผูแทนราษฏร วุฒิสภา กํานัน ตํารวจ ผูติดเชื้อ คนเปน ฟลิบชาตร
ความสุข
มะเร็ง พระ หญิงบริการทางเพศ คนพิการ ฯลฯ) หลังจากนั้นใหสมาชิกในกลุมจัด 3. ปากกาเมจิก
ลํ าดับของคนที่มีความสุขมากที่สุด ไปนอยที่สุด โดยนั่งกันเปนลําดับ
3.หลังจากนั้นใหสมาชิกชวยอภิปรายวาทําไมถึงจัดลําดับดังกลาว
4.ตั้งคํ าถามกับสมาชิกในกลุมวา ผูติดเชื้อ คนพิการ หรือบุคคลที่ปวยเปนโรคมะเร็ง
สามารถมีความสุข มากกวาเศรษฐี หมอ นักธุรกิจไดหรือไม ใหกลุมชวยอภิปราย
5.หลังจากนั้นใหกลุมชวยกันสรุป

ระยะเวลา
ประมาณ
40 นาที

102

103

ลําดับ

ชื่อเรื่อง

2

จากกาย
ตนเอง

วัตถุประสงค

วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
6.. ถามสมาชิกวาความสุขและความสํ าเร็จของคนทั่วไปอยูที่ไหน และอะไรเปน
เครื่องวัดความสุขและความสําเร็จ ความสุขความสําเร็จของผูติดเชื้ออยูที่ไหน
7. ใชกระดาษฟลิบชาตร 1 แผน ใหสมาชิกทุกคนออกมาเขียนถึงความสุขและ
ความสํ าเร็จ ที่ตนเองตองการภายหลังการติดเชื้อ ลงบนกระดาษ ทุกคน หลังจากนั้น
ผูนํ ากลุมสรุปถึง ความสุขความสําเร็จของผูติดเชื้อ
สรุ ป สาระสํ าคั ญ ของกิ จ กรรมนี้ เพื่ อ ให ผู  ติ ด เชื้ อ ได ท บทวนตนเองถึ ง
เปาหมายชีวิตภายหลังการติดเชื้อ ซึ่งไดแก การมีชีวิตที่ยืนยาว ไมเจ็บปวยจากโรค
ติดเชื้อฉวยโอกาส มีชีวิตอยางมีคุณคา
เพื่ อ ให ส มาชิ ก ได รู จั ก ตน 1. ใหสมาชิกแตละคนวาดรูปสวนตางๆ ของรางกาย ใหเปนคนที่มีความสมบูรณที่สุด 1. ปากกา
เอง และส ว นประกอบที่ โดยมีกติกาวา หามเขียนสวนอวัยวะสวนตางๆ ซํ้ ากัน หามพูดคุย แตสามารถ 2. กระดาษ
ใชภาษาทาทางได หลังจากนั้นใหนามาประกอบกั
ํ
นใหเปนคนที่สมบูรณที่สุด
สํ าคัญของตัวเรา
2. หลังจากนั้นใหสมาชิกจัดกลุมสวนตางๆ ของคนที่ ไดวาด โดยครั้งที่ 1 ใหจัดแบง
เปน 3 กลุม ครั้งที่ 2 จัดเปน 2 กลุม ครั้งสุดทายจัดรวมกัน 1 กลุม ใหสมาชิกอธิบาย
ถึงการจัดแบงกลุมของวาใชอะไรเปนเกณฑ
3. หลังจากนั้นใหสมาชิกรวมอภิปรายจากกิจกรรมดังกลาว สมาชิกไดขอคิดเห็น
อะไรบาง
4. ใหสมาชิกดึงชิ้นสวนหรืออวัยวะที่เล็กที่สุดออก แลวถามวา คนๆนั้นจะยังมีความ
สุขไดหรือไม ใหสมาชิกอภิปราย
5. หลังจากนั้นใหคอยๆ ดึงออกทีละชิ้น และซักถามสมาชิก เพื่อรวมอภิปราย (ขอ
สํ าคัญอวัยวะที่ดึงออกตองไมทาให
ํ ผูนั้นเสียชีวิต )

ระยะเวลา

ประมาณ 30
นาที

103

104

ลําดับ
3

ชื่อเรื่อง
เพงความ
คิดดี

4

ไมมีศัตรู

วัตถุประสงค
เพื่อใหสมาชิกไดรูจัก
มองในดานดี

วิธีดําเนินการ

อุปกรณ
1. แบงสมาชิกออกเปน 2-3 กลุม
1. กระดาษ
2. ผูนํ ากลุมใหสมาชิกแตละกลุมชวยกันระดมความคิด โดยใหสมาชิกในแตละกลุม ฟลิบชารต
ทบทวนตนเอง ครั้งแรกที่รูวาตนเองติดเชื้อ มีความรูสึกอยางไรกันบาง ใหสมาชิกชวย 2. ปากกาเมจิก
กันเขียนลงไปในกระดาษฟลิบชารต
3. หลังจากนั้นใหสมาชิกชวยกันทบทวนอารมณ
ความคิด ในปจจุบันวามีความรูสึกอยางไรกันบางแตกตางจากเดิมหรือไม
4. ใหสมาชิกชวยกันอภิปราย วาอะไรเปนสาเหตุที่ทาให
ํ มีการเปลี่ยนแปลง
1.บัตรคํา
เพื่อใหสมาชิกไดเรียนรูถึง 1. ผูนํ ากลุมพูดถามกับกับสมาชิกวา
2.แผนพับเรื่อง
พฤติกรรมในการทําให
- ใครเคยมีอาการเจ็บปวย หรือปวยดวยโรคอะไรบาง
ภูมิคุมกัน
ตนเองมีสุขภาพที่ดี
- สาเหตุที่ทําใหเจ็บปวย เกิดจากอะไร

ระยะเวลา
30นาที

ประมาณ
30 นาที

- ระบบภูมิคุมกันเกี่ยวของอยางไรกับความ เจ็บปวย ผูนํ ากลุมกลุมชวยเสริมขอมูล
เรื่องภูมิคุมกัน (แจกแผนพับเรื่องภูมิคุมกัน)
2. นํ าบัตรคํ าที่เตรีมไว จํานวน 5 ฉบับ มาวางไวกลางวงสมาชิก ใหสมาชิกชวยกัน
เลื อกบัตรคํ า เรื่องที่สมาชิกสนใจทีละเรื่อง โดยหาอาสาสมัครมาชวยเลาประสบ
การณและใหสมาชิกชวยกันซักถาม ผูนํากลุมอาจชวยตั้งคําถามหรือเพิ่มเติมขอมูล
บัตรคํา
“ ชีวิตวันนี้ผมเปลี่ยนแปลงดีขึ้น จากวันแรกที่ผมรูตัววาติดเชื้อ ”
“ผมดูแลสุขภาพของผมไดเปนอยางดี”
“เชื้อเอดสในรางกายผม ไมมีวันมีโอกาสไปอยูกับคนอื่น”

104

105

ลําดับ

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค

วิธีดําเนินการ
“ตั้งแตติดเชื้อผมชวยเหลือตนเอง มาตลอด”
“เวลาไมสบายใจ ผมมีวิธีคลายเครียด”
3. ผูนํ ากลุม ผูชวยผูนากลุ
ํ มและสมาชิก รวมกันสรุป สิ่งที่ไดของกิจกรรมภายในวันนี้

