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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเรือ่ง การพฒันาโปรแกรมการจดัการเรยีนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน
การปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีของเยาวชนกลุม่เสีย่ง กรุงเทพมหานคร 
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ปรญิญา การศกึษาดษุฎีบณัฑติ 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. สนุนัทา ศรศีิร ิ 

  
การวิจยัและพฒันาครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนรูค้วามสามารถของ

ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นโปรแกรมที่จะส่งผล
ป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวีรายใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สนบัสนนุโปรแกรมสขุศึกษามาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัเอดส์
และเพศในสถานศึกษา แบ่งการศึกษาเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ 1) ศึกษาสภาพบริบทที่สง่ผลต่อความสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี 2) สรา้งและพฒันาโปรแกรม 3) ประเมินผลโปรแกรม เก็บขอ้มลูจาก
เยาวชนกลุม่เสีย่งอาย ุ15-18ปี จ านวน 10คน วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา และเปรยีบเทียบดว้ย
สถิติ Wilcoxon Matched Paired Signed-Ranks 

ผลวิจยัโปรแกรมการจดัการเรยีนรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของ
เยาวชนกลุม่เสีย่ง กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างไดร้บัการจดักิจกรรมเป็นระยะเวลา 4สปัดาห ์ครัง้ที่ 1 กิจกรรม
รือ้คน้ผลส าเร็จ การชกัจูงดว้ยค าพดู ระลกึสิ่งส  าคญัไวเ้ป็นที่ยึดเหนี่ยว และวลีหรือภาพหลดุ ใชเ้วลา 40นาที-1
ชั่วโมง 20นาที/ครัง้, ครัง้ที่ 2 กิจกรรมการชักจูงดว้ยค าพูด ทวนสอบความส าเร็จ และเตือนใจใช้เวลา 30-60 
นาที/ครัง้  ครัง้ที่ 3 กิจกรรมย า้เตือน ใชเ้วลา 10-20 นาที/ครัง้ และครัง้ที่ 4 กิจกรรมทวนสอบความส าเรจ็ ใชเ้วลา 
20-40 นาที/ครัง้ ผลวิจยัพบวา่ การเปรยีบเทียบคา่เฉลีย่ของคะแนนความสามารถของตนเองในการป้องกนัการ
ติดเชือ้เอชไอวี ก่อนและหลังด าเนินโปรแกรม  ไดค้่า z เท่ากับ -2.809 และค่า (Sig.) เท่ากับ .005 ดังนัน้ จึง
ออกแบบกิจกรรมในรูป S-EPP-V โปรแกรม โดย  “S” คือ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง, “E” คือ การกระท าที่
ส  าเร็จของตนเอง , “P” คือ  การชักจูงด้วยค าพูด , “P” คือ  การกระตุ้นทางอารมณ์ , “V” คือ  การได้เห็น
ประสบการณข์องผูอ้ื่น 

 
ค าส าคญั : การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง, โปรแกรมการจดัการเรยีนรู,้ การปอ้งกนัเอชไอว ี
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This research and development study aimed to develop a self-efficacy learning 

management program in HIV prevention for at-risk youth in the Bangkok Metropolitan Area with the 
aim of promoting effective prevention of HIV infection. It could support a standard health education 
program related to AIDS and safe sex in schools. This study was divided into three main parts: 1) to 
study the context affecting self efficacy in terms of HIV prevention. 2) to create and develop program 
3) evaluation of program. The collection of data from at-risk youth, aged fifteen to eighteen, a total of 
ten cases. The data were analyzed by content analysis and compared by the Wilcoxon matched 
pairs signed-ranks test. 

The research results of the development of a self-efficacy learning management 
program for HIV prevention at-risk youth in the Bangkok Metropolitan Area. The samples were given 
activities for a duration first of four weeks, the first session, there were successful demolition, verbal 
persuasion, commemorative anchor and unguarded phrase or picture activities. The total duration of 
the activity was forty minutes to eighty minutes per time. In the second session, verbal persuasion, 
successfully verified the results in the success and recognizable activities. The total duration of the 
activity was thirty to sixty minutes. In the third session, remind activities. The total duration of the 
activity was ten to twenty minutes per time. In the fourth session the results were successfully through 
activities. The total duration of the activity was twenty to forty minutes. The results revealed a 
significant difference between the pre-test and post-test on self-efficacy in the HIV prevention score 
at Z of .005 level has -2.809 and at a statistically significant at 0.005. therefore it was designed 
activities form into S-EPP-V program; “S”:Self efficacy, “E”:Enactive Attainment, “P”:Persuasion, 
“P”:Physiological State, “V”:Vicarious Experiences 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้  าเร็จลุล่วงดว้ยความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจากอาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สนุนัทา ศรศีิร ิที่กรุณาใหค้  าแนะน าส าคญั ใหข้อ้คิดปัญญา แนวทางขอ้เสนอแนะดว้ยความ
เอาใจใส่ตรวจสอบการด าเนินการวิจัย แกไ้ขขอ้บกพร่อง ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการท าปริญญานิพนธ์ให้
ส  าเรจ็ลงได ้ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสนี ้

ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. สิงหา จันทนข์าว อาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์รว่ม ที่มี
ความเขา้ใจ เมตตา และเห็นอกเห็นใจ รวมทัง้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูเ้ก่ียวกับหลกัสูตรการจัดการเรียนรู ้
การศกึษาสขุศกึษา และใหข้อ้เสนอแนะผสมผสานกนัอยา่งดี อนัเป็นประโยชนต์อ่ผูว้ิจยัในการพฒันาตนเอง 

ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย  ์ดร.รตันา ส าโรงทอง ที่กรุณาสละเวลาอนัมีค่ามาเป็น
ประธานสอบปริญญานิพนธ์ พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน  ์อาจารย ์ดร. พิมพา ม่วงศิริธรรม กรรมการ
สอบปริญญานิพนธ ์ที่ใหค้วามเมตตามาเป็นกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กมลมาลย ์
วิรตันเ์ศรษฐสนิ รวมทัง้บคุลากรคณะพลศกึษา ที่ชีแ้นะประสานงาน 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุ ผูท้รงคณุวฒุิทกุทา่น ที่ใหค้วามกรุณาตรวจสอบเครือ่งมือและโปรแกรมที่ใช้
ในการวิจัย ตรวจสอบและส่งกลบัอย่างรวดเร็ว  พรอ้มทัง้ให้ขอ้เสนอแนะเป็นอย่างดี กราบขอบพระคุณผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ดร. กนกวรรณ ธราวรรณ อาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัมหิดล ผูม้ีความเช่ียวชาญเรือ่งเอดส ์นางสาว
สภุาภรณ ์ ทองนิ่ม.นกัจิตวิทยาช านาญการพิเศษ ผูช้่วยศาสตราจารยจ์ริยาวฒัน  ์โลหะพนูตระกลู อาจารยป์ระจ า
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปรบัขอ้มูลใหไ้ดโ้ปรแกรมที่มีประสิทธิภาพนางสาวเยาวลกัษณ์  ครชาตร ี
พยาบาลวิชาชีพศูนยบ์ริการสาธารณสุข16 และนางเสาวนีย์ อุ่นเสมาธรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ
ศนูยบ์ริการสาธารณสขุ 5 เป็นอย่างยิ่ง ท่านเป็นทัง้ผูท้รงคณุวฒุิที่เมตตาตรวจสอบเครื่องมือและโปรแกรมที่ใชใ้น
การวิจัย เป็นผูน้  าพาเขา้ถึงกลุม่เป้าหมายในครัง้นี ้ ท่านมีความกรุณาเป็นอย่างสงูอยู่ดว้ยกันจนเสร็จสิน้กิจกรรม 
ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุอย่างสงูอีกครัง้ รวมทัง้ขอขอบคณุแกนน าเยาวชนและเยาวชนกลุม่เป้าหมายทกุท่านที่
เห็นความส าคญั ใหค้วามรว่มมือ 

ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสมจิตต  ์สุรเทวมิตร คุณแม่เฉลิม สรุเทวมิตร ที่ใหค้วามรกั ความ
เมตตา เป็นแรงบนัดาลใจใหผู้ว้ิจยัเพียรพยายามจนประสบผลส าเรจ็ ขอขอบคณุ นางสาวเพชรดา สรุเทวมิตร และ
นายพฒุิพชัร สรุเทวมิตร ที่ใหเ้กือ้กลูเติมเต็มในวนัที่เหน็ดเหนื่อย ขอขอบคณุโรคภยัไขเ้จ็บท่ีท าใหรู้ค้ณุคา่ของการมี
ชีวิต การศกึษา และความภาคภมูิใจในชีวิต ขอบคณุนายธิษณะ ชอบธรรม เพื่อนที่สนบัสนนุความรูใ้นดา้นสถิติวิจยั 
และนางจีรารกัษ์ โสกณัฑตั เพื่อนที่ไดช้กัชวนใหม้าศกึษาในสถาบนัทางการศกึษาที่นา่ภาคภมูิใจนี  ้

สดุทา้ยนี ้คุณค่าและประโยชนอ์นัเกิดจากปริญญานิพนธฉ์บบันี  ้ผูว้ิจยัขอมอบแด่เยาวชนไทยทุกท่าน 
ขอใหม้ีสขุภาพกาย สขุภาพใจที่แข็งแรง ปราศจากการติดเชือ้เอชไอวีตลอดไป 
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ปัญหาเอดสเ์ป็นเรื่องของพฤติกรรมซึ่งเป็นเรื่องยาก ท่ีจะมีการปรบัเปล่ียนการตอบสนอง

ตอ่ปัญหาและเป็นปัญหาท่ีแพรก่ระจายในวงกวา้ง มีประชากรทั่วโลกท่ีติดเชือ้เอชไอวี ในช่วงสิน้ปี 
2558 จ  านวน 36.7 ลา้นคน ซึ่งเป็นเด็กท่ีมีอายุต  ่ากว่า 15 ปี และติดเชือ้เอชไอวีจ านวน 2.1 ลา้น
คน ส่วนใหญ่ติดเชือ้เอชไอวีตัง้แต่อยู่ในครรภ,์ แรกเกิด หรือใหน้มแม่ พบผูต้ิดเชือ้เอชไอวีรายใหม่
เป็น 2ใน3 ส่วนของทั่วโลก อยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งพบผูต้ิดเชือ้เอชไอวีมากท่ีสุดในโลกจ านวน 
25.6 ล้านคน และเอดส์เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่ งของทวีปแอฟริกา (World Health 
Organization, 2016) ส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีการแพร่กระจายของเอดส ์สูงเป็นอันดับ
สามของโลกมีผู้ติดเชื ้อเอชไอวีในปี 2558 จ  านวน 5.1 ล้านคน เป็นผู้ติดเชือ้เอชไอวีรายใหม ่
300,000 คน สถานการณ์ปัญหาเอดสส์่วนใหญ่ในส่วนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ยังอยู่ใน 12 
ประเทศท่ีส าคญั ไดแ้ก่ กมัพชูา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา่ร ์ปากีสถาน ปาปัวนิวกีนี 
เวียดนาม เนปาล ฟิลิปปินส ์และประเทศไทย (ส านกัระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสขุ, 2560) 

จากการคาดประมาณจ านวนผูต้ดิเชือ้เอชไอวีในประเทศไทยปี 2559 ยงัมีชีวิตอยู่จ  านวน 
426,999คน และเป็นผูต้ิดเชือ้รายใหม่จ  านวน 6,304 คน (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง
เสริมสุขภาพ, 2560) ซึ่งในภาพรวมระดบัประเทศ เยาวชนมีเพศสมัพนัธโ์ดยไม่ใชถุ้งยางอนามัย
เพิ่มขึน้ สะทอ้นจากพฤติกรรมเส่ียงท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการติดเชือ้เอชไอวีตามกลุ่มอายุ พบว่า 
ประเทศไทยมีผู้หญิงคลอดบุตรอายุ 10-19 ปี จ  านวน 104,289 คน (กรมอนามัย , 2558) ซึ่ง
สอดคลอ้งกับการส ารวจพฤติกรรมในนักเรียนสายสามัญระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และสายอาชีพ
ระดบัปีท่ี 2 ในพืน้ท่ี 24จงัหวดั ปี2558 พบว่ามีเพศสมัพันธค์รัง้แรกก่อนอายุ 15ปี เป็นอนัดบัแรก
ทัง้คู ่(คณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยการปอ้งกันและแกไ้ขปัญหาเอดส์, 2559) การศกึษาเพ่ือคาด
ประมาณการแนวโนม้การติดเชือ้เอชไอวีในกลุ่มเยาวชนของประเทศไทย ท่ีมีอายุ15-24ปี พบว่า 
แนวโนม้พฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธก์บัการติดเชือ้เอชไอวีในประชากรกลุ่มนกัเรียน (มธัยมศกึษา
ปีท่ี 2, มัธยมศึกษาปีท่ี 5 และอาชีวศึกษาชั้นปีท่ี 2) ส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์แล้ว แต่ใช้ถุงยาง
อนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ครัง้แรกน้อยกว่ารอ้ยละ  60 (จิระวัฒน์ อุปริรตัน์, 2555) และจาก
การศึกษาพบว่า เยาวชนท่ีไม่เคยมีเพศสมัพนัธม์าก่อนไม่มีการเตรียมตวั เพ่ือป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีดว้ยถงุยางอนามยั รอ้ยละ 75.8 รอ้ยละ 90 ของผูห้ญิงฝากครรภท่ี์มีอายรุะหว่าง 15-24 ปี 
ท่ีติดเชือ้เอชไอวีมีเพศสมัพนัธโ์ดยไมป่อ้งกนั ซึ่งเป็นสาเหตแุละช่องทางการตดิเชือ้เอชไอวีรายใหม ่
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ซึ่งผูท่ี้มีอายุ 15-24 ปี ถือเป็นช่วงอายุของเยาวชนท่ีสะทอ้นความชุกการติดเชือ้เอชไอวีของกลุ่ม
วยัรุน่ในปัจจุบนั ในช่วงวยัรุน่มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการรบัและแพรก่ระจายเชือ้เอชไอวีค่อนขา้งสูง
จากสาเหตตุา่งๆ ไดแ้ก่ มีเพศสมัพนัธก์่อนวยัอนัควรมีเพศสมัพนัธโ์ดยไม่ปอ้งกนัขาดทกัษะการใช้
ถงุยางอนามยัท่ีถกูตอ้ง ใชส้ารเสพติด และไม่สามารถประเมินพฤติกรรมเส่ียงของตนเองและคู่รกั
หรือคู่นอนได ้ซึ่งเกิดจากปัจจยัทางจิตสงัคม ไดแ้ก่การเปล่ียนแปลงดา้นพฒันาการของร่างกาย
สรีระและความตอ้งการทางเพศ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของฮอรโ์มน และมีการพัฒนาทาง
สติปัญญาอย่างรวดเร็ว คิดเป็นรูปธรรม แตข่าดการยบัยัง้ชั่งใจหรือไตรต่รอง และพฒันาการทาง
สังคม มักมีกิจกรรมนอกบ้าน และบางส่วนไม่ได้พักอาศัยกับครอบครัว เช่น อยู่หอพัก มี  
ความสนใจในเพศตรงขา้ม หากเยาวชนขาดทกัษะการปรบัตวั จะท าใหมี้พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่
ปลอดภยั  และแมว้ยัรุน่สว่นใหญ่จะมีความรูเ้รื่องเอดสแ์ละการปอ้งกนั แตอ่าจไมมี่ความตระหนกัถึง
ผลด้านลบอย่างเพียงพอ (ส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กระทรวง
สาธารณสขุ, 2557) 

ในปัจจุบนัประเทศไทยด าเนินการพฒันาเมืองใหเ้จริญเติบโตขึน้ ท าใหเ้กิดการยา้ยถ่ิน
เขา้ของประชากรในชนบท การขยายของเมืองเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมือง
หลกัทัง้ในดา้นการศกึษาและแรงงาน ประชากรจงึไหลรวมมาอยูท่กุเพศทกุวยัทัง้ท่ีเป็นประชากรใน
ทะเบียนหรือนอกทะเบียน การเตบิโตของเมืองเกิดขึน้ควบคูไ่ปกบัการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ตวัชีว้ดั
ท่ีส  าคญัของวิถีชีวิตของชาวเมืองตวัหนึ่ง คือพฤตกิรรมทางเพศ ซึ่งมีพฤติกรรมการอยูด่ว้ยกนัเป็นคู ่
การเปล่ียนรูปแบบของครอบครัวได้ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนท่ีไม่
สามารถหาตวัแบบอย่างท่ีดีเพ่ือเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต วยัรุน่ในสงัคมเมืองจึงแสวงหา
ความสุขทางกายและทางใจ จากวตัถุหรือบุคคลภายนอกครอบครวักันมากขึน้ น าไปสู่วิถีเพศท่ี
แตกตา่งจากเดมิ การอยูเ่ป็นโสดของคนในกรุงเทพมหานคร ไมไ่ดห้มายความวา่ คนเหล่านัน้จะไม่
มีเพศสมัพันธ ์คนโสดท่ีเคยมีเพศสมัพันธแ์ลว้ในกรุงเทพฯ สูงกว่าคนโสดในเขตเมืองจงัหวดัอ่ืนๆ 
และคนโสดในเขตชนบท (อภิชาติ จ  ารสัฤทธิรงค ์และอรทัย หรูเจริญพรพานิช , 2550) จากคาด
ประมาณในปี 2565 จะมีผูต้ิดเชือ้เอชไอวีสะสม จ านวน 174,802 คน และเป็นผูต้ิดเชือ้เอชไอวีราย
ใหม่จ  านวน 1,527คน กระจายตวัอยู่ในชุมชนทั่วพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร (อรทยั หรูเจริญพรพานิช, 
2551) ซึ่งปัจจัยเส่ียงของการติดเชือ้เอชไอวีพบมากท่ีสุดในผู้ป่วยเอดส ์คือการติดเชือ้จากการมี
เพศสมัพันธ ์คิดเป็นรอ้ยละ 80.05 (กองควบคมุโรคเอดส ์วณัโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
และสถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซียน มหาวิทยาลยัมหิดล, 2558) ท่ีติดเชือ้เอชไอวีบางส่วนไม่แสดง
อาการจึงไม่ไดม้ารบัการตรวจเลือดว่าติดเชือ้เอชไอวีหรือในจ านวนนัน้ก็รวมถึงช่วงอายขุองวยัรุ่น
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ดว้ย วัยรุ่นมีแนวโน้มท่ีจะติดเชือ้เอชไอวีสูงขึน้ รวมทัง้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธอ่ื์นๆ  เน่ืองจาก
วยัรุ่นบางกลุ่มมีค่านิยมเปล่ียนคู่นอนไปเรื่อยๆ แลว้ไม่ใชถุ้งยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ ์และ
บางส่วนขายบริการแบบไม่เปิดเผย ซึ่งไม่ใส่ถงุยางอนามยัเช่นกนั  เพราะฉะนัน้การติดเชือ้เอชไอวี
ในกลุ่มวัยรุ่นจึงจะมีแนวโน้มท่ีสูงขึน้ แต่ไม่มีตัวเลขแน่ชัด (ถนอมศกัดิ์  เอนกธนานนท ,์ 2560)  
และจากการส ารวจของกองควบคมุโรคเอดส ์วณัโรคและโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์และสถาบนั
พฒันาสขุภาพอาเซียน มหาวิทยาลยัมหิดล พบว่า เยาวชนมีเพศสมัพนัธค์รัง้แรกสว่นใหญ่เป็นคน
รกัหรือแฟน(กองควบคุมโรคเอดส ์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสถาบันพัฒนา
สขุภาพอาเซียน มหาวิทยาลยัมหิดล, 2558) และจากสถิติการคลอดของแม่วยัรุน่ท่ีมีอายุต  ่ากว่า 
20 ปี ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครในปี 2558 จ านวน 43 คนต่อการคลอด 1,000 คน สะทอ้นการมี
เพศสมัพนัธท่ี์ไมป่อ้งกนั ซึ่งการหา้มมีเพศสมัพนัธเ์ป็นเรื่องยาก จงึตอ้งใหเ้รียนรูแ้ละเขา้ใจเก่ียวกบั
การมีเพศสมัพนัธท่ี์ปลอดภัย เพ่ือป้องกันตนเองจากการตัง้ครรภท่ี์ไม่พึงประสงค์ และการติดเชือ้
เอชไอวีจากการมีเพศสมัพนัธแ์บบไมป่อ้งกนั (ไทยทรบินู, 2559) 