อุปกรณ

ระยะเวลา

105

106

กิจกรรมรวมกลุม ครั้งที่ 3 : พัฒนาความตระหนักในคุณคาแหงตน
วัตถุประสงค :
1. เพื่อใหสมาชิกไดมีการสํารวจ และประเมินถึงศักยภาพของตนเองและคนใกลชิด
2. เพื่อใหสมาชิกเพื่อไดเรียนรูศักยภาพของผูติดเชื้อ เพื่อนํามาพัฒนาศักยภาพของตนเอง
3. เพื่อใหสมาชิกเกิดความตระหนักในคุณคาแหงตน
กิจกรรมยอย
ลําดับ
ชื่อเรื่อง
วัตถุประสงค
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
ระยะเวลา
1
มองหาสิ่งดีๆ เพื่อใหสมาชิกไดรูจัก 1. แจกแผนปายที่เขียนรายชื่อสิ่งของตาง ๆ ใหสมาชิกจับคู โดยการหาสิ่งของที่เขากันได แผนปายของคูกัน ประมาณ
แสดงความชื่นชมกัน 2. ใหสนทนาในเรื่องอะไรก็ได ใชเวลาประมาณ 5-10 นาทีหลังจากนั้นใหแตละคนเลาถึง
ตามจํานวน
30 นาที
ในหมูสมาชิก
สิ่งที่ไดสนทนากัน และสิ่งที่ประทับใจของคูสนทนา
สมาชิก
2
ที่อยูในกาย เพื่อใหสมาชิกไดแสดง 1.ผูนํ ากลุมทักทายสมาชิก ชวนสมาชิกสนทนา ถึงเรื่องในชีวิตที่ผานมา โดยผูนํากลุมเลา
ประมาณ
ถึ ง ความภาคภู มิ ใ จใน เรื่องความภาคภูมิใจ ความสําเร็จ ของตนเอง
30 นาที
ตนเอง
2.หลังจากนั้นใหสมาชิกแตละคนไดเลาเรื่องความสําเร็จ และความภาคภูมิใจในตนเอง
3. ผูนํ ากลุมสรุปสาระสําคัญจากที่สมาชิกไดเลา
4.หลังจากสมาชิกกลุมไดรวมอภิปราย
3
หมายทาง เพื่ อ ให สมาชิ ก ได ม อง 1. ชวนสมาชิกสนทนาถึงเรื่องถึงเรื่องการเปดเผยวาตนเองติดเชื้อ วาคนที่เปดเผยตนเอง
กระดาษ
ประมาณ
เลือก
เห็ น ประโยชนของการ มีความรูสึกอยางไร คนที่ไมเปดเผยตนเองมีความรูสึกอยางไร
ฟลิบชาตร
30 นาที
เปดเผยความรูสึก
2. ใหสมาชิกชวยกันระดมความคิด โดยการเขียนถึงขอดี
และขอเสียในการเปดเผยตนเอง และขอดีขอเสียของการไมเปดเผยตนเอง
3. หลังจากนั้นใหสมาชิกและผูนํากลุม ชวยกันสรุป การเปดเผยตนเองทําใหเราไมตอง
หวาดระแวงวาใครจะคิดอะไรกับเรา ทําใหไมมีความรูสึกเก็บกด ไมตองคอยปดบังหรือ
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ลําดับ

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค

4

ชีวิตที่มี
คุณคา

เพื่ อ ให ส มาชิ ก ได เ ห็ น
ตั ว แบบของบุ ค คลที่ มี
ความตระหนักในคุณ
ค า แห ง ตนสู ง และ
สร า งแรงจู ง ใจให กั บ
สมาชิก

วิธีดําเนินการ
หลบซอน แตการเปดเผยนั้นขึ้นอยูกับความพรอมของแตละบุคคล เนื่องจากแตละบุคคล
มีเหตุผลที่ไมเหมือนกัน
1. ใหทุกสมาชิกดู VDO เรื่องของ With Hope and Help ภายหลังชม VDO ใหสมาชิก อปริปราย ในประเด็นตางๆ ตอไปนี้
- สมาชิกรูสึกอยางไร ภายหลังการชม VDO
- อะไรเปนสาเหตุใหบุคคลเหลานั้นมีชีวิตที่ยืนยาว
- รูสึกอยางไรกับการเปดเผยตนเองของผูติดเชื้อเอชไอวี
- ทํ าไมผูติดเชื้อถึงออกไปชวยเหลือสังคมโดย ผูนํ ากลุมและผูชวยตองตองพยายาม
กระตุนใหสมาชิกแสดง
ความคิดเห็นและอภิปราย
2. ใหสมาชิกแตละคนเลาถึงความภาคภูมิใจในตนเอง ภายหลังจากที่ติดเชื้อ รวมถึงสิ่งที่
คิดจะทําภายหลังการชม VDO
3. ผูนํ ากลุม ผูชวยผูนากลุ
ํ มและสมาชิก รวมกันสรุป สิ่งที่ไดของกิจกรรมภายในวันนี้
4. นัดหมายครั้งตอไป

อุปกรณ

ระยะเวลา

ประมาณ 50
นาที
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กิจกรรมรวมกลุม ครั้งที่ 4 : พัฒนาความสามารถในการดํารงชีวิต
วัตถุประสงค :
1.เพื่อใหสมาชิกไดทราบเรื่องการทํางานของชมรม
2.เพื่อใหสมาชิกไดมีการประมวลความคิดจากกิจกรรมทั้ง 3 ครั้งที่ผานมา
3. เพื่อใหสมาชิกไดมีการพัฒนากิจกรรมของกลุมชวยเหลือตนเองอยางตอเนื่อง
กิจกรรมยอย
ลําดับ
ชื่อเรื่อง
วัตถุประสงค
วิธีดําเนินการ
1
ลมเพื่อลุก 1.เพื่อใหสมาชิกไดรับ 1.ใหประธานชมรม และอาสาสมัคร เลาเรื่องความเปนมาของชมรมการกอตั้ง บทบาท
ปลุกเพื่อสราง ทราบเรื่องการทํางาน การทํ างานของประธานชมรม อาสาสมัครแตละคน วัตถุประสงคของชมรม ผลการดําเนิน
งานที่ผานมา งบประมาณ และสิ่งที่ไดรับการชวยเหลือ รวมทั้งมีพูดคุยการแลกเปลี่ยนกับ
สรรค
ของชมรม
สมาชิก เปดโอกาสใหสมาชิกซักถาม
2.เพื่อใหสมาชิกไดมี
การประมวลความคิด 2. ผูนํ ากลุมเปดประเด็นถามสมาชิกวา จากการพบกลุมสมาชิก 3 ครั้งที่ผานมา สมาชิก
จากกิจกรรมทั้ง 3 ครั้ง ไดอะไรบาง ใหสมาชิกไดอภิปราย และใหชวยกันสรุปลงในกระดาษแผนใหญหลังจากนั้น
ผูนํ ากลุมและสมาชิกชวยกันสรุป
ที่ผานมา
3. เพื่อใหสมาชิกไดมี 3.ผูนํ ากลุมถามสมาชิกวา เราสามารถนําสิ่งตางๆ ที่ไดรับจากการพบกลุมทั้ง 3 ครั้ง มา
การพั ฒ น ากิ จ กรรม พัฒนากลุมชวยเหลือตนเอง ของเราไดอยางไรบาง ใหสมาชิกไดอภิปราย และใหชวยกัน
ของกลุ  ม ช ว ยเหลือตน สรุปลงในกระดาษ ฟลิบชารต
เองอยางตอเนื่อง

อุปกรณ
กระดาษแผน
ใหญ

ระยะเวลา
ประมาณ 40
นาที
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กิจกรรมเยี่ยมบาน ครั้งที่ 1 : พัฒนาสัมพันธภาพ
ลําดับ
ชื่อเรื่อง
วัตถุประสงค
1
มิตรภาพเพื่อ
1. เพื่อสรางสัมพันธภาพ
สรางสรรค
ระหวางอาสาสมัครเยี่ยม
บานกับสมาชิก
2. เพื่อคนหาปญหาและ
ความตองการของสมาชิก
และครอบครัว
3. เพื่ อใหการชวยเหลือ
ทางจิตใจ โดยการใหคํา
ปรึกษา การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ใหขอมูล
ข า วสาร ในการดูแลตน
เอง และแนะนํ าแหล ง
ชวยเหลือ

วิธีดําเนินการ
1. ศึกษาประวัติ และภูมิหลังของผูปวย สถานที่ แผนที่
การเดินทาง และสภาพแวดลอมที่จะไป
1. สรางสัมพันธภาพกับสมาชิกและครอบครัว โดยการ
ทั ก ทาย แนะนํ าตนเองของอาสาสมั ค รชมรม วั ต ถุ
ประสงคของชมรม กิจกรรมที่ชมรมดําเนินการ ปญหาที่
เกิดขึ้นกับสมาชิก
2. ชักชวนสมาชิกคนหาปญหาและความตองการ รวม
กันแสวงหาแนวทางแกไข โดยชวนคุยถึงเรื่องชีวิต ความ
เป น อยู  การประกอบอาชี พ ป ญหาจากการติดเชื้อ
ปญหาสุขภาพรางกาย จิตใจ ผลกระทบ อาสาสมัครรวม
แลกเปลี่ยนประสบการณ
3. ทบทวนความคิดและความรูสึกของสมาชิกตอการ
ลงมาเยี่ยมของอาสาสมัคร
4. สรุปประเด็นหรือสาระจากการมาเยี่ยม แจกแผน
พับเรื่อง “ตาลโตนด” การกําหนดนัดหมายการเยี่ยมบาน
ในครั้งถัดไป
5. อาสาสมัครสรุปปญหาของสมาชิก และสาระสําคัญ
ที่ ไ ด จ ากการเยี่ยมสมาชิก และแนวทางการแกปญหา
บันทึกลงในแบบเยี่ยมบาน

อุปกรณ
1. แผนพับแนะนํา
กลุมชวยเหลือตน
เอง”ตาลโตนด”
ชุดที่ 1
2.แบบันทึกการ
เยี่ยมบาน

ระยะเวลา
ประมาณ 60 นาที

หมายเหตุ
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กิจกรรมเยี่ยมบาน ครั้งที่ 2 : กิจกรรมเสริมสรางความเขาใจเรื่อง ความสัมพันธของรางกายและจิตใจ
ลําดับ
ชื่อเรื่อง
วัตถุประสงค
วิธีดําเนินการ
2
สื่อสัมพันธกายใจ
1. เพื่อสรางสัมพันธภาพ 1. ชักชวน พูดคุย ประเด็นการสนทนาในครั้งที่ผาน
กับผูติดเชื้อและครอบครัว มา และประเมินสภาวะ ดานรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ รวม
2. เพื่อประเมินปญหาทาง กันแสวงหาแนวทางแกไข
ดาน รางกาย จิตใจ สังคม 2. ใหขอมูล และชวนสนทนา เรื่องของความสัมพันธระหวางราง
กาย และจิตใจ โดยใหอาสาสมัครเลาเรื่องของสายชล สมาชิก
เศรษฐกิจ
3. เพื่อใหสมาชิกมองเห็น คนหนึ่งของชมรมตาลโตนด ที่เมื่อรูวาตนเองติดเชื้อถึงกลับกินยา
ฆ า ตั ว ตาย แต ห ลั ง จากไดรับคํ าแนะนํ าจากเจาหนาที่ของโรง
การเปลี่ยนแปลงของ
พยาบาล และไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนๆ ในชมรม ทุกวันนี้
สภาวะจิตใจ และความ
สายชลไดมาเปนอาสาสมัครของชมรม โดยชวยเหลืองานของ
สัมพันธระหวางจิตใจกับ
ชมรมโดยการออกไปเยี่ ย มบ า นและสร า งเสี ย งหั ว เราะให กั บ
รางกาย
4. เพื่อสนับสนุนใหกําลังใจ เพื่อนๆ ทุกวันนี้สายชลมีสุขภาพที่ดีไมแตกตางจากคนปกติทั่วไป
3. สรุปประเด็นหรือสาระจากการมาเยี่ยม แจกแผนพับเรื่อง “จิต
ใจของเราสําคัญที่สุด” และ การกําหนดนัดหมายการเยี่ยมบาน
ในครั้งถัดไป
4. อาสาสมัครสรุปปญหาของสมาชิก และสาระสําคัญที่ไดจาก
การเยี่ยมสมาชิก และแนวทางการแกปญหา บันทึกลงในแบบ
เยี่ยมบาน

อุปกรณ
ระยะเวลา
1. แผนพับ”ตาล ประมาณ
60 นาที
โตนด” ชุดที่ 2
เรื่อง “.จิตใจของ
เราสําคัญที่สุด”
2. แบบบันทึกการ
เยี่ยมบาน

หมายเหตุ
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กิจกรรมเยี่ยมบาน ครั้งที่ 3 : พัฒนาการกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต 1
ลําดับ
ชื่อเรื่อง
วัตถุประสงค
วิธีดําเนินการ
1. ชักชวน พูดคุย ประเด็นการสนทนาในครั้งที่
3
แกไขรวมพัฒนา
1. เพื่อสรางสัมพันธภาพ
กับผูติดเชื้อและครอบครัว ผานมา และประเมินสภาวะ ดานรางกาย จิตใจ สังคม
2. เพื่อประเมินปญหาทาง เศรษฐกิจ รวมกันแสวงหาแนวทางแกไข
ดาน รางกาย จิตใจ สังคม 2. ใหขอมูล และชวนสนทนา เรื่องของระบบภูมิคุมกัน
และโรคติดเชื้อฉวยโอกาส เชน ถามสมาชิกเรื่องของ
เศรษฐกิจ
3. เพื่อเสริมสรางใหสมาชิก ซี ดี 4 วาสมาชิกเคยรูจักหรือไม ชวนสนทนาเรื่อง
ประวัติของสมาชิกที่เคยเจ็บปวย จากโรคหรืออาการที่
มีความรูเรื่องภูมิคุมกัน
และโรคติดเชื้อฉวยโอกาส แสดงใหเห็นภูมิคุมกันตํ่า เชน การเปนเริมมากกวา 1
4. เพื่อสนับสนุนใหกําลังใจ ครั้งใน 1เดือน ,งูสวัด, การปวยเปนวัณโรค, เชื้อราใน
ปาก,ตุมคันตามตัว และอื่นๆ รวมทั้งการไดรับยาปอง
กันโรคฉวยโอกาส
3. สรุปประเด็นหรือสาระจากการมาเยี่ยม แจกแผน
พับเรื่อง “ระบบภูมิคุมกัน”
และ และเอกสารเรื่องโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
4. อาสาสมัครสรุปปญหาของสมาชิก และสาระสําคัญ
ที่ไดจากการเยี่ยมสมาชิก
ทุ ก ครั้ ง ที่ ผ า นมา การจั ดดารปญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต

อุปกรณ
ระยะเวลา
1. หนังสือคูมือ
ประมาณ 60 นาที
การดูแลตนเองของ
สมาชิก”ตาลโตนด”
2. แบบบันทึก
การเยี่ยม

หมายเหตุ

111
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กิจกรรมเยี่ยมบาน ครั้งที่ 4 : พัมนาการกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต 2
ลําดับ
ชื่อเรื่อง
วัตถุประสงค
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
4
ใฝหาคุณภาพชีวิต 1. เพื่อสรางสัมพันธภาพกับผู 1 .ชักชวน พูดคุย ประเด็นการสนทนาในครั้งที่ผานมา 1.เอกสารคูมือการ
และประเมิ น สภาวะ ด า นร า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม ดูแลตนเอง
ติดเชื้อและครอบครัว
เศรษฐกิจ รวมกันแสวงหาแนวทางแกไข
2. เพื่อประเมินปญหาทาง
2. ใหขอมูล และชวนสนทนา เรื่องของพฤติกรรม
ดาน รางกาย จิตใจ สังคม
ปจจุบันสมาชิก มีพฤติกรรมอะไรบาง ในเรื่องของพฤติ
เศรษฐกิจ
3. เพื่อใหสมาชิกมีพฤติกรรม กรรมสงเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการปองกันภาวะเสี่ยง
พฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองทางด า นร า งกาย จิ ต ใจ
ในการดูแลสุขภาพตนเอง
4. เพื่อสนับสนุนใหกําลังใจ เศรษฐกิจอยางไร เชน เรื่องของการรับประทานอาหาร
การออกกําลังกาย การไปพบแพทย การกินยา การดู
เชื้อราในปาก และอื่นๆ
3. สรุปประเด็นหรือสาระจากการมาเยี่ยม
4. อาสาสมัครสรุปปญหาของสมาชิก และสาระสําคัญ
ที่ไดจากการเยี่ยมสมาชิก และแนวทางการแกปญหา
บันทึกลงในแบบเยี่ยมบาน

ระยะเวลา

หมายเหตุ
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กิจกรรมเยี่ยมบาน ครั้งที่ 5 : พัฒนาความตระหนักในคุณคาแหงตน
ลําดับ
ชื่อเรื่อง
วัตถุประสงค
วิธีดําเนินการ
5
คิดแตสิ่งดี
1. เพื่อสรางสัมพันธภาพกับผู 1. ชักชวน พูดคุย ประเด็นการสนทนาในครั้งที่ผานมา
และประเมิน สภาวะทางดานรางกาย จิตใจ สังคม
ติดเชื้อและครอบครัว
เศรษฐกิจ รวมกันแสวงหาแนว ทางแกไข
2. เพื่อประเมินปญหาทาง
2. แจกเอกสารเรื่องของพิมพใจ ชวนอาน หรือชวนคุย
ดาน รางกาย จิตใจ สังคม
เรื่องของพิมพใจ เนนใหเห็น ประเด็นศักยภาพของผู
เศรษฐกิจ
ติดเชื้อเอชไอวี
3. เพื่อใหสมาชิกมีความ
3. ชวนสนทนาถึงเรื่องดังตอไปนี้
ตระหนักในคุณคาแหงตน
4. เพื่อสนับสนุนใหกําลังใจ
- ความภาคภูมิใจในชีวิตกอนติดเชื้อ
- ความรูสึกเมื่อติดเชื้อ
- ความภาคภูมิใจในปจจุบัน
4.สรุปประเด็นหรือสาระจากการมาเยี่ยม การกําหนด
นัดหมายการเยี่ยมบานในครั้งถัดไป อาสาสมัครสรุป
ปญหาของสมาชิก และสาระสําคัญที่ไดจากการเยี่ยม
สมาชิก และแนวทางการแกปญหา บันทึกลงในแบบ
เยี่ยมบาน

อุปกรณ
1 เรื่องของพิมพใจ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

113

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 ItemSquared
Alpha
if Item if Item Total
Multiple if Item
Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted
BB1
BB4
BB5
BB2
BB3
BE1
BE2
BE3
BM1
BM5
BP11
BP2
BP3
BP4
BP6

27.3704
27.0741
26.9630
27.5926
27.4444
27.5185
27.2222
26.1111
25.9259
27.0741
27.2593
26.7778
26.0000
26.9630
26.6296

48.4729
46.3789
44.5755
51.4815
47.6410
50.1823
47.9487
49.8718
45.5328
46.7635
53.1994
47.4872
49.5385
47.8063
44.6268

.6376
.6109
.6094
.3233
.6755
.3724
.5488
.2699
.5719
.5769
.0466
.5266
.3312
.4334
.5816

.7513
.6921
.7600
.6485
.7528
.5454
.7499
.6177
.6987
.6608
.4977
.7193
.5826
.4922
.7584

Reliability Coefficients 15 items
Alpha = .8398

Standardized item alpha = .8451

.8239
.8213
.8203
.8374
.8210
.8352
.8259
.8430
.8231
.8234
.8540
.8266
.8382
.8324
.8224

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 ItemSquared
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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RELIABILITY
Item-total Statistics
Scale
Scale
Mean
if Item
Deleted
SC1
52.5417
SC2
51.3333
SC3
51.8333
SC4
51.7083
SC5
52.9167
SC6
51.2500
SC7
52.5417
SD1
52.8333
SD2
53.0000
SD3
52.3750
SD6
52.7500
SO1
52.6667
SO2
51.2917
SO3
52.4583
SO4
51.8750
SO5
52.3333
SO6
52.5417
SP1
52.4167
SP2
52.6250
SP3
52.3750
SP4
52.3750
SP5
52.0000
SP6
52.5833

A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Corrected
Variance ItemSquared
Alpha
if Item Total
Multiple if Item
Deleted Correlation Correlation Deleted
145.7373 .4923
.
.8669
139.8841 .6684
.
.8619
135.1884 .6613
.
.8608
145.1721 .4109
.
.8688
152.5145 .3515
.
.8709
139.5870 .7063
.
.8611
148.0851 .4027
.
.8690
151.7101 .3155
.
.8710
155.3913 .0929
.
.8736
151.3750 .1862
.
.8740
153.5000 .1478
.
.8737
149.8841 .3333
.
.8704
141.3460 .5089
.
.8660
148.2591 .3220
.
.8709
139.5054 .5282
.
.8654
144.8406 .5015
.
.8666
149.4764 .2461
.
.8730
151.5580 .1747
.
.8744
146.5054 .4501
.
.8679
134.5054 .7956
.
.8571
147.8967 .4019
.
.8690
145.5652 .3866
.
.8695
141.7319 .6172
.
.8635
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SP7
52.2083 147.7373 .3406
.
ST1
52.9583 153.1721 .3153
.
ST2
51.8750 144.1141 .4277
.
ST3
51.6667 148.1449 .1723
.
ST4
52.8333 149.4493 .3419
.
ST5
52.6667 151.2754 .3225
.
ST6
52.7917 147.3895 .4932
.
Reliability Coefficients 30 items
Alpha = .8727
Standardized item alpha = .8727