เยาวชนได้รับความรู้เก่ียวกับเอดส์และการป้องกัน ซึ่งสามารถตอบค าถามเรื่อง  
การป้องกนัเอดส ์โดยใชถ้งุยางอนามยัไดถู้กตอ้ง รอ้ยละ 90.4 แต่ในความเป็นจริง แมว้่าเยาวชน
จะมีคูร่กัเพียงแคค่นเดียว สดัส่วนการใชถ้งุยางอนามยัทกุครัง้พบรอ้ยละ 35.3 เท่านัน้ และในรอบ 
1 ปีท่ีผ่านมา มีเพศสมัพนัธก์ับคู่นอนท่ีไม่ใช่คนรกัหรือแฟนมีสดัส่วนการใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้  
รอ้ยละ 37.3 (กองควบคุมโรคเอดส ์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสถาบันพัฒนา
สขุภาพอาเซียน มหาวิทยาลยัมหิดล, 2558) เยาวชนกลุ่มท่ีเตรียมตวัและมีถงุยางอนามยัพรอ้มใช้
ทกุครัง้รอ้ยละ 5 การใชถ้งุยางอนามยัในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากรท่ีมีเพศสมัพนัธป์ระจ าอยู่
ในระดบัต ่า เพราะมีมมุมองเก่ียวกบัการใชถ้งุยางอนามยัในกลุ่มผูท่ี้มีความเส่ียงทางเพศสงูเทา่นัน้ 
(คณะกรรมการแหง่ชาตวิา่ดว้ยการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส,์ 2559) 

ในการด าเนินงานเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดสท่ี์ผ่านมา  องคก์รภาครฐัและ
เอกชนเล็งเห็นความส าคญัของปัญหาเอดสแ์ละมีการด าเนินงานเพ่ือปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส ์
โดยมุ่งหวงัใหเ้กิดการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมทางเพศ เพ่ือป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีรายใหม่ของ
เยาวชนกลุม่เส่ียงในชมุชนทั่วพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครใหป้ลอดภยัจากเอดส  ์ซึ่งพบวา่แมจ้ะใหค้วามรู้
ปรบัทศันคติ และทกัษะการป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวี รวมทัง้ทกัษะเจรจาตอ่รองในเยาวชนกลุ่ม
เส่ียง และอบรมทกัษะการส่ือสารใหผู้ป้กครองเก่ียวกบัเอดสแ์ละเพศในลกูหลานกลุม่เส่ียงดงักลา่ว
แล้ว เยาวชนกลุ่มเส่ียงยังคงมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเชื ้อเอชไอวีกล่าวคือ เยาวชน
เหล่านีย้งัคงไม่ใชถุ้งยางอนามยัสม ่าเสมอกับทุกคนเม่ือมีเพศสมัพนัธ ์(กองควบคมุโรคเอดส ์วณั
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โรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 2559) และแม้เยาวชนจะได้รับการส่งเสริมการใช้ถุงยาง
อนามยัท่ีดี มีการแจกถงุยางอนามยัฟรี และชมุชนอยู่ใกลร้า้นคา้จ าหนา่ยถงุยางอนามยัท่ีเขา้ถึงได้
ง่าย แตย่งัพบวา่เยาวชนส่วนใหญ่มีพฤตกิรรมการใชถ้งุยางอนามยัในระดบัปานกลาง (วนิดา ปาว
รีย,์ 2557) 

คาดประมาณจ านวนผูต้ดิเชือ้เอชไอวีท่ีสมควรไดร้บัการรกัษาดว้ยยา ARV รายใหม่  ในปี 
2563 จ านวน 1,349 ราย (อรทัย หรูเจริญพรพานิช , 2551) ซึ่งมียอดผู้ป่วยเป็นจ านวนมาก  
การติดเชื ้อเอชไอวีแล้วไม่ เข้าสู่ ระบบบริการดูแลรักษา ย่อมเกิดผลกระทบทางกายด้วย
ภาวะแทรกซอ้นตา่งๆ ซึ่งภาพรวมของงบประมาณส าหรบัแผนปฏิบตัิการยุติปัญหาเอดสป์ระเทศ
ไทยพ.ศ.2558 รวม 968.6 ลา้นบาท (คณะกรรมการแห่งชาติว่าดว้ยการป้องกันและแกไ้ขปัญหา
เอดส,์ 2559) ถือเป็นโรคท่ีท าใหเ้กิดการสญูเสียทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเป็นอยา่งมาก 
การติดเชือ้เอชไอวียังเป็นประเด็นท่ีอ่อนไหวต่อปัญหาสิทธิมนุษยชน อันเน่ืองมาจากทัศนะ  
ความรงัเกียจ ส่งผลใหผู้ต้ิดเชือ้เอชไอวีไดร้บัการกีดกัน แบ่งแยก ตัง้แต่ในระดบัครอบครวั ชุมชน
และสงัคม ดงันัน้เราจงึควรพฒันาแนวทางการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีในกลุม่เยาวชน ซึ่งจะชว่ย
ควบคมุและลดการแพร ่กระจายเชือ้ได ้

จากการศึกษาของเทียรเ์นีย ริชวูท และคณะ (Ritchwood T.D. Penn D. Peasant C. 
Albritton T. and Giselle C.S., 2017) ศึกษ าความสัมพัน ธ์ของการรายงาน การรับ รู ้ใน
ความสามารถใช้ถุงยางอนามัยของเยาวชนแอฟริกันอเมริกัน  ท่ีมีอายุระหว่าง 10-14 ปี พบว่า 
สามารถท านายการรบัรูใ้นความสามารถใช้ถุงยางอนามัย ไดจ้ากการมีความรูเ้ก่ียวกับการใช้
ถุงยางอนามัย มากกว่าการมีทัศนคติท่ีดีในการใชถุ้งยางอนามัย และการส่ือสารเรื่องเพศและ  
การปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี โดยใชถ้งุยางอนามยัระหว่างเยาวชนและผูป้กครอง แตท่ัง้  3 ปัจจยั
เป็นตวัแปรท่ีส าคญัของโปรแกรมปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีรายใหม ่ดว้ยการใชถ้งุยางอนามยัขณะ
มีเพศสัมพันธ์ และจากการศึกษาของ ฮัวชู ลิว และคณะ  (Li H. Xue  L. Tucker  J.D. Wei C.  
Durvasula M Hu W. et al., 2017) พบการรบัรูใ้นความสามารถในการเขา้ถึงและใชถ้งุยางอนามยั 
เป็นการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการใชถุ้งยางอนามัย  ในวยัรุ่นจีนท่ีมีอายุ 16ปีขึน้ไป เน่ืองจาก
พบว่าการรบัรูใ้นความสามารถในการเข้าถึงและใช้ถุงยางอนามัย ท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้
ถงุยางอนามยัท่ีสม ่าเสมอ ซึ่งแนวคิดการรบัรูค้วามสามารถ (Self efficacy) พฒันามาจากทฤษฏี
การเรียนรูท้างปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory) เป็นทัง้ตวัอิทธิพลทางจิตสงัคมท่ีส่งผลตอ่
พฤตกิรรมสขุภาพ และวิธีการสง่เสรมิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเนน้พฤติกรรมส่วนบคุคลและ
ผลจากการคิดรู ้(Cognitive) ท่ีเปล่ียนแปลงให้เกิดพฤติกรรมใหม่ในอนาคต ท่ีขา้มผ่านปัญหา
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อปุสรรคจนเกิดพฤติกรรมใหม่ (Bandura A., 1986) เป็นรูปแบบพฤติกรรมสุขภาพระหว่างบุคคล 
ถือเป็นส่วนหนึ่งท่ีมีความเก่ียวข้องกับสุขศึกษา โดยใช้แนวคิดการรบัรูค้วามสามารถในการ
สรา้งสรรคพ์ฒันาเทคนิคท่ีสง่ผลตอ่การคิดรู ้แลว้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึ่งถือเป็นกลยทุธ์
ส  าคัญให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม จึงถูกใช้ออกแบบโปรแกรมสุขศึกษา  ถือเป็นการ
พฒันาการจดัการเรียนรูส้ขุศกึษา   

จากความส าคญัของปัญหาท่ีท าใหสู้ญเสียทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไปกับ
การปอ้งกนัและรกัษาผูต้ดิเชือ้เอชไอวีในกลุม่ท่ีเป็นก าลงัหลกัในการพฒันาประเทศ ซึ่งไม่วา่ภาครฐั
และเอกชนจะผนึกก าลงัด าเนินโครงการต่างๆมากมาย เยาวชนกลุ่มเส่ียงยงัไม่ใชถุ้งยางอนามัย
เม่ือเผชิญเหตกุารณข์ณะมีเพศสมัพนัธก์บัคู ่ท  าใหเ้กิดการติดเชือ้เอชไอวี พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ
อยู่ในระบบสถานศึกษา ส่วนใหญ่ไดร้บัความรู ้ปรบัเจตคติ และทักษะในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีรายใหม่อย่างต่อเน่ือง ซึ่งเยาวชนกลุ่มเส่ียงเหล่านีอ้ยู่ในและนอกระบบการศึกษา ซึ่ง
เยาวชนในระบบการศึกษา ไดร้บัการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีแลว้ในหมวดวิชาสุขศึกษา แต่
เยาวชนเหล่านีอ้ยู่ในบริบทชมุชน และครอบครัว มากกว่า 16 ชั่วโมง ในขณะท่ีอยู่ในสถาบนัทาง
การศึกษาประมาณ 8-10 ชม. บริบทครอบครวัและชุมชนมีอิทธิพลต่อเยาวชนกลุ่มนีอ้ย่างมาก 
ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนรู้การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นโปรแกรมท่ี
จะส่งผลกับพฤติกรรมสุขภาพทางเพศในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีรายใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และสนบัสนนุโปรแกรมสขุศกึษามาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอดสแ์ละเพศในสถานศกึษา  

ค าถามการวิจัย  
1. สภาพบรบิทท่ีส่งผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอช

ไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียงกรุงเทพมหานคร เป็นอยา่งไร  
2. โปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้

เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียงกรุงเทพมหานคร ควรมีองคป์ระกอบของรูปแบบอยา่งไร 
3. โปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้

เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียงกรุงเทพมหานครท่ีพฒันาขึน้ สามารถน าไปใชใ้นสถานการณจ์รงิได้
หรือไม ่และมีประสิทธิผลเพียงใด 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาสภาพบริบทท่ีสง่ผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการ

ตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียงกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือสรา้งและพัฒนาโปรแกรมการจดัการเรียนรู้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน 

การปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร  
3. เพ่ือประเมินผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการ

ปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ไดโ้ปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้

เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียงกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. เป็นแนวทางให้กับบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน  

กลุม่เส่ียงในชมุชน ใหส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชป้อ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี 
3. เป็นขอ้เสนอแนะในการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนั หรือลดอตัราการติดเชือ้

เอชไอวีรายใหมใ่นชมุชนตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ผู้วิจัยได้ก าหนด

ขอบเขตการวิจยั ดงันี ้ 
ระยะ 1 การศึกษาสภาพบริบทที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ใน 

การป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ แกนน าเยาวชนในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดม้าโดย

วิธีการเลือกตวัอย่างแบบลกูโซ่ (snow ball) และก าหนดขัน้ตน้อยา่งนอ้ย 5คน จากนัน้จะสอบถาม
จนกว่าจะไดข้อ้มูลอ่ิมตวัจึงจะยุติการเก็บขอ้มูล โดยมีเกณฑใ์นการคัดเขา้ ( Inclusion Criteria) 
เป็นแกนน าเยาวชนท่ีมีเพศสัมพันธ์เป็นประจ า (Active sexual) คือมีเพศสัมพันธ์สม ่ าเสมอ  
อย่างนอ้ย 1 ครัง้/สปัดาห ์ภายในระยะเวลา 1 เดือน  และใชถ้งุยางอนามยัทุกครัง้ท่ีมีเพศสมัพนัธ์
เป็นเวลา 1 เดือน ในการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (Indept-Interview)  

แหล่งข้อมูลส าหรับการทบทวนงานวิจัย ไดแ้ก่ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสภาพบริบทท่ีส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ใน 
การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ (Systematic Review) 
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ตัวแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ สภาพบริบทท่ีส่งผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ใน 
การปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร 

ข้อจ ากัดของงานวิจัย ไดแ้ก่ ความเช่ือมั่นของผูใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบัการมีเพศสมัพนัธ์
เป็นประจ า  

ระยะ 2 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 

ข้ันการสร้างโปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรับรู้ความสามารถของตนเองใน 
การป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 

แหล่งข้อมูล ไดแ้ก่ แหล่งขอ้มูลส าหรบัร่างโปรแกรมการจดัการเรียนรู้การรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 
ไดแ้ก่ สรุปสารสนเทศแลว้น าเสนอในรูปของตาราง ซึ่งไดม้าจากผลการวิเคราะหแ์บบอุปนยั สรุป
ประเด็นอุปมา (Analytic Induction) ท่ีไดม้าจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept-Interview) และ
การทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ (Systematic Review) ในระยะท่ี 1 

ตัวแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ โปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร  

ข้ันการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่  
1. ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพโปรแกรม และเครื่องมือวัดผล

โปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกันการติดเชือ้เอชไอวี ของ
เยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ประกอบดว้ย นกัจิตวิทยาวยัรุน่ 1 คน พยาบาล
ท่ีเช่ียวชาญในการด าเนินงานด้านเอดส์กับเยาวชนในชุมชน 2 คน และอาจารย์ท่ีอยู่ ใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งด  าเนินงานและมีผลงานด้านเอดส์ 2 คน รวมจ านวน 5 คน ซึ่งคัดเข้าแบบ 
Proposive sampling โดยมี เกณฑ์ในการคัดเข้า ( Inclusion Criteria) คือ เป็นผู้เช่ียวชาญ ท่ี
ด าเนินงานดา้นเอดส ์หรือคลกุคลีกบัปัญหาเอดสใ์นกลุม่เยาวชน 

2. เยาวชนกลุ่มเส่ียงในชุมชนเมือง คละเพศ ท่ีมีเพศสัมพันธ์เป็นประจ า 
(Active sexual) โดยไม่ใชถุ้งยางอนามัยหรือใชเ้ป็นบางครัง้ ภายในระยะเวลา 1 เดือนท่ีผ่านมา 
และผ่านการอบรมใหค้วามรู ้ปรบัทัศนคติ และเพิ่มทักษะท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกันการติดเชือ้  
เอชไอวีโดยใชถุ้งยางอนามยั ของเยาวชนกลุ่มเส่ียงแลว้ จ  านวน 5คน  เพ่ือใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างใน
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การตรวจสอบคณุภาพ ของเครื่องมือวดัผลโปรแกรมการจดัการเรียนรู้การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร  

ตัวแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ รา่งโปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร ท่ีพฒันาจากการ
ทดลองใช ้6 หนว่ยการเรียนรู ้

ระยะ 3 การประเมินผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ เยาวชนในชุมชนเมืองจ านวน 10 คน ซึ่งคดัเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยก าหนดเกณฑค์ดัเขา้ (Inclusion Criteria) ดงันี ้

1. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมของโปรแกรมการจดัการเรียนรูมี้ความสมคัรใจ (Volunteer) 
เขา้รว่มกิจกรรมและลงช่ือเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

2. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ ได้ครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด 

3. มีแฟน หรือคูร่กั หรือกิก๊ หรือคบเพ่ือนตา่งเพื่อนท่ีสนิทสนม 
4. เยาวชนกลุ่มเส่ียง เป็นเยาวชนท่ีมีเพศสัมพันธ์เป็นประจ า (Active sexual) 

โดยไม่ใชถุ้งยางอนามยั หรือใชเ้ป็นบางครัง้ ซึ่งมาจากการคดัเลือกโดยสุ่มจากชุมชนท่ีมีเยาวชน  
ผ่านการอบรมใหค้วามรู ้ปรบัทศันคติ และเพิ่มทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปอ้งกันการติดเชือ้เอชไอวี
โดยใชถ้งุยางอนามยั ของเยาวชนกลุม่เส่ียงแลว้  

โดยก าหนดเกณฑค์ดัออก (Exclusion Criteria) ดงันี ้
1. กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีความประสงคท่ี์จะออกจากการทดลอง 
2. กลุ่มตวัอย่างไม่สามารถเขา้ร่วมการทดลองไดจ้นครบถว้นตามระยะเวลา และ/

หรือ จ  านวนกิจกรรมท่ีก าหนด 
ตวัแปรท่ีศกึษา ประกอบดว้ย 

ตัวแปรต้น  ( Independent Variable) คือโปรแกรมการจัดการเรียน รู้การรับ รู ้
ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร  

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือการรับรูค้วามสามารถของตนเองในการ
ปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง หมายถึง การรบัรูค้วามสามารถของบคุคลตอ่สิ่งใด

สิ่งหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลจากการคดิรูส้่วนบคุคล สิ่งแวดลอ้ม และพฤตกิรรม  
2. การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวี หมายถึง การรบัรู ้

ความสามารถในการสอดใส่โดยสวมถุงยางอนามยัอย่างถูกตอ้งกับทุกคน ขณะมีเพศสมัพนัธ ์ใน
ทกุชอ่งทาง ซึ่งเป็นการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี 

3. โปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้
เอชไอวี หมายถึง ชุดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมการเปล่ียนแปลงการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง ในการสวมถุงยางอนามยัอย่างถูกตอ้งกับทุกคน ขณะมีเพศสมัพนัธใ์นทุกช่องทาง ซึ่งเ ป็น
การปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ซึ่งโปรแกรมนีจ้ะมีกิจกรรม เนน้การจดัการเรียนรูโ้ดยใชค้วามเช่ือใน
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ตามปัจจัย 4 ประการ ประกอบดว้ย การกระท าท่ีส าเร็จของ
ตนเองการไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ่ื้น การชกัจงูดว้ยค าพดู และการกระตุน้ทางอารมณ ์

4. เยาวชนกลุ่มเส่ียง หมายถึง ผูท่ี้มีอายุ 15-24 ปี ท่ีมีเพศสัมพนัธส์ม ่าเสมอ อย่างนอ้ย  
1 ครัง้/สปัดาห ์ภายในระยะเวลา 1 เดือน และเคยไดร้บัการปรบัเจตคติ เพิ่มความรูแ้ละทกัษะการ
ใชถุ้งยางอนามัยท่ีถูกวิธี เพ่ือป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ก่อนเข้ารบัโปรแกรม และไม่ใส่ถุงยาง
อนามยั 

5. บริบทท่ีส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี
ของเยาวชน หมายถึง สิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ หรือการแสดงออก ไดแ้ก่ 
ลกัษณะความใกลช้ิดการเจรจากับคู ่มลูเหตขุองการมีเพศสมัพนัธ ์ธรรมชาติของอารมณท์างเพศ 
คา่นิยมของการมีเพศสมัพนัธ ์รวมถึงอิทธิพลจากครอบครวั สงัคม วฒันธรรม และเพ่ือน ท่ีส่งผล
ตอ่พฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามัยกับทุกคน ขณะมีเพศสมัพนัธ ์ในทุกช่องทาง ของเยาวชนกลุ่ม
เส่ียง 
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กรอบแนวคิด 
กรอบแนวความคิดของการวิจยั เพ่ือจดัการเรียนรู้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน

การปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร  

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

การพัฒนาโปรแกรมการจดัการเรียนรู้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกัน
การติดเชือ้เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัและพัฒนา (Research 
and development) เพ่ือหาโปรแกรมการจดัการเรียนรูเ้พ่ือปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี กบัเยาวชนท่ี
มีพฤติกรรมมีเพศสมัพนัธท่ี์เส่ียงต่อการติดเชือ้เอชไอวี และเกิดความเหมาะสมกับสภาพปัญหา
ของสงัคมไทยในปัจจบุนั ผูว้ิจยัไดศ้กึษาคน้ควา้ รวบรวมเอกสารท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั
ตา่งๆ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มลู อนัจะน าไปสู่การวิเคราะห์
และพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การรับรู ้ความสามารถของตนเองการรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง (Self efficacy) ท่ีเป็นเยาวชนกลุม่เส่ียงในชมุชน กรุงเทพมหานคร ดงันี ้

1. การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี  
1.1 แนวคดิการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self efficacy) ของ แบนดรูา 
1.2 การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของ

เยาวชนลุม่เส่ียง 
2. ความรูเ้ก่ียวกบัการตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส ์

2.1. ความหมายของเอชไอวี 
2.2. ความหมายของเอดส ์
2.3. ชอ่งทางการตดิตอ่เชือ้เอชไอวี 
2.4. อาการของเอดส ์
2.5. การปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี 

3. สภาพบริบทท่ีส่งผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้
เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสีย่ง  

3.1 วรรณกรรมเก่ียวกบัสภาพบรบิททางสงัคม ท่ีส่งผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ปี 2558-2561 

3.2 สภาพบริบททางสงัคมตามองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสขุภาพ ท่ี
สง่ผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี 

3.3 สภาพบริบททางสงัคมตามตามประเดน็ท่ีสง่ผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี 
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4. แนวทางในการพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง  

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.1. งานวิจยัในประเทศไทย 
5.2. งานวิจยัในตา่งประเทศ 

1. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี  
1.1 แนวคดิการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self efficacy) ของ แบนดรูา 

แนวคิดการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self efficacy) ของแบนดูรา พัฒนาขึน้
มากจาก ทฤษฏีปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory) หรือทฤษฏีการเรียนรูท้างสงัคม (Social 
Learning Theory) เป็นพืน้ฐาน ซึ่งการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ซึ่งเป็นการ
รบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการจดัการกบัพฤตกิรรมท่ีเผชิญสถานการณอ์ยู่ ซึ่งเป็นผลมาจาก
ปัจจยั 3 ประการ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบส่วนบุคคล พฤติกรรม และอิทธิพลของสิ่งแวดลอ้ม ทฤษฏี
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy theory) เป็นทฤษฏีท่ีอธิบายเก่ียวกับพฤติกรรม
มนุษย์ มีแนวคิดพื ้นฐานเช่ือว่า คนและสิ่ งแวดล้อมต่างมี อิทธิพลซึ่งกันและกัน สามารถ
เปล่ียนแปลงสิ่งเรา้ท่ีมากระทบได ้(Bandura A., 1986) การท าหนา้ท่ีหรือการแสดงพฤติกรรมของ
มนุษยท่ี์เกิดขึน้ตามแนวคิดของแบนดูรา เกิดขึน้จากหลายปัจจัยร่วมกัน ทั้งจากการคิดรูแ้ละ
องคป์ระกอบส่วนบุคคล (cognitive and other personal factors)  และปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม 
(environmental influences) วนเป็นพฤติกรรม (behavior) ซึ่งแต่ละส่วนลว้นต่างเป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อกันและกัน กล่าวคือพฤติกรรมของมนุษยส์ามารถก าหนดสิ่งแวดลอ้ม  สิ่งแวดลอ้ม
สามารถก าหนดพฤติกรรมไดเ้ช่นกัน พฤติกรรมเป็นตัวหนึ่งท่ีก าหนดองคป์ระกอบส่วนบุคคล 
องค์ประกอบส่วนบุคคลก็สามารถก าหนดพฤติกรรมในท านองเดียวกันองค์ประกอบทาง
สิ่งแวดลอ้มและองคป์ระกอบส่วนบคุคลมีอิทธิพลตอ่กนัและกนั (Bandura A., 1986) ดงัแผนภาพ
นี ้
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ภาพประกอบ 2 องคป์ระกอบสว่นบคุคล พฤตกิรรม และอิทธิพลของสิ่งแวดลอ้ม 

การรับรู ้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) หมายถึง การรับรูข้องบุคคล
เก่ียวกับความสามารถในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนั้น พิจารณาจาก 
ความคิด แรงจงูใจ และพฤติกรรม เม่ือเผชิญปัญหาหรืองานท่ียาก บุคคลท่ีรบัรูค้วามสามารถตน
สูง จะช่วยให้ประสบผลส าเร็จ โดยใช้ความพยายาม ในทิศทางตรงข้ามกั น บุคคลท่ีรับรู ้
ความสามารถตนต ่า จะลม้เลิกหลีกหนีพฤติกรรมนัน้ๆง่าย ความสามารถพืน้ฐานของบุคคลตาม
แนวคิดของแบนดรูา 5 ประการ (Bandura. 1986: 18-21) ไดแ้ก่ 1) ความสามารถเชิงสญัลกัษณ ์
(Symbolizing Capability) บคุลิกภาพและพฤติกรรมท่ีมนุษยแ์สดงออก มีผลจากความรูจ้ากพลงั
เชิงสญัลกัษณป์ระมวลเป็นความคิดท่ีเราจ าไดก้่อนแสดงพฤตกิรรมนัน้ๆ ความคิดนัน้  เป็นเหตเุป็น
ผลหรือไม่เป็นเหตุเป็นผลก็ได ้ท าใหเ้ราแสดงพฤติกรรมท่ีดีจนประสบผลส าเร็จหรือลม้เหลวได้
เชน่กนั ในการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมท่ีลม้เหลวขณะเกิดปัญหาเฉพาะหนา้ จะมีพืน้ฐานจากการ
คิดรู ้จากขอ้มูลท่ีไม่เพียงพอ ท าโดยอัตโนมัติ หรือไม่ไดค้ิดไวล้่วงหน้าซึ่งความสามารถนีท้  าให้
บคุคลสามารถใชข้อ้มูลท่ีเก็บจ าไวไ้ปใชใ้นอนาคตได้ 2) ความสามารถในการคาดการณล์่วงหนา้ 
(Forethought Capability) มนุษย์ไม่ได้แสดงพฤติกรรมจากสิ่ งแวดล้อมทันที  แต่สามารถ 
คดิคาดการณล์่วงหนา้ถึงผลลพัธเ์ป็นตวัน าทาง โดยการจูงใจตนเองเพ่ือลดพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพล
จากปฏิกิริยา เม่ือเจอเหตกุารณอ์ย่างทนัทีทนัใด หากเราจ าลองสถานการณภ์ายใตส้ิ่งแวดลอ้มท่ี
เกิดขึน้อย่างทันทีทันใด จะท าให้มีการคิดรูภ้ายในและควบคุมหรือรกัษาพฤติกรรม เม่ืออยู่ใน
สถานการณอ์นาคตได ้3) ความสามารถจากการสงัเกตพฤติกรรมนอกตวั (Vicarious Capability) 
การเรียนรูข้องมนุษยไ์ม่ไดเ้กิดจากการตอบสนองต่อการกระท าของประสบการณต์รงเท่านัน้ ยัง
เกิดจากการสงัเกตพฤติกรรมและผลลพัธข์องพฤติกรรมของบคุคลอ่ืน โดยไมต่อ้งผา่นกระบวนการ
ลองผิดลองถูก พฤติกรรมบางอย่างไม่จ  าเป็นตอ้งสอน เพราะมนุษยเ์รียนรู ้จากสิ่งแวดลอ้มใน
ชีวิตประจ าวนัดว้ยตวัเอง เพียงแตต่อ้งใชก้ารคิดรูค้ดัเลือกขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน ์ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่
มีแรงจูงใจเพียงพอ จึงตอ้งใช้แนวคิดเชิงพลังสัญลักษณ์มาเพิ่มพลังจูงใจในการควบคุม  หรือ
ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมแทนท่ีตอ้งรอเก็บประสบการณ์ตรง เป็นหน่วยการเรียนรูส่ื้อกลางเพ่ือให้
คณุคา่ปรบัทศันคติ และเกิดเป็นลกัษณะพฤติกรรมท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั 4) ความสามารถในการ
ก ากับตนเอง (Self-Regulatory Capability) พฤติกรรมของมนุษย์เป็นผลจากแรงดึงดูดและ
ควบคมุภายในดว้ยตนเอง ไม่ไดเ้ป็นผลจากแรงเสรมิจากสิ่งแวดลอ้มภายนอกเพียงอยา่งเดียว เม่ือ
ประเมินผลของการกระท าของตนเอง โดยอาศยัมาตรฐานส่วนบุคคลประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมนั้น ซึ่งการประเมินผลนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมหนึ่งออกมา  
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5) ความสามารถในการโตต้อบตนเอง (Self-Reflective Capability) ความสามารถในการตดัสินใจ
แสดงออกของพฤติกรรม ขึน้อยู่กบัความคิดและความรูส้ึกตอ่การกระท านัน้ วิเคราะหว์่าตนเองจะ
จัดการอย่างไรต่อเหตุการณ์นั้น ซึ่งแต่ละคนจะมี พืน้ฐานความรู ้ทักษะการคิด และกลยุทธ์ใน  
การตอบสนองตอ่เหตกุระท านัน้ๆแตกตา่งกัน ท าใหแ้สดงพฤติกรรมแตกต่างกนัดว้ย สิ่งส าคญัใน
การตดัสินใจของบุคคลว่าจะใชถุ้งยางอนามยัขณะมีเพศสมัพนัธห์รือไม่  ขึน้อยู่กับความมั่นใจใน
ตนเองเป็นส าคญั เพราะการรบัรูค้วามสามารถของตนเองเป็นสิ่งท่ีสะทอ้นถึงความรูส้ึกต่อตนเอง 
ซึ่ งจะแสดงให้เห็น เป็นพฤติกรรม การท่ี มีก ารรับ รู ้ความสามารถในตัวเองสูง จะท าให้ 
มีความพยายามท่ีจะแสดงความสามารถออกมามากขึน้ การส่งเสริมการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง (Self-Efficacy) ในการปฏิบัติกิจกรรม ระดับของการรบัรูใ้นการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง ในแต่ละบุคคลเป็นตัวบ่งชี ้ได้ถึงระดับความพยายามของบุคคลนั้น แม้จะตกอยู่ใน
สถานการณท่ี์บีบบงัคบั  

ปัจจยัของการเกิดการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 4 ประการ (Bandura A., 1986) 
ดงันี ้

1.1.1) การกระท าท่ีส าเร็จของตนเอง  (Enactive Attainment) เป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการรับรู ้ในความสามารถตนเองมากท่ีสุด เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
(Mastery Experiences) การประสบความส าเร็จ ท าใหป้ระเมินการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
ในการท ากิจกรรมนัน้ๆไดสู้งขึน้ การท่ีจะพฒันาการรบัรูใ้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเองของ
บคุคลนัน้ จ  าเป็นตอ้งฝึกใหเ้พียงพอใหเ้กิดพฤติกรรมเปา้หมายท่ีตอ้งการปรบัเปล่ียนได ้ตอ้งอาศยั
ปัจจยั ไดแ้ก่ ความพยายามมีผลต่อการตดัสินความสามารถ กล่าวคือ บุคคลท่ีเคยประสบความ
ลม้เหลวในการแสดงพฤติกรรม แตเ่ม่ือพยายามแลว้สามารถพฒันาหรือปรบัเปล่ียนพฤติกรรมนัน้
ได ้จะท าใหมี้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในระดบัท่ีสูงขึน้ และรูปแบบของการระบุสาเหต ุ
บคุคลท่ีรบัรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในระดบัสงู จะระบสุาเหตคุวามลม้เหลวคือการขาด
ความพยายาม แตบ่คุคลท่ีรบัรูใ้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในระดบัต ่า จะระบสุาเหตคุวาม
ลม้เหลวคือ ตนดอ้ยความสามารถ การท่ีจะสรา้งการรบัรูใ้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน
ระดบัต ่า จะตอ้งใหบ้คุคลนัน้เริ่มขัน้ตอนเอาชนะ สิ่งท่ีทา้ทายดว้ยตนเอง โดยไดร้บัความชว่ยเหลือ
จากภายนอกน้อยท่ีสุด วิธีการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ตรง (Mastery Experiences) ท่ีประสบ
ความส าเรจ็ ท าใหป้ระเมินความสามารถตนเองในการท ากิจกรรมนัน้ๆไดส้งูขึน้ โดยอาศยัวิธีการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบตัิ (Participant หน่วยการเรียนรู i้ng) ปฏิบตัิบ่อยๆจนคุน้เคย (Performance 
desensitization) เปิดโอกาสในการปฏิบตัิ (Performance exposure) และปฏิบตัิโดยชีแ้นะตนเอง 
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(Self-instructed performance) การได้ลงมือปฏิบัติพฤติกรรมด้วยตนเอง เป็นแหล่งข้อมูลท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสดุ เพราะมีพืน้ฐานจากประสบการณต์รงของตนเอง ความส าเรจ็ท่ีเกิดขึน้ซ  า้ๆ จะชกั
น าใหร้บัรูถ้ึงสมรรถนะของตนเองได ้ 

1.1.2) การไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ่ื้น (Vicarious Experiences) การท่ีบคุคล
เรียนรูป้ระสบการณ์ของบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในการปรบัเปล่ียนพฤติกรรม หรือท่ีเรียกว่า  
ตวัแบบ (หนว่ยการเรียนรูi้ng) จะมีอิทธิพลเพิ่มระดบัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง  การไดเ้ห็น
ผูอ่ื้นปฏิบตัิพฤติกรรมนัน้ๆ บคุคลจะมีการเปรียบเทียบและรบัรูว้่าตนเองสามารถแสดงพฤติกรรม
ไดเ้ช่นกัน  ตวัแบบแบง่ได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ ตวัแบบท่ีเป็นบุคคล (Live หน่วยการเรียนรู)้ หมายถึง 
ตวัแบบท่ีสามารถเรียนรูป้ระสบการณไ์ดจ้ากการสงัเกต หรือมีปฏิสมัพนัธก์นัโดยตรง และตวัแบบท่ี
เป็นสญัลกัษณ ์(Symbolic หนว่ยการเรียนรู)้ หมายถึง ตวัแบบท่ีสามารถเรียนรูผ้่านส่ือตา่งๆ ไดแ้ก่ 
วิทย ุโทรทศัน ์สิ่งพิมพต์า่งๆ เป็นตน้ 

1.1.3) การชกัจงูดว้ยค าพดู (Verbal Persuasion) เป็นวิธีการใชก้นัมากเพราะท า
ไดง้่าย ใชไ้ดท้นัที ทกุเวลา สถานท่ี และโอกาส การชกัจงูดว้ยค าพดู ท าใหเ้ช่ือว่าจะสามารถประสบ
ความส าเร็จได ้แมว้่าจะเคยท างานไม่ส  าเร็จมาแลว้ เป็นการเพิ่มก าลงัใจ เป็นรูปแบบการเสริมแรง
ทางบวก แต่สมรรถนะท่ีเกิดจากการชักจูงด้วยค าพูดนั้นมักไม่ยั่ งยืน การชักจูงด้วยค าพูดนั้น
หมายถึง  ชนิดของข้อความ ท่ี ใช้แนะน าหรือกระตุ้นทางสังคม ได้แก่  การให้แรงเสริม 
(Reinforcement) ประกอบด้วย การชักจูงด้วยค าพูดทางบวก (Positive Verbal Persuasion) 
หมายถึง การไดร้บัการชกัจงูดว้ยค าพูดว่าสามารถปฏิบตัิกิจกรรมไดส้  าเร็จ เช่น การช่ืนชม วิธีการ
เพิ่มการรบัรูใ้นความสามารถของตน ไดแ้ก่ การเสนอแนะ (Suggestion) การท าให้เบิกบานใจ 
(Exhortation) และการสอนตนเอง (Self-instruction) และการชกัจงูดว้ยค าพูดทางลบ (Negative 
Verbal Persuasion) หมายถึง การได้รับการชักจูงด้วยค าพูดให้เช่ือว่าด้อยความสามารถ  
ในกิจกรรมท่ีเป็นลบ เช่น การต่อว่า ซึ่งมีวิธีการเพิ่มการรบัรูใ้นความสามารถของตน โดยใหแ้ปล
ความหมาย (Interpretative treatment) จากการชกัจงูดว้ยค าพดูทางลบ 

1.1.4) การกระตุ้นทางอารมณ์  (Physiological State) เป็นการกระตุ้นทาง
อารมณห์รือปฏิกิริยาของบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ขึน้อยู่กับ
ปัจจยั ไดแ้ก่ ประสบการณเ์ดิมท่ีส าเร็จจะเป็นปฏิกิรยิากระตุน้ความรูส้ึกทางกายใหส้ามารถแสดง
พฤติกรรมท่ีส าเร็จได้ โดยปฏิกิริยาทางกายนั้นจะไม่เป็นอุปสรรค เน่ืองจากความต่ืนตัวใน
ระดบักลางๆจะเอือ้ต่อความส าเร็จในการแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอ้ง และการท่ีบุคคลสามารถลด
หรือระงับการถกูกระตุน้ทางลบ ท าใหก้ารรบัรูใ้นความสามารถมีมากขึน้ เกิดพฤติกรรมเปา้หมาย
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ส าเร็จไดว้ิธีการเพิ่มการรบัรูใ้นความสามารถของตน โดยการกระตุน้ทางอารมณ ์ไดแ้ก่ การอา้ง
เหตุผล (Attribution)  การผ่อนคลาย (Relaxation, Biofeedback) การขจัดปฏิ กิริยาตอบโต ้
(Symbolic desensitization) และการเผชิญกบัสิ่งท่ีแทนกนั (Symbolic exposure) เป็นตน้ 

ภาพประกอบ ความสมัพนัธร์ะหว่างแหล่งการบัรูใ้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเองกบั
พฤตกิรรม ดงันี ้
แหล่งพฤตกิรรม 

 

ภาพประกอบ 3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งแหลง่การรบัรูค้วามสามารถของตนเองกบัพฤตกิรรม 

การวดัการรบัรูใ้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง  
แบนดรูา (Bandura A., 1986) แบง่ลกัษณะการวดัการรบัรูใ้นการรบัรูค้วามสามารถของ

ตนเองและบคุคลออกเป็น 3 มิต ิไดแ้ก่ 
มิติท่ี 1 ระดบัหรือขนาดความยากของงานบุคคลเช่ือว่าสามารถปฏิบตัิได ้(Level or 

Magnitude of Job Difficulty) เป็นการรับรู ้ในการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการแสดง
พฤติกรรม บคุคลท่ีมีการรบัรูใ้นความสามารถท่ีระดบัต ่า จะแสดงพฤติกรรมส าเรจ็เฉพาะงานท่ีง่าย 
หากเป็นงานยากจะลม้เหลว 

มิติท่ี 2 ความมั่นใจท่ีจะสามารถแสดงพฤติกรรมไดใ้นสถานการณท่ี์อยู่ในระดบัยาก
ตา่งๆ (Strength of Confidence) บุคคลมีการรบัรูใ้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในระดบัสูง 
จะมีความพยายามในการแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้อง แม้จะประสบเหตุการณ์ ท่ีไม่เป็นไปตาม 
ความคาดหวงั 

มิติ ท่ี  3 การน าไปใช้ (Generality of Ability) การท่ีบุคคลมีการรับรู ้ในการรับ รู ้
ความสามารถของตนเองจะช่วยให้คงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ใกล้เคียงหรือท่ี
เปล่ียนแปลงไปได ้
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โดยทั่วไป บคุคลมีการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง จะแสดงพฤติกรรมท่ีคดิว่าตนท า
ได ้แตจ่ะหลีกเล่ียงการปฏิบตัิพฤติกรรมท่ีรบัรูเ้กินความสามารถของตน โดยเฉพาะในเหตกุารณท่ี์
มีอุปสรรค ซึ่งการรบัรูส้มรรถนะของตนเองยังมีอิทธิพลต่อแบบแผนความคิดและปฏิกิริยาทาง
อารมณข์องบคุคลเม่ือคาดการณล์ว่งหนา้ 

สรุปไดว้่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self efficacy) ของ แบนดูรา เป็นการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมให้ส  าเร็จ โดยอาศัยการประเมินขอ้มูล ไดแ้ก่  
การกระท าท่ีบรรลผุลส าเร็จของตนเอง ประสบการณข์องบคุคลอ่ืน การชกัจงูดว้ยค าพูด และภาวะ
อารมณ ์การรบัรูส้มรรถนะของตนเองเป็นกลไกท่ีเช่ือมโยงความรูส้ึก ความคิด และพฤติกรรมของ
บคุคล บคุคลจะประเมินสมรรถนะของตนเอง เม่ือตอ้งปฏิบตัพิฤตกิรรมท่ีตอ้งใชค้วามพยายามเม่ือ
เผชิญกบัสถานการณท่ี์ยุง่ยาก  

1.2 การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม
เส่ียง 

การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเส่ียง ท่ีมีเพศสัมพันธ์สม ่าเสมอ 
ตอ่เน่ือง การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 
คือ การใชถ้งุยางอนามยัขณะมีเพศสมัพนัธ ์ในทกุช่องทาง ซึ่งการรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี  มีเยาวชนส่วนใหญ่มีความรูเ้ก่ียวกับประโยชนข์องถุงยางอนามัย 
จึงใชถุ้งยางอนามยั (กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข, 2553) ไดแ้ก่ ป้องกันโรค
เอดส์ และโรคติดเชือ้ทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ ซิฟิลิส โกโนเรีย เริม เชือ้รา พยาธิช่องคลอด  ใช้
คมุก าเนิด (ถงุยางอนามยัเป็นวิธีท่ีปลอดภยัท่ีสดุ และเหมาะแก่ผูท่ี้เป็นโรคบางอย่างท่ีไม่เหมาะจะ
ใชว้ิธีอ่ืน เช่น ห่วงคมุก าเนิด ยาเม็ดคมุก าเนิด เป็นตน้) ช่วยลดความไวต่อความรูส้ึกสมัผสั ท าให้
อยูร่ว่มกนัยาวนานขึน้ และมีโอกาสท่ีจะรูส้กึถึงสดุยอดไดม้ากขึน้ และชว่ยรกัษาการเป็นหมนั 