.8704
.8715
.8684
.8795
.8703
.8708
.8675
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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 ItemSquared
Alpha
if Item if Item Total
Multiple if Item
Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted
R2
R3
R4
R5
R6
R7
RF1
RF2
RF4
RF5
RS1
RS2
RS3
RS5
RS6

25.4074
25.2963
25.4074
25.7037
25.6296
24.9259
25.5185
26.0000
25.8148
25.7407
25.8148
24.7778
25.5926
25.4815
25.5556

34.6353
31.7550
30.9430
36.6011
38.5499
33.5328
33.5670
37.5385
36.6182
31.1225
35.5413
29.7949
35.7123
37.1054
31.4872

.3535
.6134
.6484
.2705
-.0449
.4323
.4351
.1699
.2234
.5881
.3673
.6307
.2466
.0872
.6484

.4337
.6237
.8431
.7599
.4252
.7749
.6958
.8319
.4558
.9233
.7864
.6904
.7929
.6036
.8633

Reliability Coefficients 15 items
Alpha = .7811

Standardized item alpha = .7677

.7717
.7480
.7433
.7772
.8024
.7649
.7647
.7822
.7801
.7487
.7712
.7427
.7801
.7937
.7448
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ภาคผนวก ง
ผลการจัดลําดับ
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ภาวะซึมเศรา โดยรวม กอน
LEDTOTAL
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

2

3

11.1

11.1

11.1

3

24

88.9

88.9

100.0

Total

27

100.0

100.0

ภาวะซึมเศรา โดยรวม หลัง

LEPDTOTA
Frequency
Valid

3

Percent

27

100.0

Valid Percent Cumulative Percent
100.0

100.0

ภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกาย กอน
LEDB
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent Cumulative Percent

2

3

11.1

11.1

11.1

3

24

88.9

88.9

100.0

Total

27

100.0

100.0

ภาวะซึมเศรา ดานอาการทางกาย หลัง

LEPDB
Frequency
Valid

3

27

Percent
100.0

Valid Percent Cumulative Percent
100.0

100.0
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ภาวะซึมเศรา ดานจิตใจ กอนการทดลอง
LEDPSY
Frequency
Valid

Percent

1

1

3.7

Valid Percent
3.7

Cumulative Percent
3.7

2

3

11.1

11.1

14.8

3

23

85.2

85.2

100.0

Total

27

100.0

100.0

ภาวะซึมเศรา ดานจิตใจ หลังการทดลอง
LEPDPSY
Valid

3

Frequency
27

Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative Percent
100.0

Valid Percent

Cumulative Percent

ภาวะซึมเศรา ดานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม กอนการทดลอง
LEPSO
Frequency
Valid

Percent

1

2

7.4

7.4

7.4

2

3

11.1

11.1

18.5

3

22

81.5

81.5

100.0

Total

27

100.0

100.0

ภาวะซึมเศรา ดานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม หลังการทดลอง
LEPDSO
Frequency
Valid

Percent

2

2

7.4

Valid Percent
7.4

3

25

92.6

92.6

Total

27

100.0

100.0

Cumulative Percent
7.4
100.0
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ความตระหนักในคุณคาแหงตน โดยรวม กอนการทดลอง
LESTPTAL
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1

2

7.4

7.4

7.4

2

18

66.7

66.7

74.1

3

7

25.9

25.9

100.0

27

100.0

100.0

Total

ความตระหนักในคุณคาแหงตน โดยรวม หลังการทดลอง
LEPSTOTA
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1

4

14.8

14.8

14.8

2

20

74.1

74.1

88.9

3

3

11.1

11.1

100.0

27

100.0

100.0

Total

ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานความสงบและรูสึกผอนคลาย กอนการทดลอง
LESLE
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

2

15

55.6

55.6

55.6

3

12

44.4

44.4

100.0

Total

27

100.0

100.0

ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานความสงบและรูสึกผอนคลาย หลังการทดลอง
LEPSLE
Frequency
Valid

2

22

81.5

Valid Percent
81.5

3

5

18.5

18.5

27

100.0

100.0

Total

Percent

Cumulative Percent
81.5
100.0
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ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานมีพลังและจุดมุงหมาย กอนการทดลอง
LESPOW
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

2

13

48.1

48.1

48.1

3

14

51.9

51.9

100.0

Total

27

100.0

100.0

ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานมีพลังและจุดมุงหมาย หลังการทดลอง
LEPSPOW
Frequency
Valid

2

27

Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative Percent
100.0

ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการเปดเผยและแสดงความรูสึก กอนการทดลอง
LESOPEN
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

2

26

96.3

96.3

96.3

3

1

3.7

3.7

100.0

27

100.0

100.0

Total

ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการเปดเผยและแสดงความรูสึก หลังการทดลอง
LEPSOPEN
Frequency
Valid

2

27

Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative Percent
100.0
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ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการคิดในทางที่ดี และการมองโลกในทางดี กอนการทดลอง
LESTHIN
Frequency
Valid

2

26

96.3

Valid Percent
96.3

3

1

3.7

3.7

27

100.0

100.0

Total

Percent

Cumulative Percent
96.3
100.0

ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการคิดในทางที่ดี และการมองโลกในทางดี หลังการทดลอง
LEPSTHIN
Frequency
Valid

2

27

Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative Percent
100.0

Valid Percent
100.0

Cumulative Percent
100.0

ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการพึ่งพิงตนเอง กอนการทดลอง
LESDPEN
Frequency
Valid

2

27

Percent
100.0

ความตระหนักในคุณคาแหงตน ดานการพึ่งพิงตนเอง หลังการทดลอง
LEPSDEPE
Frequency
Valid

2

27

Percent
100.0
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การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต โดยรวม กอนการทดลอง
LEBTOTAL
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1

4

14.8

14.8

14.8

2

16

59.3

59.3

74.1

3

7

25.9

25.9

100.0

27

100.0

100.0

Total

การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต โดยรวม หลังการทดลอง
LEPBTOTA
Frequency
Valid

1

7

25.9

Valid Percent
25.9

2

12

44.4

44.4

70.4

3

8

29.6

29.6

100.0

27

100.0

100.0

Total

Percent

Cumulative Percent
25.9

การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต ดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค กอนการทดลอง
LEBCARE
Frequency
Valid

Percent

1

8

29.6

Valid Percent
29.6

Cumulative Percent
29.6

2

15

55.6

55.6

85.2

3

4

14.8

14.8

100.0

Total

27

100.0

100.0

การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต ดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค หลังการทดลอง
LEPBCARE
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1

9

33.3

33.3

33.3

2

13

48.1

48.1

81.5

3

5

18.5

18.5

100.0

27

100.0

100.0

Total
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การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต ดานอารมณ กอนการทดลอง
LEBEMO
Frequency
Valid

Percent

2

20

74.1

Valid Percent
74.1

3

7

25.9

25.9

27

100.0

100.0

Total

Cumulative Percent
74.1
100.0

การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต ดานอารมณ หลังการทดลอง
LEPBEMO
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

2

21

77.8

77.8

77.8

3

6

22.2

22.2

100.0

27

100.0

100.0

Total

การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต ดานเศรษฐกิจ กอนการทดลอง
LEBECO
Frequency
Valid

2

22

81.5

Valid Percent
81.5

3

5

18.5

18.5

27

100.0

100.0

Total

Percent

Cumulative Percent
81.5
100.0

การกระทํ าพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต ดานเศรษฐกิจ กอนการทดลอง
LEPBECO
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

2

24

88.9

88.9

88.9

3

3

11.1

11.1

100.0

27

100.0

100.0

Total
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สัมพันธภาพระหวางบุคคล โดยรวม กอนการทดลอง
LERTOTAL
Frequency
Valid

1

9

33.3

Valid Percent
33.3

2

14

51.9

51.9

85.2

3

4

14.8

14.8

100.0

27

100.0

100.0

Total

Percent

Cumulative Percent
33.3

สัมพันธภาพระหวางบุคคล โดยรวม หลังการทดลอง
LEPRTOTA
Frequency
Valid

1

11

40.7

Valid Percent
40.7

2

14

51.9

51.9

92.6

3

2

7.4

7.4

100.0

27

100.0

100.0

Total

Percent

Cumulative Percent
40.7

สัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานความมั่นใจและไววางใจ กอนการทดลอง
LERCON
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1

9

33.3

33.3

33.3

2

10

37.0

37.0

70.4

3

8

29.6

29.6

100.0

27

100.0

100.0

Total

สัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานความมั่นใจและไววางใจ หลังการทดลอง
LEPRCON
Frequency
Valid

1

15

55.6

Valid Percent
55.6

2

9

33.3

33.3

88.9

3

3

11.1

11.1

100.0

27

100.0

100.0

Total

Percent

Cumulative Percent
55.6
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สัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานการชวยเหลือสนับสนุนและมิตรภาพ กอนการทดลอง
LERFRI
Frequency
Valid

1

10

37.0

Valid Percent
37.0

2

13

48.1

48.1

85.2

3

4

14.8

14.8

100.0

27

100.0

100.0

Total

Percent

Cumulative Percent
37.0

สัมพันธภาพระหวางบุคคล ดานการชวยเหลือสนับสนุนและมิตรภาพ หลังการทดลอง
LEPRFRI
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

1

11

40.7

40.7

40.7

2

14

51.9

51.9

92.6

3

2

7.4

7.4

100.0

27

100.0

100.0

Total

ภาคผนวก จ
ผลการทดสอบ t - test
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Paired Samples Statistics

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5

Pair 6

Pair 7

ซึมเศราโดยรวม กอน
ซึมเศราโดยรวม หลัง
ซึมเศรา ดานอาการทางกาย กอน
ซึมเศรา ดานอาการทางกาย หลัง
ซึมเศรา ดานจิตใจ กอน
ซึมเศรา ดานจิตใจ กอน
ซึมเศรา ดานปฏิสัมพันธ กอน
ซึมเศรา ดานปฏิสัมพันธ หลัง
ความตระหนักในคุณคาแหงตน
โดยรวม กอน
ความตระหนักในคุณคาแหงตน
โดยรวม หลัง
ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานสงบผอนคลาย กอน
ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานสงบผอนคลาย หลัง
ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานมีพลัง กอน
ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานมีพลัง หลัง

Mean
43.11
38.19
13.44
12.44
19.89
17.15
9.78
8.59
74.96

N
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Std. Deviation
9.90
5.80
2.47
1.74
5.19
3.30
3.80
2.93
8.14

76.81

27

6.55

11.70

27

2.95

13.63

27

2.91

11.70

27

2.85

16.30

27

2.25

t

df

Sig. (2-tailed)

2.654

26

.013

1.837

26

.078

2.820

26

.009

1.477

26

.152

-1.380

26

.179

-4.061

26

.000

-5.746

26

.000
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ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการเปดเผย กอน
ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการเปดเผย หลัง
Pair 9 ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานความคิด กอน
ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานความคิด หลัง
Pair 10 ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการพึ่งพิงตนเอง กอน
ความตระหนักในคุณคาแหงตน
ดานการพึ่งพิงตนเอง หลัง
Pair 11 การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ชีวิต โดยรวม กอน
การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ชีวิต โดยรวม หลัง
Pair 12 การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ชีวิต ดานการสงเสริมสุขภาพ กอน
การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ชีวิต ดานการสงเสริมสุขภาพ หลัง

Pair 8

Mean
16.56

N
27

Std. Deviation
2.41

t

df

Sig. (2-tailed)

17.22

27

2.29

-1.249

26

.223

16.56

27

2.41

17.22

27

2.29

-1.249

26

.223

16.52

27

1.99

16.44

27

1.95

.196

26

.846

59.11

27

7.43

61.26

27

8.69

-1.480

26

.151

31.37

27

4.44

32.19

27

4.54

-1.099

26

.282
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Mean
Pair 13 การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย

Pair 14

Pair 15
Pair 16

Pair 17

ชีวิต ดานอารมณกอน
การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ชีวิต ดานอารมณหลัง
การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ชีวิต ดานเศรษฐกิจ กอน
การกระทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมาย
ชีวิต ดานเศรษฐกิจ หลัง
สัมพันธภาพ โดยรวม กอน
สัมพันธภาพ โดย รวม หลัง
สัมพันธภาพ ดานความเชื่อมั่นและไว
วางใจ กอน
สัมพันธภาพ ดานความเชื่อมั่นและไว
วางใจ หลัง
สัมพันธภาพ ดานการชวยเหลือ
สนับสนุนและมิตรภาพ กอน
สัมพันธภาพ ดานการชวยเหลือ
สนับสนุนและมิตรภาพ หลัง

N
27

Std. Deviation
2.22

t

df

Sig. (2-tailed)

13.85

27

2.78

-1.363

26

.185

14.56

27

3.19

15.22

27

3.17

-1.155

26

.259

50.78
52.22
18.33

27
27
27

7.69
6.81
3.20

-1.272

26

.214

19.48

27

3.08

-2.440

26

.022

32.44

27

4.81

32.74

27

4.11

-.387

26

.702

13.19

141

ภาคผนวก ฉ
คะแนนเฉลี่ยรายขอ
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คะแนนเฉลี่ยรายขอ ของภาวะซึมเศรา จําแนกเปนรายขอ กอน-หลัง การทดลอง
ขอที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ขอความ
ฉันนอนหลับเปนปกติ
ฉันรับประทานอาหารไดนอย
ฉันรูสึกออนเพลียงาย
ฉันมีความรูสึกทางเพศ
ฉันทองผูก
ฉันรูสึกวาเหนื่อยงายโดยไมทราบสาเหตุ
ฉันไมคอยมีสมาธิ
ฉันกังวลเรื่องความเจ็บปวยอยูบอยๆ
ฉันรูสึกเบื่อหนายในชีวิต
ฉันรูสึกมีจิตใจที่ปลอดโปรง
ฉันทํ ากิจวัตรประจําวันไดตามปกติ
ฉันรูสึกวาชีวิตของฉันยังเปนสิ่ง ที่มีคา
ฉันคิดซํ้าซาก เรื่องที่ไมดีอยูบอยๆ
ฉันรูสึกหมดหวังในชีวิต
ฉันรูสึกวาตนเองไรคา
ฉันอยากอยูเงียบๆ คนเดียว
ฉันไดพูดคุยกับคนอื่นอยูเสมอ
ฉันรูสึกราเริงสนุกสนานเมื่อไดเจอเพื่อนๆ
ฉันไปไหนมาไหนไดตามปกติ
ฉันออกไปพุดคุยกับเพื่อนบานเปนประจํา
รวม