เยาวชนมีความเขา้ใจเก่ียวกับขอ้ดีของถุงยางอนามัย (กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
กระทรวงสาธารณสขุ, 2553) ไดแ้ก่ มีประสิทธิภาพสูงในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ การตัง้ครรภ์ หากใช้ถุงยางอนามัยท่ีไดม้าตรฐานและใช้ถูกวิธี  การใช้ถุงยาง
อนามัยไม่มีผลต่อระบบต่างๆของร่างกาย มีความปลอดภัย ไม่มีผลต่อการยบัยัง้การเจริญพันธ์
เม่ือเลิกใชถุ้งยางอนามัย และใชง้่าย สะดวก และมีราคาถูก เช่ือว่าถุงยางอนามัยเป็นเครื่องมือ
ป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีส าหรบัวยัรุน่ท่ีมีเพศสมัพนัธเ์ป็นประจ า สามีภรรยาท่ีพบกันนานๆครัง้ 
และมีความตอ้งการคุมก าเนิด และในกลุ่มท่ีอยู่ในระหว่างรกัษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็น
พิเศษ 
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สรุปไดว้า่ การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีของเยาวชน 
กลุ่มเส่ียง เกิดจากปัจจยั 4 ประการ ท่ีท าใหเ้กิดการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการใชถุ้งยาง
อนามัย เพ่ือป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ได้แก่  การกระท าท่ีส าเร็จของตนเอง  (Enactive 
Attainment) เป็นความพยายามมีผลตอ่การตดัสินความสามารถ ขึน้อยูก่บัประสบการณ์ท่ีประสบ
ผลส าเร็จ จะท าใหมี้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในระดบัท่ีสงูขึน้ การไดเ้ห็นประสบการณข์อง
ผูอ่ื้น (Vicarious Experiences) ท่ีประสบผลส าเร็จ จะท าใหมี้การรบัรูใ้นการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองในระดบัท่ีสูงขึน้ การชักจูงดว้ยค าพูด (Verbal Persuasion) เป็นการเพิ่มก าลังใจ ใน
รูปแบบการเสริมแรงทางบวก จะท าใหมี้การรบัรูใ้นการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในระดบัท่ี
สูงขึน้  และการกระตุ้นทางอารมณ์  (Physiological State) เป็นการกระตุ้นทางอารมณ์หรือ
ปฏิกิรยิาของบคุคลท่ีสง่ผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ไดแ้ก่ การผ่อนคลาย (Relaxation) 
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง ดว้ย
ปัจจยั4 ประการดงักล่าว เป็นกลไกท่ีเช่ือมโยงความรูส้ึก ความคิด และพฤติกรรมของบคุคล หาก
รบัรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองมาก จะท าใหมี้ความสามารถเผชิญกบัสถานการณท่ี์ยุ่งยาก
ได ้

2. ความรู้เร่ืองเอชไอวี/เอดส ์
2.1 ความหมายของเอชไอวี 

ส านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ ศนูยว์ิจยัโรคเอดส ์สภากาชาดไทย. (2554) 
กล่าวว่า เชื ้อเอชไอวี เป็นไวรัสในตระกูล lentivirus ท่ี มีสายพันธุกรรมเป็น RNA สายเด่ียว  
เปลือกนอกของไวรสัจะมีตุม่ ท่ีเชือ้จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการจบักบัตวัรบั CD4 และตวัรบัรว่มของเซลล์
มนษุย ์ในการท่ีจะท าใหเ้ปลือกของไวรสัเช่ือมกนักบัเซลลข์องมนุษยไ์ด ้และเม่ือติดเชือ้ในรา่งกาย 
เชือ้เอชไอวีจะแบ่งตวัเพิ่มจ านวน ส่งผลใหภู้มิคุม้กนัในรา่งกายอ่อนแอลง  (ส านกังานหลกัประกัน
สขุภาพแหง่ชาต ิศนูยว์ิจยัโรคเอดส ์สภากาชาดไทย, 2554) 

หน่วยศึกษานิเทศก ์ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  (2555) ใชค้  าว่า เชือ้ไวรสั
เอดส ์หรือ HIV (Human Immunodeficiency Virus) เป็นเชือ้ท่ีท าใหเ้กิดโรคเอดส ์สามารถแบง่ตวั
ในเซลลข์องคน เช่น เม็ดเลือดขาว เซลลเ์นือ้สมอง เม่ือมีการติดเชือ้ เชือ้จะอยู่ในเม็ดเลือด แบ่งตวั
และแพร่ต่อไป ท าใหภู้มิตา้นทานลดลง (หน่วยศึกษานิเทศก ์ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 
2555) 

ส านกัโรคเอดส ์วณัโรค และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ศนูยค์วามรว่มมือไทย -สหรฐั 
ดา้นสาธารณสขุและคณะ  (2557) ใหค้วามหมายว่า เป็นไวรสัชนิดหนึ่ง เม่ือเอชไอวีเขา้สู่รา่งกาย
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มนษุย ์จะท าลายเซลลเ์ม็ดเลือดขาวประเภทซีดี4 (CD4) ท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นทหารตอ่สูก้บัเชือ้โรค
ต่างๆ ท่ีเข้ามาในร่างกาย เชือ้เอชไอวีจึงเป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส ์
(Acquired Immuno Deficiency Syndrome – AIDS) (ส านกัโรคเอดส ์วณัโรค และโรคติดตอ่ทาง
เพศสมัพนัธ ์ศนูยค์วามรว่มมือไทย-สหรฐั ดา้นสาธารณสขุและคณะ, 2557) 

จากความหมายขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้า่ เอชไอวี (HIV) คือ เชือ้ไวรสั ท่ีท าใหภู้มิคุม้กนั
ในรา่งกายลดลง น าไปสูโ่รคเอดส ์

2.2 ความหมายของเอดส ์
หน่วยศึกษานิเทศก์ ส  านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  (2557) นิยามเอดส ์หรือ 

AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) เป็นโรคติดต่อท่ีเกิดจากเชือ้ไวรสั คือเอชไอวี 
(HIV) เม่ือเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีการฟักตัวอยู่ระยะหนึ่ง โดยไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ต่อมาจะ
แบง่ตวัและท าลายเม็ดเลือดขาว ท าใหภู้มิคุม้กนัลดลง เกิดโรคติดเชือ้ฉวยโอกาส ไดแ้ก่ ปอดบวม 
วัณโรค หรือมะเร็งบางชนิดง่ายกว่าคนปกติ และเสียชีวิตลงอย่างรวดเร็ว  (หน่วยศึกษานิเทศก ์
ส านกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร, 2557) 

ส านกัโรคเอดส ์วณัโรค และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ศนูยค์วามรว่มมือไทย -สหรฐั 
ดา้นสาธารณสขุและคณะ. (2557) ใหค้วามหมายของค าวา่ เอดส ์คือกลุ่มอาการของโรคท่ีเกิดจาก
ได้รบัการติดต่อเชือ้เอชไอวีมาระยะหนึ่ง และขาดการดูแลสุขภาพ ท าให้โรคลุกลามจนระบบ
ภูมิคุม้กันเส่ือม (ส านักโรคเอดส ์วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ ศูนยค์วามร่วมมือไทย -
สหรฐั ดา้นสาธารณสขุและคณะ, 2557) 

จากความหมายขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า เอดส ์(AIDS) คือ ช่ือท่ีใชเ้รียกกลุ่มโรคท่ีเป็น
ผลมาจากเชือ้เอชไอวี  ซึ่งท าลายระบบภมูิคุม้กนัของรา่งกาย เกิดโรคแทรกซอ้น และเสียชีวิตลง  

2.3 ช่องทางการตดิต่อเชือ้เอชไอวี 
ส านกัโรคเอดส ์วณัโรค และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ศูนยค์วามรว่มมือไทย-สหรฐั 

ดา้นสาธารณสขุ.; และคณะ. (2557) (ส านกัโรคเอดส ์วณัโรค และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ศนูย์
ความรว่มมือไทย-สหรฐั ดา้นสาธารณสุขและคณะ, 2557) พบว่า เอชไอวีติดต่อได ้3 ทาง ไดแ้ก่ 
ทางท่ี 1 รว่มเลือด การใชก้ระบอกฉีดยารว่มกบัผูอ่ื้น จะมีความเส่ียงตอ่การติดเชือ้เอชไอวี รวมทัง้
การเจาะหู การสัก ร่วมกับผู้มี เชื ้อไวรัสเอชไอวี รวมถึงการรับเลือดจากผู้มีเชื ้อไวรัส เอชไอวี 
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข.(2553) (กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวง
สาธารณสุข, 2553) แต่ในปัจจุบันเป็นท่ีทราบกันดีแล้วว่าการรบัเลือดเป็นช่องทางการติดเชือ้ 
เอชไอวีท่ีพบน้อยลงมากจะเกิดเฉพาะกรณี  ท่ีผู้บริจาคเพิ่งรับเชือ้ไม่นานร่างกายยังไม่สรา้ง 
ภูมิตา้นทานและเชือ้มีจ  านวนนอ้ยจึงไม่สามารถตรวจเลือดพอท่ีจะคดักรองออก ทางท่ี 2 รว่มเพศ 
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ไดแ้ก่ การมีเพศสมัพนัธท์  าใหมี้การแลกเปล่ียนสารคดัหลั่ง ซึ่งเส่ียงต่อการรบัเชือ้ และรว่มครรภ ์
เกิดจากมารดาท่ีมีเชือ้เอชไอวีจะเส่ียงตอ่การรบัเชือ้เอชไอวี ประมาณรอ้ยละ30 เป็นการรว่มเพศท่ี
เชือ้เอชไอวีจะเขา้สู่รา่งกายของฝ่ายหนึ่ง โดยผ่านเขา้ทางเย่ือบุทางเดินปัสสาวะทวารหนัก และ  
เย่ือบชุ่องคลอด โอกาสติดเชือ้จะสงูขึน้หากรว่มเพศมีความรุนแรงจนมีแผลถลอก จะไดร้บัเชือ้ท่ีมี
อยู่ในน า้อสุจิหรือสารท่ีหลั่งจากช่องคลอด โดยเฉพาะเม่ือมีแผลในปาก ทางท่ี 3 รว่มครรภ ์ไดแ้ก่ 
มารดาท่ีติดเชือ้เอชไอวีจากคู่นอน หรือจากพฤติกรรมเส่ียงของตนเอง อาจจะถ่ายทอดไปสู่ลกูได ้
และโอกาสท่ีเด็กจะไดร้บัเชือ้จากมารดา ประมาณ รอ้ยละ 30-50 ตัง้แต่ทารกอยู่ในครรภม์ารดา 
ขณะคลอดหรือระยะหลงัคลอด การติดเชือ้เอชไอวีขณะทารกอยูใ่นครรภม์ารดาเชือ้เอชไอวีจะผา่น
จากรกไปยงัทารก ซึ่งส่วนใหญ่ทารกจะไดร้บัเชือ้จากมารดาในระยะนี ้สาหรบัในขณะคลอดทารก
จะสัมผัสถูกเลือดในช่องคลอด และนา้คร  ่าซึ่งเชือ้เขา้สู่รา่งกายทารกทางผิวหนงั ปาก จมูก และ
รอยตดัของสะดือ ขณะนีมี้วิธีป้องกันการแพร่เชือ้เอดสจ์ากแม่สู่ลูกไดโ้ดยใหห้ญิงตัง้ครรภกิ์นยา 
AZT วนัละ 2 ครัง้ๆ ละ 300 mg หลงัอาหาร เชา้ – เย็น ในช่วงอายุครรภ ์36 สปัดาหไ์ปจนคลอด 
และในขณะเจ็บทอ้งคลอดเกินครัง้ละ 300 mg ทุก 3 ชั่วโมง ซึ่งสามารถช่วยลดอตัราการติดเชือ้
เอดสจ์ากแม่สู่ลกูไดม้ากกว่า รอ้ยละ 50 กิจกรรมท่ีไม่ท าใหต้ิดเชือ้เอชไอวีหรือจากผูป่้วยเอดสใ์น
วิถีชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การจับมือหรือการสัมผัสภายนอก การด่ืมน ้า จาน ชาม ช้อน ส้อม 
เดียวกนั การเขา้หอ้งน า้ ว่ายน า้ในสระเดียวกนั สมัผสักบัเหง่ือและน า้ตา รวมถึงยงุกดั ไม่แพรเ่ชือ้
เอชไอวีไปยงับคุคลอ่ืน (กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ, 2553) 

2.4 อาการของเอดส ์ 
แรกรบัเชือ้เอชไอวีเขา้ไปในร่างกาย อาจตรวจไม่พบเชือ้ และเม่ือสังเกตลักษณะ

ภายนอกจะยงัไม่ปรากฏอาการ จนเม่ือเชือ้เอชไอวีแบ่งตวัเพิ่มขึน้ จนภูมิคุม้กันลดต ่าลงจะแสดง
อาการ แบง่ออกเป็น 3 ระยะ (หนว่ยศกึษานิเทศก ์ส านกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร, 2555) ดงันี ้ 

ระยะท่ี 1 ระยะไม่ปรากฏอาการ ลักษณะเหมือนคนปกติทั่ วไป แต่สามารถ
แพรก่ระจายเชือ้ไปยงัผูอ่ื้นได ้ระยะนีข้ึน้อยูก่บัแตล่ะบคุคล ตัง้แต ่2 ถึง 15 ปี 

ระยะท่ี 2 ระยะเริ่มมีอาการ และสัมพันธ์กับเอดส์ ระยะนีส้่วนใหญ่จะแสดง
อาการ ประมาณ 7-8 ปี หลงัรบัเชือ้ ไดแ้ก่ มีไขเ้รือ้รงั ต่อมน า้เหลืองโต ติดต่อกันนานกว่า 3 เดือน 
น า้หนกัลดอย่างรวดเร็ว และมีการติดเชือ้แทรกซอ้นท่ีไม่รา้ยแรง เช่น เริมในปาก ตุ่มคนัท่ีผิวหนัง 
วณัโรคชนิดแพรก่ระจาย 
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ระยะท่ี 3 ระยะเอดสเ์ต็มขัน้ หรือติดเชือ้ฉวยโอกาสท่ีเป็นปัญหา หากไม่รกัษา 
อันตรายถึงขั้น เสียชีวิตลง ได้แก่  วัณ โรคชนิดแพร่กระจาย โรคท้องเสียเรื ้อรังจากเชื ้อ 
Cryptosporidium  

2.5 การป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี 
คนท่ีติดเชือ้เอชไอวีแล้ว ยังไม่แสดงอาการ สามารถแพร่กระจายเชือ้ไปสู่ผู้อ่ืนได ้

ดงันัน้ควรป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีได ้(ส านักโรคเอดส ์วณัโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
ศนูยค์วามรว่มมือไทย-สหรฐั ดา้นสาธารณสขุและคณะ, 2557) ไดแ้ก่ การไม่มีพฤติกรรมเส่ียง คือ
การไม่มีเพศสัมพันธ์ อาจดว้ยการเบี่ยงเบนความรูส้ึกทางเพศท่ีเป็นธรรมชาติของมนุษย ์ไดแ้ก่  
การออกก าลังกาย ผ่อนคลายด้วยกิจกรรมดนตรี หรือการช่วยตัวเอง (Masturbation) เพ่ือ 
ผ่อนคลายความรูส้ึก การสวมถุงยางอนามยัทกุครัง้ เม่ือมีเพศสมัพนัธ ์ เป็นวิธีป้องกนัท่ีปลอดภัย
มากท่ีสดุวิธีหนึ่งในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ ซิฟิลิส 
เริม เชือ้รา ซึ่งถุงยางอนามัยไม่ไดท้  าใหค้วามรูส้ึกทางเพศลดลง แต่กลับช่วยให้มั่นใจ ถึงความ
ปลอดภยัตอ่กิจกรรมท่ีก าลงัด  าเนินอยู่มากขึน้ (กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ, 
2553) ใชข้องมีคมร่วมกัน ไดแ้ก่ เข็มฉีดยา มีดโกนหนวด หลีกเล่ียงไม่สัมผัสกับเลือด น า้เหลือง  
น า้อสุจิ น า้ในช่องคลอด หากสัมผัส ควรรีบล้างดว้ยน า้และสบู่ทันที  งดรบับริจาคเลือดท่ีไม่ได ้
ผ่านการตรวจหาเชือ้เอชไอวีก่อน ตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวีโดยสมัครใจ เน่ืองจากหากเรารูผ้ล
การติดเชือ้เร็ว จะป้องกันรบัเชือ้เอชไอวีเขา้สู่ร่างกาย ลดการติดเชือ้รายใหม่ ถ้ารูผ้ลบวกเร็ว จะ
ปอ้งกนัการรบัเชือ้เพิ่ม ดแูลตวัเองไดเ้ร็วขึน้ เขา้สูร่ะบบบริการสขุภาพไว ลดการตายจากเอดส ์และ
หากดแูลตนเองได ้ไม่แสดงอาการของเอดส ์จะลดการตีตราจากสงัคม (ส านักโรคเอดส ์วณัโรค 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ศูนยค์วามร่วมมือไทย-สหรฐั ดา้นสาธารณสุขและคณะ, 2557) 
การใช้ยาต้าน ไวรัส เพ่ื อการป้องกัน เอชไอ วี  (Antiretroviral-based HIV prevention) มี ทั้ ง 
การป้องกันการติดเชือ้ก่อนการสมัผสั (Pre-Exposure Prophylaxisหรือ PrEP) ซึ่งเหมาะกับผูท่ี้มี
ความเส่ียงสงูอยา่งตอ่เน่ืองในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เชน่ คูท่ี่มีผลเลือดบวก และคูก่  าลงัรอเริ่ม
ยาตา้นไวรสัอยู่ ซึ่งควรใชร้่วมกับการลดพฤติกรรมเส่ียง คือ การใชถ้งุยางอนามยัรว่มดว้ยทุกครัง้ 
และการป้องกันการติดเชือ้หลังการสมัผสั (Post-Exposure Prophylaxis) การป้องกันการรบัเชือ้
เอชไอวี หลงัสมัผสัน า้อสจุิ สารคดัหลั่งในช่องคลอด น า้ไขสนัหลงั น า้ในขอ้ ฯลฯ และการขริบหนงั
หุม้ปลายอวยัวะเพศชาย (Male circumcision) หมายถึงการตดัเอาหนงัท่ีหุม้บริเวณปลายอวยัวะ
เพศชายออก ช่วยลดโอกาสในการติดเชือ้เอชไอวีได ้เน่ืองจากผนงัดา้นในของหนงัหุม้ปลายอวยัวะ
เพศชายมี เซลล์ Langerhans, CD4+ และเซลล์ Macrophage มากกว่าท่ี อ่ืน  ซึ่ ง เป็น เซลล์
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เป้าหมายของเชือ้เอชไอวี ขริบเพ่ือใหเ้ซลลเ์หล่านีน้อ้ยลง, ลดโอกาสฉีกขาดของเนือ้เย่ือท่ีปกคลุม 
และขณะอวยัวะเพศชายอ่อนตวั ชอ่งดา้นในของหนงัหุม้ปลายองคชาติ จะมีลกัษณะเป็นถงุ ท าให้
ลดระยะเวลาท่ีเชือ้เอชไอวีจะติดอยู่ในผนงั (กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ, 2557) ความรู้
เก่ียวกบัการตดิเชือ้เอชไอวี และเอดส ์จะชว่ยใหส้ามารถเลือกวิธีปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง เหมาะสม และปลอดภยั 

3. สภาพบริบททีส่่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการป้องกันการตดิเชือ้เอช
ไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง  

ในประเทศไทย เยาวชนท่ีมีเพศสัมพันธ์แล้ว มีความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของ  
การติดเชือ้เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์จึงจ  าเป็นท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งส่งเสริม 
และใหก้ารสนับสนุนตลอดจนรณรงคอ์ย่างต่อเน่ือง และมาตรการท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดในการป้องกัน 
การติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง คือ การส่งเสริมการใชถ้งุยางอนามยั  (กรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสุข, 2557) ร่วมมือกันจัดท ายุทธศาสตร ์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ (National 
Condom Strategy) พ.ศ.2558-2562 เพ่ือให้การใช้ถุงยางอนามัย เป็นวิถีชีวิตโดยปกติของ
ประชาชน (normalize condom use) ในการป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวี โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์
หรือลดความเส่ียงจากมะเร็งท่ีแพร่ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งยุทธศาสตรถ์ุงยางอนามัย
แห่งชาติ ประกอบดว้ย 5 ยทุธศาสตร ์ไดแ้ก่ ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การส่งเสริมความยอมรบัและลดอคติ
ในการใชถุ้งยางอนามัย ถุงอนามยัสตรี และสารหล่อล่ืน ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การส่งเสริมการเขา้ถึง 
และการใช้ถุงยางอนามัย ถุงอนามัยสตรี และสารหล่อล่ืน  ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ และการควบคุมคุณภาพถุงยางอนามัย  ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการใชถุ้งยางอนามัย ถุงอนามัยสตรี และสารหล่อล่ืน  ยุทธศาสตรท่ี์ 5  
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมการใชถุ้งยางอนามยั ถุงอนามัยสตรี และสาร
หล่อล่ืน การเลือกถุงยางอนามยั ควรเลือกถงุยางอนามยัท่ีผ่านการรบัรองคณุภาพโดยส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา ไม่หมดอายุ เลือกซือ้จากรา้นท่ีเก็บถุงยางอนามยัไวใ้นท่ีเย็นไม่ถูก
แสงแดด เน่ืองจากจะท าให้ถุงยางอนามัยเส่ือมคุณภาพ ควรพกถุงยางอนามัยหลายชิน้  ให้
เพียงพอและเหมาะสมกับการใช ้ไม่เก็บไวใ้นรถหรือมีการกดทบั หรือใส่รวมกบัของอ่ืน  เพราะจะ
ท าใหค้ณุภาพถุงยางอนามยัเส่ือมคณุภาพ เลือกใหเ้หมาะสมกับขนาดอวยัวะเพศชาย ไม่เลือก
ถงุยางอนามยัท่ีใหญ่เกินไป ท าใหห้ลวมหลดุง่าย หรือเล็กเกินไป ท าใหถ้งุยางอนามยั แตกฉีกขาด
ไดง้่าย  
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เยาวชนจะปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของบคุคลจ าเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบ 6ขอ้ (ส านกัโรคเอดส ์
วณัโรค และโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ศูนยค์วามรว่มมือไทย-สหรฐั ดา้นสาธารณสุขและคณะ, 
2557) ได้แก่  ต้องมีข้อมูลท่ีถูกต้อง (Accurate information) ยอมรับว่าตนเองมีความเส่ียง 
(Perceived relevance/ Perceived risk) เช่ือเรื่องผลท่ีจะตามมาจากการเปล่ียนพฤติกรรม 
(Anticipated consequences) รบัรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองเก่ียวกบัประสบการณท่ี์ท าได้
ส  าเร็จ (self-efficacy) เป็นพืน้ฐานหลักในการปรบัเปล่ียนพฤติกรรม หากรบัรูว้่าตนเองท าส าเร็จ 
จะท าใหส้ามารถก าหนดทางเลือกต่างๆ และมีความพยายามท่ีจะท าพฤติกรรมใหม่ และพรอ้มท่ี
จะเผชิญปัญหากบัอปุสรรคมากขึน้ มีทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การเปล่ียนพฤตกิรรม (skills) ไดแ้ก่ ทกัษะ
ในการส่ือสารต่อรองการใชถุ้งยางอนามัย ทักษะในการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปลอดภัย 
ทักษะในการสวมถุงยางอนามัย หรือทักษะในการวางแผน เป็นต้น และสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อ 
การเปล่ียนพฤติกรรม  (supportive environment) ได้แก่ อยู่ในสถานท่ีท่ีหาถุงยางอนามัยได้
สะดวก คู่เพศสมัพนัธย์อมใชถ้งุยางอนามยัหรืออยู่ในชุมชนท่ียอมรบัว่าการใชถุ้งยางอนามยัเป็น
เรื่องท่ีดี  

จะเห็นไดว้่า การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับเพศ ควรค านึงถึงสภาพบริบทท่ี
สง่ผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 
ซึ่งมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีจะหนนุใหเ้กิดกระบวนการปรบัเปล่ียน สรุปเป็นประเดน็ ดงันี ้

3.1 วรรณกรรมเก่ียวกบัสภาพบรบิททางสงัคม ท่ีส่งผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ปี 2558-2561 ดงัตาราง 1 นี ้

ตาราง 1 ตารางแสดงวรรณกรรมเก่ียวกบัสภาพบริบททางสงัคม ท่ีสง่ผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี 

สภาพบริบท 
ทางสังคม 

เร่ืองวิจัย/ ปี/ ผู้วิจัย สาระส าคัญ 

เร่ืองที่ 1  
ปัจจัยน า 
- เจตคติ  
ปัจจัยเอือ้ 
- แรงสนบัสนนุจาก
สถาบนัการศกึษา 

การรบัรูเ้รือ่งการมเีพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั
และแนวทางการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอ
วีในวยัรุน่ชาย:การวิจยัเชิงคณุภาพ/ 
2561/ ประดิษฐ์พร พงศเ์ตรยีง และ 
ทศันีย ์สนุทร(ประดิษฐ์พร พงศเ์ตรยีง และ
ทศันีย ์สนุทร, 2561) 

- จากการศกึษาสภาพบริบททางสงัคม ที่สง่ผล
เพิ่มความสามารถของตนเองใน 
การปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีในกลุม่วยัรุน่ชาย 
ไดแ้ก่ การเพิ่มการสนบัสนนุจากสถาบนัการศกึษา 
การใชก้ลวิธีที่เฉพาะเจาะจงในกลุม่วยัรุน่ชาย และ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

สภาพบริบท 
ทางสังคม 

เร่ืองวิจัย/ ปี/ ผู้วิจัย สาระส าคัญ 

  การสรา้งความตระหนกัในการปอ้งกนั
พฤตกิรรมเส่ียงทางเพศ โดยเฉพาะทศันคติ 
มมุมอง และการใหค้วามส าคญัเรื่อง 
การปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีของวยัรุน่ ซึ่ง
สง่ผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ในการปอ้งกนัพฤติกรรมเส่ียงตอ่ 
การติดเชือ้เอชไอวี- 

เร่ืองที ่2  
ปัจจัยน า 
-ความรู ้ 
ความตระหนกั 
ปัจจัยเอือ้ 
-การเพิ่ม
ชอ่งทางเขา้ถึง
ถงุยางอนามยั
และบรกิาร
สขุภาพ 
-ส่ือและ 
การส่ือสาร 
- นโยบายจาก
ภาพรฐั 

ความทา้ทายของพยาบาลกบั 
การท างานปอ้งกนัการติดเชือ้ 
เอชไอวีในวยัรุน่ชาย/ 2561/  
ประดษิฐ์พร พงศเ์ตรียง,ทศันีย ์ 
สนุทร, อรญัญา รกัหาบ 
(ประดิษฐ์พร พงศเ์ตรียง ทศันีย ์สนุทร 
และอรญัญา รกัหาบ, 2561) 

- จากการศกึษาสภาพบริบททาง
สงัคม ท่ีสง่ผลเพิ่มความสามารถของ
ตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้ 
เอชไอวีในกลุม่วยัรุน่ชาย ไดแ้ก่  
การใชส่ื้อสรา้งความตระหนกั, การให้
ความรู ้เพ่ือเพิ่มการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองใน 
การปอ้งกนัพฤตกิรรมเส่ียงตอ่ 
การติดเชือ้เอชไอวี และการส่ือสาร 
ในครอบครวัเรื่องเอดสแ์ละเพศ 
อยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม, การเพิ่ม
ชอ่งทางเขา้ถึงถงุยางอนามยัและ
บรกิารทางสขุภาพ, นโยบายจาก
ภาครฐัตอ่ตา้นสารเสพติดใน 
กลุม่เยาวชน, การสรา้งความตระหนกั
และความฉลาดในการเสพส่ือ ละคร 
โทรทศัน ์มือถือ และเทคโนโลยีส่ือสาร
อ่ืนๆ อยา่งสรา้งสรรค ์ใหก้บัเยาวชน 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

สภาพบริบท 
ทางสังคม 

เร่ืองวิจัย/ ปี/ ผู้วิจัย สาระส าคัญ 

เร่ืองที ่3 
ปัจจัยน า 
-ความรู ้ 
ความตระหนกั 
ปัจจัยเสริม 
-อิทธิพลดา้น
สิ่งแวดลอ้ม ทัง้
ครอบครวั และ
อิทธิพลของ
กลุม่เพ่ือน 

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
เส่ียงทางเพศของวยัรุน่ตอนตน้ 
จงัหวดัตรงั/ 2561/ เบญจวรรณ  
ชว่ยแกว้, นฤมล เฉ่งไล,่ อศัรีย ์ 
พิชยัรตัน ์และจนัทรเ์พ็ญ  
เลิศวนวฒันา (เบญจวรรณ ช่วยแก้ว 
นฤมล เฉ่งไล่ อัศรีย์ พิชัยรัตน์ และ 
จนัทรเ์พ็ญ เลิศวนวฒันา, 2561) 

- จากการศกึษาสภาพบริบททาง
สงัคม ท่ีสง่ผลตอ่การรบัรู ้
ความสามารถของตนเองใน 
การปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีในกลุม่
วยัรุน่ ไดแ้ก่ ขาดความรูแ้ละทกัษะ
เก่ียวกบัเรื่องเพศ และอิทธิพลดา้น
สิ่งแวดลอ้ม ความเป็นสขุของ
ครอบครวั อิทธิพลของกลุม่เพ่ือน
สง่ผลลดความสามารถของตนเองใน
การปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี 

เร่ืองที ่4 
ปัจจัยเอือ้ 
- การมีทกัษะ
ชีวิต 

ผลของโปรแกรมการเสรมิสรา้งทกัษะ
ชีวิตตอ่การรบัรูส้มรรถนะแห่งตน  
และความคาดหวงัในผลลพัธข์อง 
การหลีกเล่ียงพฤตกิรรมเส่ียงทางเพศ 
ของนกัเรียนหญิงชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้/ 2560/ จิราวรรณ  
พกันอ้ย, นิสากร กรุงไกรเพชร และ 
พรนภา หอมสินธุ(์จิราวรรณ พกันอ้ย, 
2560) 

- จากการศกึษาโปรแกรม 
การเสรมิสรา้งทกัษะชีวิตตอ่การรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง และ 
ความคาดหวงัในผลลพัธข์อง 
การหลีกเล่ียงพฤตกิรรมเส่ียงทางเพศ 
ของนกัเรียนหญิงชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ พบวา่ การชกัจงูดว้ยวาจา 
โดยการใหก้ าลงัใจ ตระหนกัรูใ้นตน 
และภมูิใจในตนเองท่ีมีพฤติกรรม
หลีกเล่ียงความเส่ียงทางเพศ มีการ
กระตุน้ทางอารมณ ์เรียนรูพ้ฤตกิรรม
ของผูอ่ื้น และเรียนรูจ้ากประสบการณ์
ของตนเอง ฝึกทกัษะท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่ 
ทกัษะเจรจาตอ่รองและปฏิเสธ ทกัษะ
สง่ผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองเพ่ือปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

สภาพบริบท 
ทางสังคม 

เร่ืองวิจัย/ ปี/ ผู้วิจัย สาระส าคัญ 

เร่ืองที ่5 
ปัจจัยน า 
 ความตัง้ใจ 
ปัจจัยเสริม 
- การมีเพ่ือนสนิท
รว่มในกิจกรรม  
ปัจจัยเอือ้ 
- การเพิ่ม 
ความมั่นใจมี
เพศสมัพนัธท่ี์
ปลอดภยั 
- การสง่เสรมิ
ทศันคตทิางบวก 

แบบจ าลองเชิงสาเหตพุฤตกิรรม
การมีเพศสมัพนัธท่ี์ปลอดภยัของ
วยัรุน่หญิง/ 2559/ ชตุมิา เทียนชยั
ทศัน,์ เขมารดี มาสิงบญุ, จินตนา 
วชัรสินธุ ์(ชตุมิา เทียนชยัทศัน,์ 
2559) 

- จากการศกึษาสภาพบริบททาง
สงัคม ท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถของ
ตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้ 
เอชไอวีในกลุม่วยัรุน่หญิง และมี
อิทธิพลมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ความตัง้ใจใน
การมีเพศสมัพนัธท่ี์ปลอดภยั และ 
การมีเพ่ือนสนิทรว่มในกิจกรรม 
รว่มกบัการสง่เสรมิทศันคตทิางบวก 
และมีการเพิ่มความมั่นใจในการมี
เพศสมัพนัธท่ี์ปลอดภยัในกลุ่ม
นกัเรียนหญิงท่ีมีประสบการณก์ารมี
เพศสมัพนัธ ์สง่เสรมิความตัง้ใจใน
การมีเพศสมัพนัธท่ี์ปลอดภยั  

เร่ืองที ่6 
ปัจจัยน า 
- สขุภาพจิต 
ปัจจัยเอือ้ 
- ความยืดหยุน่
ในการใช้
ถงุยางอนามยั 

Exploring factors associated with 
condom use self-efficacy and 
condom use among Northern and 
Indigenous adolescent peer 
leaders in Northern Canada/ 
2018/ Logie CH., Lys CL., Okumu 
M. and Fujioka J.  
( Logie CH. Lys CL. Okumu M.  
Fujioka J, 2018) 

- จากการศกึษาปัจจยัท่ีสมัพนัธก์บั
การรบัรูส้มรรถนะแหง่ตน และการใช้
ถงุยางอนามยั ของกลุม่แกนน า
เยาวชนในแคนาดาทางตอนเหนือ
พบวา่ การท่ีมีสขุภาพจิตท่ีดี ไม่
ซมึเศรา้ จากการบรโิภคอาหารท่ี
สมบรูณ ์และการมีความยืดหยุน่ใน
การใชถ้งุยางอนามยั จะสง่ผลเพิ่ม
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ใน
การใชถ้งุยางอนามยัเพิ่มขึน้ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

สภาพบริบท 
ทางสังคม 

เร่ืองวิจัย/ปี/ผู้วิจัย สาระส าคัญ 

เร่ืองที ่7 
ปัจจัยน า 
- การรบัรูค้วาม
เส่ียง 
- ความตัง้ใจมี
เพศสมัพนัธ์
ก่อนแตง่งาน 

Correlates of Condom-use Self-
efficacy on the  EPPM-based 
Integrated หนว่ยการเรียนรู ้among 
Chinese  College Students/ 2017/ 
JIN Shan Shan, BU Kai, CHEN 
Fang Fang, XU Hui Fang, LI Yi, 
ZHAO Dong Hui, et al. (JIN Shan 
Shan BU Kai CHEN Fang Fang 
XU Hui Fang LI Yi, 2017) 

- จากการศกึษาปัจจยัท่ีสมัพนัธก์บั
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ใน
การใชถ้งุยางอนามยั ของกลุ่ม
นกัเรียนจีน พบวา่ การรบัรูค้วามเส่ียง
ตอ่การติดเชือ้เอชไอวี โดยปรบัเจตคต ิ
ผา่นการใหค้วามรู ้เป็นปัจจยัท่ีสง่ผล
โดยออ้มตอ่ความสามารถในการใช้
ถงุยางอนามยั และความตัง้ใจมี
เพศสมัพนัธก์่อนแตง่งาน สง่ผลใน
ทิศทางลบตอ่ความสามารถในการใช้
ถงุยางอนามยั 

เร่ืองที ่8 
ปัจจัยน า 
- การรบัรู ้
ประโยชนข์อง
การใชถ้งุยาง
อนามยั 
ปัจจัยเอือ้ 
- ราคาถงุยาง
อนามยั 

The effects of self-efficacy in 
bifurcating the relationship of 
perceived benefit and cost with 
condom use among adolescents: 
A cusp catastrophe หนว่ยการ
เรียนรูi้ng analysis/ 2017/ Xu Y, 
Chen X, Yu B; Joseph V, Stanton 
B 
(Xu Y Chen X, Yu B; Joseph V, 
Stanton B.  2017) 

- จากการศกึษาการรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง ท่ีมี
ความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัการรบัรู ้
ประโยชนข์องการใชถ้งุยางอนามยั 
และราคาของถงุยางอนามยั พบวา่ 
เม่ือรบัรูป้ระโยชนแ์ละราคาท่ีสามารถ
จดัหาได ้มีสว่นส าคญัตอ่ 
การเพิ่มการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองในการใชถ้งุยางอนามยั 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

สภาพบริบท 
ทางสังคม 

เร่ืองวจัิย/ ปี/ ผู้วจัิย สาระส าคัญ 

เร่ืองที ่9 
ปัจจัยน า 
- ความไวว้างใจ
คู่ 
- ความรูร้อบ
ดา้น 

Self-Efficacy Mediates the 
Association between Partner Trust 
and Condom Usage among 
Females but not Males in a Kenyan 
Cohort of Orphan and Vulnerable 
Youth 2016 Michael L. Goodman, 
Melissa B. Harrell, Stanley Gitari, 
Philip H. Keiserand LaurenA. 
Raimer-Goodman (Michael L 
Goodman Melissa B. Harrell 
Stanley Gitari Philip H. Keiser and 
Lauren A. Raimer-Goodman, 2016) 

- จากการศกึษาปัจจยัความไวว้างใจคู่
ที่สมัพนัธก์บัการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง ในการใชถ้งุยางอนามยั  
ของกลุม่ชายหญิงเคนย่า พบว่า ความ
ไวว้างใจมีผลโดยออ้มต่อ 
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
โดยทั่วไปหากไมไ่วว้างใจคู่ จะเพิ่ม 
ความตระหนกัในการใชถ้งุยางอนามยั
ในกลุม่ผูห้ญิง แต่ไม่สมัพนัธใ์นกลุม่
ผูช้าย และเม่ือกลุม่ผูห้ญิงมีความรูเ้กิด
ความตระหนกัเก่ียวกบัความเสี่ยงต่อ
การติดเชือ้เอชไอวีกบัคู่ของตน จะเพิ่ม
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
เก่ียวกบัการใชถ้งุยางอนามยัเพิ่มขึน้ 
แตกต่างจากกลุม่ผูช้ายที่ถึงมีความรู ้
ยงัเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชถ้งุยาง
อนามยัไดน้อ้ยกว่าในเพศหญิง 

เร่ืองที ่10 
ปัจจัยเสริม 
- ความพงึพอใจ
ในรา่งกายของ
ตนเอง 
 

Body Dissatisfaction and Condom 
Use Self-Efficacy: A MetaAnalys/  
2015/ Aaron J. Blashill and Steven 
A. Safire. (Aaron J. Blashill and 
Steven A.Safre, 2015 ) 

- จากการศกึษาพบว่า หากไมพ่งึพอใจ
ต่อรา่งกายของตนเอง จะส่งผลลด
ความสามารถของตนเองในการใช้
ถงุยางอนามยั ดงันัน้ จึงควรส่งเสรมิ
การดแูลภาพลกัษณร์า่งกายตนเอง 
และความพงึพอใจในรา่งกายตนเอง 
จะช่วยเพิ่มการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองในการใชถ้งุยางอนามยัเพิ่มขึน้ 
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3.2 สภาพบรบิททางสงัคมตามองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมสขุภาพ ท่ีสง่ผล
ตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี 

สภาพบริบทท่ีส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติด
เชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง แบ่งตามองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพเป็น 3
กลุ่ม คือ ปัจจัยน า  (Predisposing factors) ปัจจัยเสริม (Reinforcing factors) และปัจจัยเอื ้อ 
(Enabling factors) ซึ่งปัจจยัน า คือ ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
จากองคป์ระกอบภายในตัวบุคคล ไดแ้ก่ ความรู ้ทัศนคติ ความเช่ือ ความรู ้ความรุนแรง และ  
ความเส่ียงต่อการเกิดโรค อายุ เพศ ระดบัการศึกษา ปัจจัยเอือ้ เป็นแหล่งทรพัยากรท่ีจ าเป็นใน 
การแสดงพฤติกรรมของบุคคล ความสามารถท่ีจะช่วยใหบุ้คคลสามารถแสดงพฤติกรรมนัน้ๆ ได ้
ได้แก่ ทักษะ  สถานภาพ ความยากง่ายในการเข้าถึง นโยบาย สิ่งอ านวยความสะดวกและ
ทรพัยากรส่วนบุคคล หรือทรพัยากรในชุมชน และปัจจยัเสริม คือ สิ่งท่ีบุคคลจะไดร้บัหรือคาดว่า
จะไดร้บัจากบคุคลอ่ืนอนัเป็นผลจากการแสดงพฤติกรรมของตนเอง ไดแ้ก่ การยอมรบั หรือไดร้บั
การช่ืนชมตนเอง หรืออาจไดร้บัจากบุคคลอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อตนเอง ได้แก่ ญาติ เพ่ือน แพทย ์
ผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ ซึ่งอาจช่วยสนับสนุนใหแ้สดงพฤติกรรมนัน้ จากการทบทวนวรรณกรรม
เก่ียวกบัสภาพบริบทท่ีส่งผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี 
ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง จากปี 2558-2561 จ  านวน 10 เรื่อง สรุปตามองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมสขุภาพได ้ดงัตาราง 2 นี ้

ตาราง 2ตารางแสดงสภาพบรบิทท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ท่ีสง่ผลตอ่การรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง แบง่ตาม
องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมสขุภาพ 

ปัจจัย สภาพบริบทที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 

ปัจจยัน า - การสรา้งความตระหนกั ปรบัเจตคต ิการรบัรูค้วามเส่ียง (4)  
- ความตัง้ใจในการมีเพศสมัพนัธท่ี์ปลอดภยั (2)  
- การรบัรูป้ระโยชนข์องการใชถ้งุยางอนามยั 
- ความรูร้อบดา้น  
- ความไวว้างใจคู ่– การมีสขุภาพจิตท่ีดี 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ปัจจัย สภาพบริบทที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 