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

คา t

Sig

2.33
1.74
2.22

2.04
1.81
1.85

1.217
-.493
2.294 *

.235
.626
.030

3.37
1.59
2.19

3.41
1.52
1.81

-.196
.527
2.294 *

.846
.602
.030

1.96
2.41
2.30

2.00
2.11
1.96

-.196
1.772
2.082 *

.864
.088
.047

2.85
2.15
2.41

2.52
1.70
1.70

1.612
2.060
3.124 *

.119
.050
.004

1.96
1.81
2.04
1.85
1.93
1.89
1.85
2.26
43.11

2.00
1.56
1.59
1.70
1.74
1.67
1.63
1.85
38.19

-.205
1.492
2.000
.779
.756
1.100
.923
1.411
-2.654

.839
.148
.056
.443
.456
.282
.364
.170
.013

กอนการทดลอง หลังการทดลอง

ภาวะซึมเศรา จําแนกเปนรายดาน 3 ดาน
ขอ 1 – 6
ภาวะซึมเศรา อาการดานรางกาย
ขอ 7 – 15
ภาวะซึมเศรา อาการดานจิตใจ
ขอ 16 – 20
ภาวะซึมเศรา ดานการมีปฎิสัมพันธ
* มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
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คะแนนเฉลี่ยรายขอ ของความตระหนักในคุณคาแหงตน
จําแนกเปนรายขอ กอน-หลัง การทดลอง
ขอที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ขอความ

คะแนนเฉลี่ย
กอนการ
ทดลอง

คะแนนเฉลี่ย
หลังการ
ทดลอง

คา t

sig

ฉันยังรูสึกสนุกสนานราเริงอยูเสมอ ถึงแมฉัน
จะติดเชื้อเอดส
เมื่อไดขาวเพื่อนของฉันเสียชีวิตจากโรคเอดส
ฉันรูสึกไมสบายใจเกี่ยวกับอาการของตนเอง
ฉันคิดมากเรื่องความเจ็บปวยและความตาย
ฉันควบคุมอารมณตนเองไมได เมื่อมีเรื่องที่
ทํ าใหไมสบายใจ
ฉันรูสึกไมสบายใจ เมื่อมีคนพูดถึงฉันในทาง
ที่ไมดี
ทุกวันนี้ฉันยังหวังที่จะทําใหความฝนฉันเปน
ความจริงใหได
ฉันมีความสุขในการทํางานและหนาที่ของ
ฉันในปจจุบัน
ฉันหมดหวังในชีวิต
ฉันไมอยากทําอะไรตอไป
ฉันเปนคนที่ไมยอมแพอะไรงายๆ
ฉันสามารถพูดคําวาเอดส ไดอยางสบายใจ
ฉันอึดอัดและลําบากใจมากที่ตองบอกผูอื่น
วาติดเชื้อเอดส
ฉันไมกลาถามถึงอาการเจ็บปวยของฉันจาก
หมอหรือเจาหนาที่
ฉันสามารถจะบอกกับใครๆวา ฉันติดเชื้อ
เอดส
ฉันกังวลใจวาคนอื่นจะรูวาฉันติดเชื้อเอดส
ฉันรูสึกพอใจกับคําที่วา “ปญหามีไวแก ไมได
มีไวกลุม”
การติดเชื้อเอดสทําใหฉันเขมแข็งขึ้น

2.81

3.15

-1.472

.153

2.19

2.70

-3.174 *

.004

2.30

2.81

-2.101 *

.045

2.48

2.56

-.359

.722

1.93

2.41

-2.801 *

.009

3.41

3.37

.171

.866

3.41

3.37

.153

.879

3.15
3.30
3.04
3.07
2.63

3.33
3.44
2.78
3.22
2.70

-1.412
-.724
.728
-.660
-.290

.170
.476
.441
.515
.774

3.07

2.89

.739

.466

2.52

2.22

.771

.448

2.59
3.74

2.19
3.52

1.135
1.140

.267
.265

2.74

3.22

-2.301 *

.030
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ขอที่

ขอความ

คะแนนเฉลี่ย
กอนการ
ทดลอง

คะแนนเฉลี่ย
หลังการ
ทดลอง

คา t

Sig

18.

ฉันเขาใจวาทาทีที่รังเกียจผูติดเชื้อเอดสจะ
เปลี่ยนไป ถาคนเหลานั้นมีความเขาใจเรื่อง
เอดสดีขึ้น
ฉันเองก็เปนคนที่มีอะไรดีๆ หลายอยางอยูใน
ตัวเอง
ถึงแมจะติดเชื้อเอดสฉันยังเปนคนที่มีคุณคา
ตอ ครอบครัวและคนอื่นเสมอ
ฉันสามารถชวยเหลือตนเองได
ฉันไมตองการใหตัวฉันเปนภาระผูอื่นโดย
ไมจาเป
ํ น
ไมมีใครเห็นใจและใหความชวยเหลือฉันเลย
ฉันพยายามหาเงินและเก็บเงิน ไวดูแลตัวเอง
และคนในครอบครัว
เมื่อฉันติดเชื้อเอดส ฉันตองไดรับความชวย
เหลือจากผูอื่น
รวม

3.48

3.67

-1.154

.259

3.19

3.26

-.570

.574

3.41

3.56

-1.442

.161

3.52
3.63

3.52
3.63

.000
.000

1.000
1.000

3.30
3.52

3.30
3.30

.000
1.303

1.000
.312

2.56

2.70

-.642

.527

74.96

76.81

1.380

.179

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ความตระหนักในคุณคาแหงตน จําแนกเปนรายดาน 5 ดาน
ขอ 1 – 5
ดานความสงบและรูสึกผอนคลาย
ขอ 6 – 10
ดานมีพลังและจุดมุงหมาย
ขอ 11 – 15
ดานการเปดเผยและแสดงความรูสึก
ขอ 16 – 20
ดานความคิดและการมองโลกในแงดี
ขอ 21 – 25
ดานการพึ่งพิงตนเอง
* มีนยั สําคัญที่ระดับ .05
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คะแนนเฉลี่ยรายขอ ของการทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายชีวิต จําแนกเปนรายขอ
กอน-หลัง การทดลอง
ขอ
ที่