ปัจจยัเอือ้ - แรงสนบัสนนุจากสถาบนัการศกึษา  
- การเพิ่มชอ่งทางเขา้ถึงถงุยางอนามยัและบรกิารสขุภาพ - นโยบายจากภาพรฐั  
- ส่ือและการส่ือสาร - การมีทกัษะชีวิต - การสง่เสรมิทศันคติทางบวก 
- การเพิ่มความมั่นใจในการมีเพศสมัพนัธท่ี์ปลอดภยั  
- ความยืดหยุน่ในการใชถ้งุยางอนามยั - ราคาถงุยางอนามยั 

ปัจจยัเสรมิ - อิทธิพลดา้นสิ่งแวดลอ้ม กลุม่เพ่ือน (2)  
- อิทธิพลดา้นสิ่งแวดลอ้ม ครอบครวั 
- ความพงึพอใจในรา่งกายของตนเอง 

 
จากตารางสรุปสภาพบริบทท่ีส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกัน

การติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง ตามองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมสขุภาพ พบว่า 
ปัจจยัน าท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การสรา้งความตระหนัก ปรบัเจตคติ การรบัรูค้วามเส่ียง รองลงมาคือ 
ความตั้งใจในการมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย  ปัจจัยเอื ้อ ได้แก่ นโยบาย แรงสนับสนุนจาก
สถาบนัการศึกษา ส่ือและการส่ือสาร การเพิ่มช่องทางเขา้ถึงถุงยางอนามัย ราคาถุงยางอนามัย 
การมีทักษะชีวิต และการเพิ่มความมั่นใจในการมีเพศสมัพนัธท่ี์ปลอดภัย และปัจจัยเสริม ไดแ้ก่ 
อิทธิพลดา้นสิ่งแวดลอ้มกลุ่มเพ่ือนเป็นส่วนส าคญั อิทธิพลดา้นสิ่งแวดลอ้ม ครอบครวั และความ
พึงพอใจในรา่งกายของตนเอง บริบทเหล่านีล้ว้นส่งผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการ
ใชถ้งุยางอนามยั เพ่ือปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี  

3.3 สภาพบริบททางสังคมตามตามประเด็นท่ีส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี 

ในปัจจุบนัประเทศไทยก าลังประสบปัญหาจากกรณีท่ีมีเยาวชนติดเชือ้เอชไอวี
และเป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธเ์พิ่มสูงขึน้ จากสถิติของผูป่้วยโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธน์ัน้อยู่
ในกลุ่มเยาวชน รอ้ยละ 70 ซึ่งการเปล่ียนแปลงแนวคิดของเยาวชนไทยในวิถีชีวิตปัจจุบนั ท่ีให้
สมัภาษณเ์ป็นปกติวิถีวา่ช่ืนชอบการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกบัเพศตรงขา้ม ซึ่งเยาวชนทัง้ชายและ
หญิงส่วนใหญ่ตา่งรายงานวา่ ตนเองมีประสบการณท์างเพศก่อนแตง่งาน เยาวชนชายไทยท่ีอาศยั
อยูใ่นชมุชนเมืองบางคนไม่มีความรูส้กึรงัเกียจผูห้ญิงท่ีเคยมีความสมัพนัธท์างเพศก่อนในจ านวนท่ี
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เพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตามชายไทยบางรายยงัคงตอ้งการท่ีจะแตง่งานกบัหญิงบริสทุธ์ิมากกวา่ รูปแบบ
พฤติกรรมเส่ียงตอ่การติดเชือ้เอชไอวีสงูสดุ มาจากช่องทางการมีเพศสมัพนัธ์ พฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศในเยาวชนพบว่าอยู่ในระดบัสูง สถานการณเ์หล่านีเ้ผชิญกับความทา้ทายในการด าเนินงาน
ป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีในเยาวชนกลุ่มเส่ียงท่ีมีเพศสัมพันธเ์ป็นประจ า ดงันัน้ ความเขา้ใจถึง
ปัจจยัแวดลอ้มและมูลเหตขุองการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี 
ของเยาวชนกลุ่มเส่ียงอย่างลึกซึง้และแท้จริง ย่อมส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ (ประดิษฐ์พร พงศเ์ตรียง ทศันีย ์สนุทร และอรญัญา รกัหาบ, 2561) ไดแ้ก่ 1) 
ปัจจัยดา้นความรู ้ยิ่งเยาวชนกลุ่มเส่ียงมีความรู้ท่ีดีเก่ียวกับ โรคเอดส ์และการป้องกัน รวมถึง
กิจกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย จะสามารถท าใหก้ลุ่มเยาวชนมีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีเพิ่มขึน้ ลดความเส่ียงของการติดเชือ้เอชไอวีได้ 2) ปัจจัยดา้น
ทศันคติ เยาวชนกลุ่มเส่ียงส่วนใหญ่มีทศันคติไวว้างใจต่อคนรกัหรือคู่นอนของตนเอง ส่งผลใหมี้
พฤติกรรมการใชถ้งุยางอนามยัเม่ือมีเพศสมัพันธล์ดลง (วชัรวฒุิ ซ่ือสตัย ์และพชัรินทร ์สิรสุนทร, 
2558) ทศันคติเป็นผลพวงจากประสบการณแ์ละการรบัรูท่ี้ผ่านมาจากครอบครวั สถานศกึษา กลุ่ม
เพ่ือน และส่ือสาธารณะ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ซึ่งทศันคติท่ีมีความตระหนกัในการปอ้งกันหรือ
การใช้ถุงยางอนามัย เป็นปัจจัยส าคญัต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีเกิดขึน้ในเยาวชนกลุ่มเส่ียง ให้
สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ดังนั้น จ  าเป็นต้องประเมินและความทัศนคติของ
เยาวชนกลุ่มเส่ียงเพ่ือการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ประสบการณก์ารจดัการกับปัญหาใหแ้สดง
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี โดยใชถุ้งยางอนามัย ของ
เยาวชนกลุ่มเส่ียง และสิ่งยึดเหน่ียวท่ีท าใหใ้ชถุ้งยางอนามัยทุกครัง้ท่ีมีเพศสัมพันธ์ เพ่ือหาแนว
ทางการเพิ่มความสามารถของตน ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 3) 
ปัจจยัดา้นพฤติกรรม พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่ปลอดภยัตอ่การติดเชือ้เอชไอวีท่ีพบมากท่ีสดุ คือการ
มีเพศสมัพันธโ์ดยขาดการป้องกันท่ี ดงันัน้ ประสบการณ์ทัง้ของตนเองและผูอ่ื้น ท่ีแสดงการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีไดส้  าเร็จ ลว้นเป็นสิ่งส าคญัในการศกึษา
เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี 4) ปัจจยัดา้นการส่ือสาร การส่ือสารเรื่องเอดส์
และเพศเป็นประเด็นท่ีเปราะบาง โดยเฉพาะในครอบครวัและสถานศกึษา ท าใหเ้ยาวชนหนักลบัไป
คยุกันเองในกลุ่มเพ่ือนท่ีมองเรื่องเพศสมัพนัธเ์ป็นเรื่องธรรมชาติ หรือคน้หาขอ้มูลดว้ยตนเองจาก
ทางอินเทอรเ์น็ต ซึ่งอาจไม่ใช่ข้อมูลท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมเพ่ือการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี  
(ประทวน วนันิจ, 2558) ดงันัน้ การส่ือสารเก่ียวกบัความสามารถในการใชถุ้งยางอนามยัทุกขณะ
มีเพศสัมพันธ์ เพ่ือชักจูงหรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงการรบัรูท่ี้ถูกต้องสามารถน ามาใช้กับ
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เยาวชนกลุ่มเส่ียงท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ช่วยให้เกิดแนวทางป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีท่ีมี
ประสิทธิภาพ 5) ความสามารถและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องในการเข้าถึงถุงยางอนามัย  เป็นปัจจัย
ภายนอกท่ีส่งเสริมและส่งผลต่อการเพิ่มความสามารถของตนในการมีพฤติกรรมทางเพศท่ี
ปลอดภยัไดม้ากขึน้ (ประดษิฐ์พร พงศเ์ตรียง ทศันีย ์สนุทร และอรญัญา รกัหาบ, 2561) 

การศกึษาเพ่ือคน้หาแนวทางการสรา้งและพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนรูก้าร
รับ รู ้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม เส่ียง
กรุงเทพมหานครท่ีพฒันาขึน้ ใหส้ามารถน าไปใชใ้นสถานการณ์จริงไดน้ัน้ ควรศกึษาสภาพบริบท
ทางสงัคมตามตามประเด็นท่ีส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการติดเชือ้
เอชไอวีของเยาวชนกลุม่เส่ียง ไดแ้ก่ 

1) มลูเหตขุองการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอช
ไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง  

2) ประสบการณ์การจัดการกับปัญหาให้แสดงการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี โดยใชถ้งุยางอนามยั ของเยาวชนกลุม่เส่ียง  

3) สิ่งยดึเหน่ียวท่ีท าใหใ้ชถ้งุยางอนามยัทกุครัง้ท่ีมีเพศสมัพนัธ ์
4) ความสามารถและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ถึงถงุยางอนามยั 

4. แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพือ่สร้างเสริมพฤตกิรรมการใช้
ถุงยางอนามัย ป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี  

4.1 การพฒันาหลกัสตูร/โปรแกรม ไดแ้ก่ ทฤษฏีของทาบา 4ขัน้ตอน 
ทาบา (Taba H., 1962) กล่าวว่า หลักสูตร/โปรแกรม หมายถึง เอกสารท่ีจดัท าขึน้ 

เพ่ือระบุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้เนือ้หาสาระ กิจกรรม และการประเมินผลการเรียนรู ้การพัฒนา
หลักสูตรเป็นการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมให้ได้ผลดียิ่งขึน้ในด้านการวาง
วตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมาย การจัดเนือ้หาการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล เพ่ือบรรลุ
จดุมุง่หมายใหมท่ี่วางไว ้

หลกัสูตรมีความส าคญัต่อการก าหนดมาตรฐานและคณุภาพการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
ว่าผูเ้รียนควรเรียนรูส้าระการเรียนรูอ้ะไร มีเนือ้หาสาระมากนอ้ยเพียงใด หลกัสตูรเป็นแผนปฏิบตัิ
งานหรือเครื่องชีแ้นวทางการเรียนรู ้เพราะหลักสูตรจะก าหนดจุดมุ่งหมาย เนือ้หาสาระ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลไว้เป็นแนวทาง  เพ่ือน าไปสู่ความมุ่งหมาย 
ตามแผนการศกึษา การมีหลกัสตูรหรือรูปแบบการจดัการเรียนรู ้เพ่ือจดัสรรงบประมาณ บคุลากร 
อาคาร สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  ล่วงหน้า ซึ่งหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะอ านวย 
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ความสะดวกและควบคมุ ดแูลติดตามใหเ้ป็นไปตามท่ีวางแผนไว ้หลกัสตูรจะก าหนดแนวทางใน
การส่งเสริมตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยหลักสูตรจะก าหนดแนวทางให้ความรู ้ทักษะ 
ความสามารถ ความประพฤติท่ีจะเป็นประโยชน์ใหไ้ดผ้ล มีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์และ 
การเปล่ียนแปลง  

ทาบาไดก้ลา่วถึงองคป์ระกอบของหลกัสตูร ตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงันี ้ 
องคป์ระกอบท่ี 1  จดุมุง่หมาย  
องคป์ระกอบท่ี 2  เนือ้หาสาระและจ านวนชั่วโมงในการสอน  
องคป์ระกอบท่ี 3 ประสบการณเ์รียนรูห้รือวิธีจดักิจกรรมการสอน  
องคป์ระกอบท่ี 4 วิธีการประเมินผล 
การพัฒนาหลักสูตร/โปรแกรม ตามทฤษฎีหลักสูตร แนวคิด รูปแบบ ขั้นตอน 

การพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Taba H., 1962) ทาบามีความเห็นว่า การพัฒนาหลักสูตร/
โปรแกรมตอ้งถูกออกแบบโดยผูส้อนไม่ใช่คนอ่ืน โดยส่งเสริมสรา้งสรรคก์ารสอนและการเรียนรู้
มากกวา่การออกแบบหลกัสตูร/โปรแกรม มีทัง้หมด 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

ขัน้ท่ี 1 การวินิจฉยัความจ าเป็น (Diagnosis of needs) 
ขัน้ท่ี 2 การก าหนดวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร (Formulation of 

objectives) 
ขัน้ท่ี 3 การคดัเลือกเนือ้หาสาระ (Selection of content) 
ขั้น ท่ี  4 การก าหนดโครงสร้างความต้องการหรือจัดล าดับเนื ้อหาสาระ 

(Organization of content) 
ขัน้ท่ี 5 การคดัเลือกประสบการณเ์รียนรู ้(Selection of learning experiences) 
ขั้นท่ี 6 การก าหนดโครงสรา้งของประสบการณ์การเรียนรู ้(Organization of 

learning experiences) 
ขั้น ท่ี  7  การก าหนดสิ่ ง ท่ี จะประเมิ นและวิ ธีการประ เมิ นผลการเรียน รู ้

(Determination of evaluate and of the ways and means of doing it) 
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการน าหลกัสูตรไปใช้ ไดแ้ก่ การแปลงหลกัสูตรไปสู่การสอน

คือ การตีความหมายและก าหนดรายละเอียดของหลักสูตรโดยจะด าเนินการในรูปของเอกสาร
ประกอบหลกัสตูร และวสัดอุปุกรณก์ารสอน ไดแ้ก่ โปรแกรมการจดัการเรียนรู ้โครงการการจดัการ
เรียนการสอนเป็นตน้ การจดัปัจจยัและสภาพสิ่งแวดลอ้มตา่งๆ เพ่ือใหห้ลกัสตูรบรรลเุปา้หมาย ซึ่ง
ควรส ารวจปัจจยัและสภาพต่างๆของผูเ้รียนก่อนรา่งกิจกรรมหรือโปรแกรม และการสอนซึ่งเป็น
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หนา้ท่ีของผูส้อน ถือว่าเป็นหวัใจส าคญัของการน าหลกัสูตรไปใช ้ผูส้อนตอ้งสอนใหส้อดคลอ้งกับ
จดุมุง่หมายของหลกัสตูร เลือกวิธีสอนใหเ้หมาะสม  

หลกัสูตรเป็นโปรแกรมการศึกษา ท่ีตัง้ใจใหเ้กิดการเรียนรู ้บอกจุดมุ่งหมาย เนือ้หา
สาระ หลักสูตรเป็นประสบการณ์ของผูเ้รียน มีกิจกรรม ทัง้ท่ีมีการวางแผนและไม่ไดว้างแผนไว ้
หลกัสตูรเป็นผลผลิตในรูปแบบ เอกสาร ส่ือสิ่งพิมพอิ์เล็คทรอนิกส ์หรือมลัติมีเดีย เป็นตน้ (สุเทพ 
อว่มเจรญิ, 2557) 

ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาและบริหารหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานแนวใหม ่
พบปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่  การด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง
พระราชบัญญัติการศึกษา แนวทางการด าเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรให้ประสบ
ความส าเร็จ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ การวางแผนหลกัสูตร, การพฒันาหลกัสูตร, ดา้นการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู ้หรือกิจกรรม และดา้นการประเมินหลักสูตร ดงันัน้ในการจดัการเรียนรู้
แบบใหม่ จึงตอ้งท าการประเมินความตอ้งการเพ่ือวางแผนหลักสูตร ส าหรบัจัดประสบการณ์ 
การเรียนรูห้รือกิจกรรมก่อน และจากการศกึษาครัง้นี ้พบแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานแนวใหม่ ประกอบดว้ย แนวทางท่ี1 การจัดหลักสูตรแบบโมดูล แนวทางท่ี2 การจัด
หลกัสูตรแบบบูรณาการสาระวิชาตามหลกัสูตรแกนกลางร่วมกับหลกัสูตรเสริมของสถานศึกษา 
แนวทางท่ี 3 การจัดหลักสูตรแบบมีชุมชนและสถานศึกษาเป็นฐาน และแนวทางท่ี 4 การจัด
หลกัสตูรท่ีเนน้การสรา้งความรูแ้ละการคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง จะเห็นไดว้่า หลกัสูตรการเรียนรู ้
ไม่จ  าเป็นท่ีจะต้องจ ากัดในสถานศึกษาเท่านั้น (อรอุมา เจริญสุข วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล และภิรดี 
วชัรสินธุ,์ 2558) 

หลกัสูตรการพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน 
การปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 

ขัน้ท่ี 1 การวินิจฉยัความจ าเป็น (Diagnosis of needs) 
วิเคราะห์สภาพปัญหา ส ารวจความต้องการและความจ าเป็นต่างๆของ

กลุ่มเป้าหมาย ศึกษาพัฒนาการของผูเ้รียน กระบวนการเรียนรู ้และธรรมชาติของการเรียนรู ้ซึ่ง
เป็นแนวทางท่ีส าคญัในการก าหนดจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

ผูเ้รียน คือ แกนน าเยาวชนกลุม่เส่ียงในชมุชน กรุงเทพมหานคร   
สภาพปัญหาท่ีพบ ได้แก่ จากการทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่  

แบบประเมินความรู ้ทศันคติ และทกัษะในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ในกลุม่เยาวชนกลุ่มเส่ียง
ในชุมชน พบว่า แกนน าเยาวชนกลุ่มเส่ียงในชุมชน กรุงเทพมหานคร  มีความรู ้ทัศนคติท่ีดี และ
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ทักษะจ าเป็นในการใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์แล้ว แต่ยังคงมีพฤติกรรมไม่ใช้ถุงยาง
อนามัย ขณะมีเพศสัมพันธ์ จากการพูดคุยและสอบถาม หลังจบการอบรมพัฒนาศักยภาพใน 
ดา้นต่างๆ พบว่า แกนน าเยาวชนบอกว่า รูว้่าควรใชถุ้งยางอนามยั แต่ไม่เช่ือมั่นว่าจะสามารถใส่
ถุงยางอนามัยทุกครัง้ท่ีมีเพศสัมพันธ์ เน่ืองจาก หลายครัง้รู ้แต่เม่ือถึงเวลาจะไม่สามารถห้าม
ความรูส้ึกตอ้งการมีเพศสมัพนัธโ์ดยไม่ใชถุ้งยางอนามัยได ้หรือบางรายคู่ตอ้งการมีเพศสัมพันธ์
แบบไม่ใช้ถุงยางอนามัย จึงท าตามความปรารถนาของคู่  และจากการสังเกต และแบบบันทึก
ถุงยางอนามัย ของแกนน าชุมชนและศูนยบ์ริการสาธารณสุข พบว่า แกนน าเยาวชนมาขอรบั
บริการถุงยางอนามัยฟรีท่ีบา้นแกนน าชุมชน แต่ยังพูดคุยกับแกนน าชุมชนและพยาบาลพ่ีเลีย้ง
ผู้ดูแลชุมชน ว่าไม่ไดใ้ช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ท่ีมีเพศสัมพันธ์ จึงกลัวติดเชือ้ เอชไอวี แต่ไม่ขอ
ตรวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี เน่ืองจากกลวัทราบผลบวก 

ความต้องการของชุมชน คือ แกนน าชุมชน ต้องการให้แกนน าเยาวชน  
กลุม่เส่ียง สามารถปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีรายใหมใ่นชมุชนของตน ดว้ยการใสถ่งุยางอนามยัทกุ
ครัง้ กบัทกุคน ในทกุชอ่งทาง 

ความตอ้งการของบุคลากรศูนยบ์ริการสาธารณสุข คือ ตอ้งการให้แกนน า
กลุ่มเส่ียงมีความเช่ือมั่นในความสามารถแห่งตนในการใส่ถุงยางอนามยัทุกครัง้ กบัทุกคน ในทุก
ชอ่งทาง เพ่ือปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีรายใหม่ 

ความต้องการของกองควบคุมโรคเอดส์ วัณ โรคและโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ ์ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร คือ ตอ้งการใหแ้กนน ากลุ่มเส่ียงมีพฤติกรรมการใส่
ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ เพ่ือมุ่งสูเ้ป้าหมาย Getting to Zero  โดย 0 แรก คือ ป้องกัน 
การตดิเชือ้เอชไอวีรายใหม ่

ธรรมชาติของผู้เรียน คือ กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนน าเยาวชนท่ีอยู่ในชุมชน 
และเคยเข้ารบัการอบรมพัฒนาศักยภาพทั้งในดา้นความรู ้ปรับเจตคติ และเสริมสรา้งทักษะ
จ าเป็นในการใส่ถงุยางอนามยั ขณะมีเพศสมัพนัธ ์โดยกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่ม active sexual มีทัง้ท่ีเรียน
หนงัสือ และไม่ไดเ้รียนหนงัสือ มีทัง้ท่ีอยู่กับพ่อและแม่ และอยู่รวมกันกับญาติโดยไม่มีพ่อแม่ใน
ชมุชน มีทัง้แกนน าเยาวชนท่ีเรียนหนงัสือและรวมกลุ่มกันท่ีสนามกีฬาหลงัเลิกเรียน และกลุ่มท่ีมี
พฤติกรรมนอนกลางวัน และต่ืนกลางคืนเพ่ือไปรวมกลุ่มกันใตส้ะพานลอย โดยส่วนใหญ่จาก  
การสังเกต พฤติกรรมของเด็กทัง้กลุ่มคือ เช่ือเพ่ือนท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันในชุมชนมากกว่าพ่อแม ่
และไม่ชอบกระบวนการเรียนรูท่ี้เป็นวิชาการอย่างเดียว อีกทัง้เยาวชนกลุ่มนีมี้ประสบการณ์ตรง
เก่ียวกบัเพศสมัพนัธอ์ยูแ่ลว้ 
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ขัน้ท่ี 2 การก าหนดวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร (Formulation of 
objectives) 