ขอความ

กอนการทดลอง
คะแนนเฉลี่ย

หลังการทดลอง
คะแนนเฉลี่ย

คา t

Sig

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ฉันเลือกกินอาหารที่มีประโยชน
ฉันพยายามพักผอนใหพอเพียง
ฉันออกกําลังกายอยางสมําเสมอ
่
ฉันแสวงหาขอมูลเพื่อการดูแลตนเอง
ฉันเอาที่นอนหมอนผาหมตากแดด
ฉันไปพบหมอหรือแพทยตามนัด
ฉันกินยาตามที่แพทยสั่ง
เมื่อรางกายผิดปกติ ฉันจะรีบไปพบแพทย
ฉันคอยระวัง ไมใหยุงกัด
ฉันหมั่นสองกระจกเพื่อดูเชื้อราในปาก
ฉันไหวพระสวดมนต ฝกสมาธิ
ฉันพูดระบายปญหากับใครบางคน เวลามี
เรื่องไมสบายใจ
ฉันไปพูดคุยกับเพื่อนที่กลุมหรือชมรม
ฉันเก็บตัวอยูคนเดียว เวลาไมสบายใจ
เวลาฉันไมสบายใจ ฉันตองหากิจกรรมอะไร
บางอยางทํา เชน ทํางาน ดูทีวี
ฉันพยายามหารายไดเพื่อเลี้ยงดูแลตนเอง
ฉันจะซื้อสิ่งของตามที่จาเป
ํ น
เมื่อไดรับเงินจากแหลงไหนก็ตาม ฉันจะแบง
สวนหนึ่งเก็บไวเสมอ
ฉันมีการวางแผน การใชเงินประจําเดือน
ฉันยืมเงินผูอื่นเปนประจํา
รวม

2.81
3.00
2.48
2.96
3.07
3.78
3.70
3.44
3.15
2.96
2.00
2.37

3.00
3.19
2.48
3.07
3.19
3.78
3.81
3.63
3.04
3.00
2.04
2.41

-1.044
-1.000
.000
-.593
-.901
.000
-1.140
-1.546
1.363
-.225
-.214
-.225

.306
.327
.1000
.558
.376
1.000
.265
.134
.185
.823
.832
.823

2.44

2.96

-3.358 *

.002

3.00
3.37

3.07
3.37

-.372
.000

.713
1.000

3.26
3.07
2.26

3.44
3.26
2.56

-1.412
-1.000
-1.442

.170
.372
.161

2.52
3.44
59.11

2.63
3.33
61.26

-.473
.721
1.480

.640
.447
.151

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

การทําพฤติกรรมไปสูจุดมุงหมายในชีวิต จําแนกรายดาน 3 ดาน
ขอ 1 – 10 ดานการสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรค ขอ 11 – 15 ดานการดูแลตนเองดานอารมณ
ขอ 16 – 20 ดานการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจ
* มีนยั สําคัญ ที่ระดับ .05

คะแนนเฉลี่ยรายขอ ของสัมพันธภาพระหวางบุคคล จําแนกเปนรายขอ กอน-หลัง การทดลอง
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ขอที่

ขอความ

คะแนน
เฉลี่ยกอน
การทดลอง

คะแนน
เฉลี่ยหลัง
การทดลอง

คา t

sig

1.

เพื่อนและคนใกลชิด ปฏิบัติตอฉันเหมือนปกติ
ถึงแมฉันจะติดเชื้อเอดส
ในยามที่ฉันเจ็บปวย เพื่อนและคนใกลชิดจะคอยดูแลฉัน
ฉันมีเพื่อนและคนใกลชิดที่ทาให
ํ ฉันอบอุนใจ และมั่นใจได
เมื่อไมสบายใจ ฉันสามารถปรึกษาเพื่อน
และคนใกลชิดบางคนได
เพื่อนและคนใกลชิดแสดงทาทีรังเกียจฉัน
ฉันเชื่อมั่นวาเพื่อนและคนใกลชิดจะไมทอดทิ้งฉัน
ยามเจ็บปวย
ฉันไดกาลั
ํ งใจ จากเพื่อนและคนใกลชิด
เมื่อมีปญหาดานการเงิน ฉันไดรับการชวยเหลือจากเพื่อน
หรือผูใกลชิด
ฉันไดรับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ จากเพื่อนและคน
ใกลชิด
ฉันรูสึกวาเพื่อนและคนใกลชิดเต็มใจใหความชวยเหลือ
ฉันไดรับวัตถุสิ่งของที่ใชประโยชน ในการดํารงชีวิต จาก
เพื่อนและคนใกลชิด
ฉันมีเพื่อนมาคุยดวยเสมอ
ฉันรูสึกมีความสุขเมื่ออยูกับเพื่อนหรือคนใกลชิด
ฉันเชื่อวาเพื่อนและคนใกลชิด ไมจริงใจกับฉัน
เพื่อนๆและคนใกลชิดทําใหฉันไดหัวเราะ
และมีความสุขเสมอ
ฉันมีความรูสึกเหมือนอยูคนเดียวในโลกนี้
รวม

2.85

3.33

-3.574
*

.001

3.33
3.30
3.26

3.27
3.44
3.30

-.372
-.941
-.238

.713
.355
.814

2.59

2.96

3.00

3.07

-.440

.663

3.41
2.74

3.26
3.04

1.162
-1.615

.256
.118

3.41

3.37

.570

.574

3.11
2.70

3.22
2.85

-.769
-1.072

.449
.294

3.48
3.52
3.00
3.52

3.37
3.48
3.11
3.30

1.140
.296
-.681
1.803

.265
.769
.502
.083

3.56
50.78

3.74
52.22

-1.546
1.272

.134
.214

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

สัมพันธภาพระหวางบุคคล จําแนกเปนรายดาน 2 ดาน
ขอ1 – 6 ดานความมั่นใจและไววางใจ
ขอ 7 – 16 ดานการชวยเหลือสนับสนุน และมิตรภาพ
* มีนยั สําคัญที่ระดับ .05

-2.078 * .048

ชื่อ-สกุล
ที่อยู
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2520
พ.ศ.2526
พ.ศ.2528
พ.ศ.2534
พ.ศ.2541
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2528
พ.ศ.2529
พ.ศ.2530
พ.ศ.2535
พ.ศ.2538
พ.ศ.2540
ปจจุบัน

ประวัติผูวิจัย
นายชาติชาย หลาแหลง
243/1 หมู 9 ต.บานแหลม อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 76110
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จบชัน้ ประถมศึกษาปที่ 7 โรงเรียนวัดตนสน(เธียรวิทยา) อ.บานแหลม
จ.เพชรบุรี
จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพรหมมานุสรณ จังหวัดเพชรบุรี
จบชัน้ อนุปริญญา ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ ระดับตน
วิทยาลัยพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
สําเร็จปริญญาการศึกษาบัณฑิต (สุขศึกษา) ภาคสมทบ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) กรุงเทพ ฯ
ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
พยาบาลเทคนิค 2 กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
รับราชการกองประจําการ สังกัดโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กองทัพเรือ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
พยาบาลเทคนิค 2 กลุมงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีธัญญา
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
พยาบาลเทคนิค 4 ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลบานแหลม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบตั งิ านในโครงการศึกษาความชุกและอุบัติการการติดเชื้อ HIV-1
ในชายไทยที่เขารับราชการกองประจําการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พยาบาลเทคนิค 5 ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลบานแหลม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พยาบาลเทคนิค 6 งานจิตสังคม กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
โรงพยาบาลบานแหลม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