การก าหนดวตัถุประสงคห์รือจดุมุ่งหมายของหลกัสูตร โดยอาศยัขอ้มูลท่ีได้
จากขัน้ท่ี 1 เป็นหลกั ควรเป็นสิ่งท่ีปฏิบตัิไดจ้รงิ และเป็นแนวทางในการเลือกและจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ทฤษฏีความสามารถแห่งตน ต่อ
ความสามารถในการใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียงใน
ชมุชน กรุงเทพมหานคร มีจดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษาสภาพบรบิทท่ีส่งผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียงกรุงเทพมหานคร เพ่ือสรา้งและ
พฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอ
วี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร และเพ่ือประเมินผลโปรแกรมการจดัการเรียนรู้การรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ได้แก่ ได้โปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเส่ียงกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้เป็นแนวทางให้กับบุคลากรท่ีรับผิดชอบใน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนกลุ่มเส่ียงในชุมชน ให้สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ป้ องกัน 
การติดเชือ้เอชไอวี และเป็นขอ้เสนอแนะในการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนั หรือลดอตัรา
การตดิเชือ้เอชไอวีรายใหมใ่นชมุชนตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 3 การคดัเลือกเนือ้หาสาระ (Selection of content) 
การเลือกเนือ้หาสาระ ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้เนือ้หาท่ี

คดัเลือกบรรจลุงในหลกัสตูรจะตอ้งมีความส าคญัและถกูตอ้ง 
ขั้น ท่ี  4 การก าหนดโครงสร้างความต้องการหรือจัดล าดับเนื ้อหาสาระ 

(Organization of content) 
ก าหนดโครงสร้างวินิ จฉั ยความต้องการ (จัดล าดับ เนื ้อหาสาระ ) 

(Organization of content) จัดรวบรวมเนือ้หาสาระ พิจารณาถึงความเหมาะสมในการท่ีจะให้
ผูเ้รียนไดร้บัความรูก้่อนหลงั ซึ่งจะตอ้งมีความตอ่เน่ืองและเป็นล าดบัขัน้ตอน 

ขัน้ท่ี 5 การคดัเลือกประสบการณเ์รียนรู ้(Selection of learning experiences) 
การเลือกประสบการณก์ารเรียนรู ้เป็นการศกึษาถึงกระบวนการเรียนรู ้และ

วิธีการสอนแบบตา่งๆ จะตอ้งวางแผนเลือกประสบการณใ์หเ้หมาะสมกบัเนือ้หาสาระและผูเ้รียน 
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ขั้นท่ี 6 การก าหนดโครงสรา้งของประสบการณ์การเรียนรู ้(Organization of 
learning experiences) 

การจดัประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้ไดเ้ลือกแลว้ เป็นการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน ใหเ้ป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนท่ีบรรลตุามจดุประสงคท่ี์วางไว ้

ในขัน้ตอนท่ี 3-6 สรุปเนือ้หากิจกรรมการเรียนการสอนได ้ดงัหลกัสตูรการพฒันา
รูปแบบการจดัการเรียนรูใ้นหนา้ถดัไป 

7. ก าหนดสิ่งท่ีจะประเมินและวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้(Determination of 
evaluate and of the ways and means of doing it)  

การประเมินผล เป็นการพิจารณาว่าหลกัสูตรประสบผลส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด 
มีปัญหาหรือขอ้บกพรอ่งในขัน้ตอนใด เพ่ือจะไดท้  าการปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป ซึ่งการประเมินผลแต่
ละกิจกรรม  

ทั้งหมดนี ้จะน ามาเป็นหลักในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 
ตอ่ไป 

4.2 แนวทางการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้เพ่ือสรา้งเสริมพฤติกรรมการใช้
ถงุยางอนามยั ปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี 

โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ท่ีคุ้มค่าในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี  ได้แก่  
โปรแกรมการจัดการเรียนรูข้องยายลาไล และคณะ (Yaylali E. Farnham P.G. Schneider K.L. 
Landers S.J. Kouzouian O. Lasry A. Purcell D.W. Green T.A. and Sansom S.L., 2016  ) ท่ี
พัฒนาโปรแกรมป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี จากทฤษฏีไปสู่การปฏิบัติ พบว่า ใน Chicago, 
Nebraska, and Alabama รอ้ยละ50 ลงทุนไปกับโปรแกรมการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ซึ่งมี
ประโยชนแ์ละคุม้ค่ามาก ส่งผลป้องกันต่อกลุ่มคนจ านวนมาก ไดแ้ก่ การกระจายถงุยางอนามยั , 
การเปล่ียนเข็มและกระบอกฉีดยาเขา้เสน้ และการสรา้งและเผยแพรส่ื่อสงัคม ในการป้องกันการ
ตดิเชือ้เอชไอวี ของหน่วยการเรียนรูก้ระบวนการ Bernoulli เพ่ือลดชอ่งทางการตดิเชือ้เอชไอวี และ 
intervention ท่ีไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เป็นกิจกรรมเพ่ือการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมเป็น
รายบคุคล และรอ้ยละ 60 ลงทนุไปกบัหน่วยการเรียนรูต้รวจหาการตดิเชือ้เอชไอวี ทัง้ในคลินิกและ
นอกคลินิกในผูท่ี้มีความเส่ียงและคู ่เพ่ือเขา้สู่ระบบการรกัษาพยาบาล ใหไ้ดร้บัยาตา้นไวรสัอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสงู ไดแ้ก่ กลุ่มชายรกัชายและกลุ่มติดยาเสพติดชนิดเขา้
เส้น ซึ่งต้องออกเชิงรุก เน่ืองจากกลุ่มนี ้ไม่ค่อยยอมไปตรวจท่ีคลินิก ไม่ได้เน้นในเรื่องการ
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ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมหลงัจากตรวจไม่พบการติดเชือ้เอชไอวี  ซึ่งการท่ีจะเลือกใช้หน่วยการเรียนรู้
ตา่งๆ ขึน้อยูก่บัความเป็นไปไดแ้ละเหมาะสม  

โน รา  เวซ  และคณ ะ  (Nora S.W. Sheree R.S. Rebecca P. Nompumelelo Y. 
Jean B., 2016) ศกึษาแนวทางการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีทัง้ตอ่ตนเองและคู ่ในแอฟรกิาใต ้ใน
เดือนธันวาคม 2555 ท าการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ 18-45ปี ท าการสนทนา
กลุม่ แบง่เป็น 4กลุม่ ไดแ้ก่ กลุ่มเพศชายท่ีตดิเชือ้เอชไอวี จ านวน 7คน กลุม่เพศชายท่ีไมต่ดิเชือ้เอช
ไอวี จ านวน 6คน กลุ่มเพศหญิงท่ีติดเชือ้เอชไอวี จ านวน 8คน และกลุ่มเพศหญิงท่ีไม่ติดเชือ้เอชไอ
วี จ  านวน 5คน และสมัภาษณเ์ชิงลึกแบบกึ่งโครงสรา้งเป็นภาษาองักฤษ จ านวน 16คน คละเพศ 
โดยผูส้มัภาษณจ์ านวน 9คน ไดแ้ก่ แพทย ์3คน, พยาบาล 3คน และผูใ้หค้  าปรกึษา 3คน ท าการ
เปรียบเทียบขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ิดเชือ้เอชไอวีท่ีทราบผลในระยะเริ่มแรก และมีเศรษ
ฐานะต ่า จะไม่ตอ้งการมีบุตร และผูใ้หค้  าปรกึษาเนน้การรบัยาตา้นไวรสั เพ่ือกดไวรสั ส่วนแพทย์
และพยาบาล จะใหค้  าแนะน าการดแูลและรกัษากวา้งๆใหท้างเลือก และใหผู้ต้ิดเชือ้เอชไอวีเลือก
แนวทางการรกัษาเอง ในทางตรงกนัขา้ม ผูต้ิดเชือ้เอชไอวีท่ีมีเศรษฐานะ และตอ้งการมีบุตร หาก
หาขอ้มูลไดก้วา้ง จะรูว้่ามีแนวทางท่ีมีบุตรไดอ้ย่างปลอดจากการติดเชือ้เอชไอวี แต่หาขอ้มูลได้
นอ้ย จะหดหู่ หมดก าลงัใจ คิดว่าไม่มีทางมีบุตรท่ีติดเชือ้เอชไอวีได ้เน่ืองจากถา้ตอ้งมีบุตรจะตอ้ง
ไม่ใส่ถงุยางอนามยั ซึ่งมีความเส่ียงตอ่การติดเชือ้เอชไอวี  ทัง้ท่ีตามความเป็นจริงหากคูต่ิดเชือ้เอช
ไอวีเพียงคนเดียว สามารถมีบตุรไดอ้ย่างปลอดจากการตดิเชือ้เอชไอวี คูท่ี่ตดิเชือ้เอชไอวีรบัยาตา้น
ไวรสั เพ่ือกดไวรสั พรอ้มกับใหคู้่ท่ีไม่ติดเชือ้เอชไอวีรบั PrEP แลว้มีเพศสัมพันธโ์ดยไม่ใส่ถุงยาง
อนามยั ชว่งไขต่กเท่านัน้ นอกจากนัน้ใสถ่งุยางอนามยัทกุครัง้ แตถ่า้ติดเชือ้เอชไอวีทัง้คู ่ในปัจจบุนั
ยงัไม่มีแนวทางการมีบุตรท่ีปลอดจากการติดเชือ้เอชไอวี นอกจากการท าใหไ้ดร้บัความเส่ียงต่อ
การติดเชือ้เอชไอวีน้อยลง โดยไดร้บัยาต้านไวรสัทั้งคู่ เพ่ือกดไวรสัให้ลดลงจนเหลือน้อยมาก 
ปัญหาของผูด้แูลทางดา้นสขุภาพ สว่นใหญ่ไมอ่ธิบายเก่ียวกบัการมีบตุรตัง้แตเ่ริ่มแรก ผูต้ดิเชือ้เอช
ไอวีคิดเองและหาขอ้มูลเพิ่มเติมไม่ได ้จะรูส้ึกสิน้หวงั ดงันัน้จึงควรพฒันาแนวทางการใหค้วามรู ้
สรา้งเจตคติท่ีดี และการปฏิบัติ ในการดูแลรกัษารวมทัง้การมีบุตรแก่คู่ท่ีมีเชือ้เอชไอวี เพ่ือให้มี
สภาวะทางจิตใจดีขึน้ 

โปรแกรมการใหค้วามรูข้อ้มูลเบือ้งตน้ของภัยเอดสท่ี์มีอยู่ในสังคมปัจจุบนั และให้
ผู้น  าเยาวชนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อผู้ติดเชือ้และผู้ป่วยเอดส์ ยอมรับการอยู่ ร่วมกันในสังคม และ
สามารถถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจ และทศันคตินัน้ใหก้บัเพ่ือนเยาวชนใหมี้พฤตกิรรมท่ีเหมาะสม
และปลอดภัย รวมทัง้การปฏิบตัิตวัในการปอ้งกนัตวัเองใหป้ลอดภัย แก่เยาวชนท่ีเป็นผูน้  า โดยใช้
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เป็นแนวทางการสร้างผู้น  าเยาวชนต้านภัยเอดส์ ในโรงเรียนระดับมั ธยมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร (หน่วยศึกษานิเทศก ์ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2557)  ประกอบดว้ย
กิจกรรมย่างสู่วยัหนุ่มสาว แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมวนันัน้ถึงวนันีข้องฉัน กิจกรรม
ส ารวจสัญญาณความเป็นหนุ่มสาว และกิจกรรมมิติหญิงชาย กิจกรรมช่ือ เธอ ฉัน และคนอ่ืนๆ 
กิจกรรมจินตนาการรกั (โอกาสการมีเพศสมัพนัธ)์ กิจกรรมการแพรร่ะบาดของเอดส ์แบง่ออกเป็น 
3 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมแลกน า้ แสดงถึงโอกาสเส่ียงต่อการไดร้บัเชือ้ ทางเลือกในการป้องกัน
เอดส ์และโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธแ์ละเอดส ์กิจกรรมทางเลือกในการปอ้งกนัเอดส ์และกิจกรรม
โรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธแ์ละเอดส ์กิจกรรมรา้นขายของปลอดภยัแบง่ออกเป็น 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ 
กิจกรรมรา้นขายความปลอดภยั กิจกรรมจะใชบ้รกิารอยา่งไรใหป้ลอดภยั กิจกรรมทศันะตอ่การใช้
ถงุยางอนามยั และการใชถ้งุยางอนามยัถกูตอ้งป้องกันโรค มีการสอนสาธิตการใชถ้งุยางอนามยั 
กิจกรรมส่ือสมัพนัธอ์นัตราย กิจกรรมภาพบนหลงัของฉนั กิจกรรมนบัจากวนันี ้ชีวิตของฉันจะเป็น
อย่างไร แบง่ออกเป็น 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมทบทวนกิจกรรมทัง้หมด กิจกรรมนบัจากวนันีชี้วิต
ของฉนัจะเป็นอยา่งไร และกิจกรรมการประเมินผลหลงัรว่มกิจกรรมดา้นนนัทนาการ กิจกรรมสรา้ง
ความสมัพนัธ ์และกิจกรรมประจ าวนั 

ผลของโปรแกรมการสรา้งเสริมการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการใช้ถุงยาง
อนามยั ของนกัศกึษาระดบัอดุมศึกษา (อะเคือ้ กุลประสูติดิลก, 2557) พบว่า หากบคุคลรบัรูก้าร
รบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปฏิบตัิพฤตกิรรม การใชถ้งุยางอนามยัท่ีจะเกิดไดจ้ริง จะท าให้ 
เกิดพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามัย แม้อยู่ในสถานการณ์ท่ียากแก่การแสดงพฤติกรรม ดังนั้น  
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ดว้ยการใชถุ้งยางอนามัยในเยาวชน โดยการใหค้วามรูต้ามปกติ
เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอท่ีจะคงพฤติกรรม การใชถุ้งยางอนามัยทุกครัง้ท่ีมีเพศสัมพันธ ์  
จึงต้องให้ความรูค้วบคู่ไปกับการเพิ่มการรับรูใ้นความสามารถใช้ถุงยางอนามัย เพ่ือให้เกิด  
การเปล่ียนแปลงการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ท าใหใ้ชถ้งุยางอนามยัเม่ือมีเพศสมัพนัธไ์ด ้

สรุปแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพของงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นแนวทางการด าเนินกิจกรรมท่ีเพิ่มความรูเ้ก่ียวกบัเอดสแ์ละเพศ การปรบัเจตคติท่ีดี
ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีและการใชถุ้งยางอนามัย และทักษะในการส่งเสริมพฤติกรรม  
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีต่างๆ ไดแ้ก่ ทกัษะการใชถุ้งยางอนามยัท่ีถูกตอ้ง ทกัษะการเจรจา
ตอ่รอง ทกัษะการปฏิเสธ และอ่ืนๆ ซึ่งการมีความรู ้ปรบัเจตคติใหป้อ้งกนัตนเอง คุน้เคยกบัถงุยาง
อนามัย และทักษะต่างๆท่ีเอือ้ต่อพฤติกรรมป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีแลว้ จากผลงานวิจยัของ
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อะเคือ้ กุลประสูติดิลก. (2557) ยังคงตอ้งเพิ่มการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกัน 
การตดิเชือ้เอชไอวี เพ่ือใหผ้ลกัดนัตนเองใหแ้สดงพฤตกิรรมขณะเจอสถานการณท่ี์ยุง่ยาก  

4.3 แนวทางของโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้เพ่ือสรา้งเสริมพฤติกรรมการใช้ถุงยาง
อนามยั ปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ท่ีผูว้ิจยัพฒันา 

เนือ้หาของโปรแกรมท่ีถูกสรา้งขึน้ เนน้การจัดการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดความ
มุ่งหมายของโปรแกรม ตามปัจจยัท่ีมีผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตน ไดแ้ก่ 1) การกระท าท่ี
ส าเร็จของตนเอง  (Enactive Attainment) เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรูใ้นความสามารถ
ตนเองมากท่ีสุด เป็นการเรียนรูจ้ากประสบการณ์ตรง (Mastery Experiences) 2) การได้เห็น
ประสบการณ์ ของผู้ อ่ื น  (Vicarious Experiences) โดยมุ่ ง เน้น ตัวแบบ ท่ีสามารถ เรียน รู้
ประสบการณ์ได้จากการสังเกต หรือมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง และตัวแบบท่ีเป็นสัญลักษณ ์
(Symbolic หน่วยการเรียนรู )้ 3) การกระตุน้ทางอารมณ์ (Physiological State) เป็นการกระตุน้
ทางอารมณห์รือปฏิกิรยิาของบคุคลท่ีส่งผลตอ่การตดัสินการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และ 4) 
การชักจูงด้วยค าพูด (Persuasion) เป็นวิธีการใช้กันมากเพราะท าได้ง่าย ใช้ได้ทันที ทุกเวลา 
สถานท่ี และโอกาส การชกัจูงดว้ยค าพูด ท าใหเ้ช่ือว่าจะสามารถประสบความส าเร็จได ้แมว้่าจะ
เคยท างานไม่ส  าเร็จมาแลว้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกัน
การติดเชือ้เอชไอวี และใหเ้กิดพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยั ขณะมีเพศสัมพันธ์ โดยสรา้งเป็น
รูปแบบกิจกรรม ดงัตาราง 3 นี ้
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ตาราง 3 ตารางแสดงกิจกรรมของโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้เพ่ือสรา้งเสรมิพฤตกิรรมการใช้
ถงุยางอนามยัปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีท่ีผูว้ิจยัพฒันา (รายละเอียดดงัภาคผนวก ค ในตาราง 22) 

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
5.1 งานวิจยัในประเทศไทย 

วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, วารุณี  ฟองแก้ว, และพิมพาภรณ ์ 
กลั่นกลิ่น (วราภรณ ์บุญเชียง วิลาวณัย ์เตือนราษฎร ์วารุณี ฟองแกว้ และพิมพาภรณ ์กลั่นกลิ่น , 
2556) ศกึษาโดยส ารวจแบบภาคตดัขวาง เก่ียวกบัความรูก้ารติดเชือ้เอชไอวี/เอดส ์และเจตคติตอ่
พฤติกรรมทางเพศ ของวัยรุ่นตอนต้น ท่ีมีอายุระหว่าง 10-14ปี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5,6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ จ  านวน 12แห่ง  
รวม 3,967คน เครื่องมือท่ีใชร้วบรวม คือ แบบสอบถามทางอินเทอรเ์นต เก่ียวกบัความรูแ้ละความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศและโรคเอดส ์พบว่า คะแนนเฉล่ียความรูเ้ก่ียวกบัโรคเอดสข์องวยัรุน่
ตอนตน้เท่ากบัรอ้ยละ 27.96 ควรเพิ่มเติมความรูส้่วนท่ีขาด เน่ืองจากวยัรุน่ทกุคนมีความเขา้ใจไม่
ถกูตอ้งในเรื่องการกินอาหารรว่มกบัคนติดเอดส ์และรอ้ยละ 68.4 เขา้ใจว่า การหลั่งขา้งนอกไม่ท า
ใหต้ิดเอดส ์แต่ในทางตรงกันขา้ม รอ้ยละ 41-62 วยัรุ่นกลบัมีเจตคติว่าควรใชถุ้งยางอนามัย ทุก
ครัง้ท่ีมีเพศสัมพันธ์ แสดงความไม่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง รอ้ยละ 50-70 ในประเด็น 
การซือ้ถงุยางอนามยัในรา้น หรือพกเป็นเรื่องน่าอาย หรือการพกถงุยางอนามยั ท าใหค้นอ่ืนเขา้ใจ

รายชื่อกิจกรรมของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ 
เพือ่สร้างเสริมพฤตกิรรมการใช้ถุงยางอนามัย ป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี ทีผู้่วิจัยพัฒนา 
กรณีตัวอย่างที ่1 กรณีตัวอย่างที ่2 กรณีตัวอย่างที ่3 กรณีตัวอย่างที ่4 

1.รือ้คน้ผลส าเรจ็  
2.วลีหรือภาพหลดุ
เดด็  
3.พลงัใจไอดอล 
4.ตารางสรา้งรกัแท้
ดแูลได ้
5.ทวนสอบ
ความส าเรจ็ 

1.ระลกึสิ่งส  าคญัไวเ้ป็น
ท่ียดึเหน่ียว  
2. ระลึกสกัครัง้ท่ีส  าเรจ็   
3.ชกัจงูดว้ยค าพดู  
4.พลงัใจไอดอล 
5.ตารางสรา้งรกัแท ้
ดแูลได ้
6.ทวนสอบความส าเรจ็  

1.ระลกึ ระทกึ หาท่ียึด
เหน่ียว  
2.ระลกึสกัครัง้ท่ีส  าเรจ็   
3.ชกัจงูดว้ยค าพดู 
4.รูอ้ารมณ ์ไมต่อ้งทน 
ตดิเชือ้ฯ 
5.ทวนสอบ
ความส าเรจ็ 

1. ระลึกสิ่งส  าคญัไว้
เป็นท่ียึดเหน่ียว 
2. ระลึกสกัครัง้ท่ีส  าเรจ็   
3. ชกัจงูดว้ยค าพดู  
4. เตือนใจ  
5. ตน้แบบ 
6. ทวนสอบ
ความส าเรจ็  
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ผิดคดิวา่มีประสบการณท์างเพศ หรือถงุยางอนามยัท าใหค้วามสขุทางเพศลดลง หรือการใชถ้งุยาง
อนามยัแสดงถึงความไมไ่วว้างใจ 

อะเคือ้ กุลประสูติดิลก. (อะเคือ้ กุลประสูติดิลก, 2557) ศึกษาผลของโปรแกรมการ
สรา้งเสรมิการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการใชถ้งุยางอนามยั ของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
จ านวน 51 คน โดยใช้แนวคิดทฤษฏีการรับรูค้วามสามารถของตนเองของ Bandura มาเป็น
แนวทางในการด าเนินกิจกรรม พบว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการใชถุ้งยางอนามัย
ของนกัศึกษาหลงัไดร้บัโปรแกรมการสรา้งเสริมการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการใชถ้งุยาง
อนามยัมากกว่าก่อนไดร้บัโปรแกรม กล่าวคือ หากบคุคลรบัรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน
การปฏิบัติพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามัยท่ีจะเกิดไดจ้ริง จะท าใหเ้กิดพฤติกรรมการใชถุ้งยาง
อนามยั แมอ้ยู่ในสถานการณท่ี์ยากแก่การแสดงพฤติกรรม ดงันัน้ การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี  
ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยใน เยาวชน โดยการให้ความ รู้ตามปกติ เพี ยงอย่างเดียวนั้น  
ไมเ่พียงพอท่ีจะคงพฤตกิรรมการใชถ้งุยางอนามยัทกุครัง้ท่ีมีเพศสมัพนัธ ์จงึตอ้งใหค้วามรูค้วบคูไ่ป 
กับการเพิ่มการรับรูใ้นความสามารถใช้ถุงยางอนามัย เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง  การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง ท าใหใ้ชถ้งุยางอนามยัเม่ือมีเพศสมัพนัธไ์ด ้

พจนา หันจางสิทธ์ิ; และ กาญจนา เทียนลาย (พจนา หันจางสิทธ์ิ และกาญจนา 
เทียนลาย, 2558) ศกึษาวิจยัเชิงส  ารวจเก่ียวกบัพฤติกรรมเส่ียงตอ่การตดิเชือ้เอชไอวีและปัจจยัท่ีมี
ความสมัพันธก์ับการใชถุ้งยางอนามัยของวยัรุ่น ซึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียนระดบัมัธยมศึกษามัธยม
ตอนตน้หรือตอนปลาย 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร อดุรธานี เพชรบรุี นครสวรรค ์และพทัลงุ 
เก็บขอ้มูลระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฏาคม พ.ศ.2557 จ านวน 900 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
ความรูเ้รื่องเอดส ์ทัศนคติเรื่องเพศ  ถุงยางอนามัยและประสบการณ์การร่วมเพศ พบว่าวัยรุ่น 
กลุ่มตวัอย่างเคยมีเพศสมัพนัธ์แลว้ มีอายุเฉล่ียเม่ือมีเพศสมัพนัธค์รัง้แรก คือ 14.5 ปี และแมว้่า
วยัรุ่นมีความรูต้อบค าถามไดถู้กตอ้งมากท่ีสุด คือ การใชถุ้งยางอนามัยทุกครัง้ท่ีมีเพศสัมพันธ ์
ป้องกันการติดเชือ้เอดสไ์ด ้รอ้ยละ 91.6 และมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับถุงยางอนามัยว่าหาไดง้่ายเม่ือ
ตอ้งการถึงรอ้ยละ 89.6 และมีเพียงรอ้ยละ 22.9 ท่ีเห็นดว้ยว่าการใชถ้งุยางอนามยั  เป็นการแสดง
ว่าไม่ไว้ใจแฟนหรือคู่นอน แต่ยังคงพบว่าวัยรุ่นตัวอย่างมีความรูเ้รื่องโรคเอดส ์และเจตคติต่อ
ถงุยางอนามยั ท่ีไม่มีความสมัพนัธก์ับการใชถุ้งยางอนามยัอย่างสม ่าเสมอ อาจเป็นไปไดว้่าเวลา
ตดัสินใจท่ีจะใชห้รือไม่ใชถ้งุยางอนามยั วยัรุน่กลบัคุน้ชินกบัการไม่ใชถ้งุยางอนามยัและไม่ มีเวลา
ตระหนกัอยา่งรอบคอบเป็นประเด็นส าคญั  
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เพ็ญศิริ ศรีจันทร์; และ สมพร แวงแก้ว. (เพ็ญศิริ ศรีจันทร ์และสมพร แวงแก้ว , 
2559) ศกึษาและวิเคราะหห์าความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัเส่ียงตอ่การมีเพศสมัพนัธข์องวยัรุน่ โดย
วิจัยแบบตัดขวางเชิงวิเคราะห์ (Cross-sectional analytical research) วัยรุ่นท่ีมีอายุ 15-19 ปี 
จ  านวน 560 คน เก็บขอ้มูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 โดยใชแ้บบสอบถามปัจจยั
เส่ียงต่อการมีเพศสมัพนัธ ์พบว่า วยัรุน่กลุ่มตวัอย่างมีอายุเฉล่ีย 16ปี มีเพศสมัพนัธเ์พิ่มขึน้ตัง้แต่
ก่อนอายุ 13 ปี และพบวยัรุ่นมีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคนรอ้ยละ 85.9 มีปัจจยัเส่ียงคือการมีคู่รกั จะ
ท าใหมี้เพศสัมพันธส์ูงกว่าวยัรุ่นท่ีไม่มีคู่รกั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ เป็น 3.567 เท่า วยัรุ่นท่ีมี
ความรูดี้ จะมีเพศสมัพนัธน์อ้ยกวา่วยัรุน่ท่ีมีความรูร้ะดบัต ่าเป็น 1.544 เทา่ และหากมีระดบัความรู้
เรื่องเพศระดบัดี จะไม่เคยมีเพศสัมพันธส์ูงกว่าวยัรุ่นท่ีมีความรูร้ะดบัต ่าเป็น 1.228 เท่า และผล
ส ารวจพบวา่ กิจกรรมท่ีวยัรุน่ ท าในชว่งปิดเทอม 1 ใน 3 อนัดบัแรก คือ การมีเพศสมัพนัธก์บัคูร่กั 

วิภา ด่านธ ารงกูล; และคนอ่ืนๆ. (2559: 133-144) เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาถึง
พฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธ ์และการรบัรูส้ิทธิประโยชนบ์รกิารสขุภาพดา้นเอชไอวีในกลุ่มนกัเรียน
อาชีวศึกษาในโรงเรียน 28 แห่ง ครอบคลุม 5 จังหวัด ทุกภูมิภาคของประเทศ ไดแ้ก่ จ.นครปฐม  
จ.นครศรีอยุธยา จ.นครสวรรค ์จ.อุบลราชธานี และ จ.นครศรีธรรมราช จ านวน 2,274 ราย พบ
กลุ่มตวัอย่างมีเพสมัพนัธแ์ลว้รอ้ยละ 56 และนกัเรียนชายมีเพศสมัพนัธค์รัง้แรกกบัเพ่ือนโรงเรียน
เดียวกันและต่างโรงเรียน รอ้ยละ 80 และนกัเรียนหญิง มีเพศสมัพันธ์ครัง้แรกกับเพ่ือนโรงเรียน
เดียวกนัและชายรูจ้กักนัมาก่อน รอ้ยละ 90 แตมี่การใชถ้งุยางอนามยัเพียงรอ้ยละ 55.5 และพบว่า
ในกลุ่มนีมี้เพศสัมพันธ์ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา รอ้ยละ 87 แต่มีการใชถุ้งยางอนามัย เพียงรอ้ยละ 
31.5 โดยมีเหตุผลท่ีใช้สูงสุด ได้แก่ กลัวการตั้งครรภ์และกลัวติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์
ตามล าดบั และเหตผุลท่ีไม่ใช ้เป็นเพราะไม่มีหรือไม่ไดเ้ตรียมถงุยางอนามยั รอ้ยละ 71 รองลงมา
เป็นเพราะคูห่รือตนเองไม่ยอมใช ้และรบัรูส้ิทธิประโยชน ์ในการตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวีฟรีปีละ 
2 ครัง้ นอ้ยมาก สดัสว่น 1ใน5 

อรพรรณ สร้อยประเสริฐ , กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และวรากร เกรียงไกรศักดา. 
(อรพรรณ สรอ้ยประเสรฐิ  กลุวดี โรจนไ์พศาลกิจ และวรากร เกรียงไกรศกัดา, 2560) ศกึษาผลของ
โปรแกรมเสริมสรา้งทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการตัง้ครรภ ์ในวยัรุ่นท่ีเป็นนักเรียนอาชีวศึกษาหญิง 
จงัหวดัสมทุรปราการ ท่ีมีอายรุะหวา่ง 16-18 ปี ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้ปีท่ี 2 โดยเปรียบเทียบคะแนนทักษะชีวิตทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพุทธพิสัย จิตพิสยั และทกัษะ
พิสัย แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 42 คน ได้เข้าร่วมโปรแกรมเสริมสรา้งทักษะชีวิต  เพ่ือป้องกันการ
ตัง้ครรภเ์ป็นเวลา 7 สปัดาห ์และกลุ่มเปรียบเทียบ 42 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 
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แบบสอบถามขอ้มูลทั่วไป และแบบวดัทกัษะชีวิตเพ่ือป้องกันการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ ไดแ้ก่  แบบวดั
คะแนนพุทธพิสัยดา้นความคิดวิเคราะหแ์ละความคิดสรา้งสรรค ์ แบบวัดคะแนนจิตพิสัย  ดา้น
ความตระหนกั แบบวดัคะแนนดา้นทกัษะพิสยัดา้นการแกไ้ขปัญหา ดา้นการส่ือสาร และดา้นการ
จดัการกบัอารมณก์บัความเครียด พบว่า ภายหลงัเขา้รว่มโปรแกรมเสริมสรา้งทกัษะชีวิต คะแนน
พทุธพิสยั จิตพิสยัและทกัษะพิสยั เพ่ือป้องกันการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่นในกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเขา้
ร่วมโปรแกรม เน่ืองจากผลของโปรแกรมท่ีประยุกตใ์ชแ้นวคิดทักษะชีวิตร่วมกับทฤษฎีการรบัรู ้
ความสามารถแห่งตน มีผลต่อการเปล่ียนแปลงดา้นความคิดวิเคราะหก์ับความคิดสรา้งสรรค ์
ก่อใหเ้กิดความสามารถในการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม เพ่ือการปอ้งกนัการตัง้ครรภ ์

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศไทยโดยรวม จะเห็นว่า
ปัจจยัท่ีท าใหมี้พฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยการใชถุ้งยางอนามัย ประกอบดว้ย
หลายปัจจยัประกอบกัน ไดแ้ก่ ความรู ้ทศันคติ ทกัษะต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี และการใชถ้งุยางอนามยัท่ีถูกวิธี ทกัษะชีวิต รว่มกบัทฤษฏีการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน 
ซึ่งไปมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความคิดวิเคราะห ์จนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ท าใหผู้ว้ิจยั
สนใจพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้
เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นโปรแกรมท่ีจะส่งผลกับพฤติกรรมสุขภาพ
ทางเพศ ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีรายใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนโปรแกรม  
สขุศกึษามาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอดสแ์ละเพศในสถานศกึษา อีกทัง้ยงัเป็นประโยชนต์อ่หนว่ยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งในการน าขอ้มูลไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินงานมุ่งสู่การไม่มีผูต้ิดเชือ้เอชไอวีรายใหม่
ตอ่ไป 

5.2 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
เจมมอท และคณะ (Jemmott J.B. Jemmott L.S. and Stephens A.J., 2015) 

ท าการศกึษาเก่ียวกบัทฤษฏีการรบัรูค้วามสามารถตนเองและส่ือกลางการลดความเส่ียงตอ่การติด
เชือ้เอชไอวี แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ส  าหรับกลุ่มชายรักชายชาวอเมริกันเชือ้สายแอฟริกัน ท่ีมีอายุ
มากกว่า 18 ปีขึ ้นไป และมี เพศสัมพันธ์ทางทวารหนักในช่วง 3เดือนท่ีผ่านมา ซึ่งอยู่ ใน
มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนีย ท าการทดลองแบบสุม่และมีกลุม่ควบคมุ โดยกลุม่ทดลอง จ านวน 295 
คน และเป็นกลุ่มควบคุม จ านวน 300 คน และติดตามเป็นเวลา 1 ปีโดยมีเป้าหมายใหใ้ส่ถุงยาง
อนามยั ซึ่ง Intervention ครัง้นีใ้ชท้ฤษฏีปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory) ความคาดหวงั
ในผลลัพธ์ (Outcome expectancy) ร่วมกับการเขา้ถึงการกระท าแบบเป็นเหตุเป็นผล โดยเพิ่ม
ทกัษะทางพฤติกรรมในเรื่องการรบัรูใ้นความสามารถใส่ถงุยางอนามยัเพิ่มความรูเ้รื่องความเส่ียง
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ในการติดเชือ้เอชไอวีรายใหม่ และการเจรจาต่อรองกับคู่ให้ใชถุ้งยางอนามัย โดยใช้การแสดง
บทบาทสมมติหลงัจากวิจยัเชิงคณุภาพและการสนทนากลุ่ม พบว่าในภาพรวมกลุ่มทดลองมีการ
ใชถ้งุยางอนามยัมากขึน้กว่ากลุ่มควบคมุ ซึ่งโปรแกรมนี ้มีผลท าใหก้ารรบัรูใ้นความสามารถจดัหา
ถงุยางอนามยัพรอ้มใช ้การรบัรูใ้นความสามารถใชถ้งุยางอนามยั และการใชถ้งุยางอนามยัเพิ่มขึน้ 
ในทางตรงกนัขา้ม ไม่ไดช้่วยเพิ่มการรบัรูใ้นความสามารถเจรจาตอ่รองคูใ่หใ้ชถ้งุยางอนามยั และ
การรบัรูใ้นความสามารถควบคมุอารมณใ์หใ้ช้ถงุยางอนามยัได ้และแนะน าว่า หากสามารถเพิ่ม
การรบัรูใ้นความสามารถเจรจาตอ่รองคูใ่หใ้ชถ้งุยางอนามยั และการรบัรูใ้นความสามารถควบคมุ
อารมณ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยให้ได้อาจเพิ่ มการใช้เพ่ือนสนิทพูดคุยเตือนกัน จะช่วยเพิ่ ม
ความสามารถในการใชถ้งุยางอนามยัขณะมีเพศสมัพนัธไ์ด ้

บราวน์ มอนิค และคณะ (Brown M.J. Serovich J.M. Kimberly J.A. Umasabor 
B.O., 2015) ศกึษาการรบัรูค้วามสามารถเปิดเผยผลการติดเชือ้เอชไอวีท่ีเป็นบวกของกลุ่มชายรกั
ชาย เปรียบเทียบกันระหว่างผูใ้หญ่ตอนตน้ ท่ีมีอายุระหว่าง 18-34 ปี จ านวน 92 คน และผูใ้หญ่
ตอนปลาย ท่ีอายุ 50 ปีขึน้ไป  จ  านวน 95 คน พบว่า กลุ่มชายรกัชายท่ีรว่มกับเชือ้เอชไอวีท่ีอยู่ใน
วยัผูใ้หญ่ตอนปลาย ซึ่งยงัคงมีเพศสมัพนัธก์ับคู่ภายในช่วงระยะเวลา 1 เดือน โดยไม่เปิดเผยผล
เลือดกบัคู ่และเจรจาตอ่รองกบัคูใ่หมี้เพศสมัพนัธท่ี์ปลอดภัยดว้ยการใชถ้งุยางอนามยั อยู่ในระดบั
ต ่า เม่ือเปรียบเทียบกบั กลุ่มชายรกัชายท่ีรว่มกบัเชือ้เอชไอวีท่ีอยูใ่นวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ (อาย ุ18-34 
ปี) เน่ืองจากกลัวถูกคู่ทิง้ แมจ้ะเป็นคู่นอนชั่วคราวก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลวัถูกกีดกันและตี
ตราจากสงัคม ดงันัน้จึงเสนอแนะใหท้ าโปรแกรมเพ่ือเพิ่มการรบัรูใ้นความสามารถเปิดเผยผลเลือด
และเจรจาต่อรองกับคู่เก่ียวกับการใชถ้งุยางอนามยั เพ่ือป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีต่อไป ในกลุ่ม
ชายรกัชายวยัผูใ้หญ่ตอนปลาย 

ริชวูท  เทียร์เนีย  และคณะ (Ritchwood T.D. Dave G. Carthron D.L. Isler M.R 
Blumenthal C. Wynn M. et al., 2016) ศึกษ า Intervention ลดความ เส่ีย งต่อการติด เชื ้อ 
เอชไอวีในวัยรุ่นอเมริกันเชือ้สายแอฟริกัน และพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยมีพืน้ฐานจากการมีพ่อแม่
ผูป้กครองเป็นฐานของชุมชน และบูรณาการกิจกรรมจากทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
Planned Behavior) และทฤษฏีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ซึ่งแบ่งศึกษาวัยรุ่น 
จ  านวน 62คน ใชห้ลกัสูตรจะเนน้เรื่องการหลีกเล่ียงเพศสมัพนัธ ์หากหลีกเล่ียงไม่ได ้ใหมี้คู่เพียง  
คนเดียว และหากไม่แน่ใจหรือไม่สามารถมีคู่เพียงคนเดียวได ้ทัง้ตนและคู่ ใหใ้ชถุ้งยางอนามัย  
ทุกครัง้ท่ีมีเพศสัมพันธ์กับคู่ของตน และใชเ้ทคนิคการเขา้ถึงวัยรุ่น ดว้ยการเขา้ถึงเหมือนเพ่ือน 
ประชุมและใชภ้าษาท่ีไม่เป็นทางการ และใชส่ื้อทางการศึกษาเชิงรุก และศึกษาพ่อแม่ผูป้กครอง 
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จ านวน 62คน ใชห้ลักสูตรจะเนน้เรื่องการเปิดใจคุยกันระหว่างพ่อแม่ เก่ียวกับเพศสัมพันธ์และ
ความเช่ือ ซึ่งใชเ้วลาฝึกอบรมแตล่ะครัง้เป็นเวลา 90 นาที ผลท่ีไดร้บัคือ มีเจตคติ-การรบัรูเ้ก่ียวกบั
การมีเพศสัมพันธ์แบบป้องกันความเช่ือมั่นในความสามารถส่ือสาร เรื่องเพศและการป้องกัน 
การติดเชือ้เอชไอวี ดว้ยการใชถุ้งยางอนามัย เพิ่มขึน้ ท าใหค้วามเช่ือในความสามารถใชถุ้งยาง
อนามยัจะเพิ่มขึน้ดว้ย 

ริชวูท เทียรเ์นีย และคณะ (Ritchwood T.D. Penn D. Peasant C. Albritton T. and 
Giselle C.S., 2017) ศึกษาความสมัพนัธข์องการรายงานการรบัรูค้วามสามารถใชถุ้งยางอนามยั
ของเยาวชนแอฟรกินัอเมรกินั ท่ีมีอายรุะหว่าง 10-14 ปี ท่ีอยู่ท่ีโบสถ ์สถานศกึษา และองคก์รตา่งๆ
ท่ีกระจายตัวอยู่ในเมือง จ านวน 465 คน ซึ่งสอบถามประสบการณ์เรียนรูป้ระกอบด้วย การ
ตดัสินใจวนันดัหมาย จะตดัสินใจอย่างไร เม่ือประสบสถานการณเ์ส่ียง และทกัษะการปฏิเสธเนน้
การปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี พบว่า สามารถท านายการรบัรูใ้นความสามารถใชถ้งุยางอนามยั ได้
จากการมีความรูเ้ก่ียวกับการใชถุ้งยางอนามยั มากกว่าการมีเจตคติท่ีดีในการใชถุ้งยางอนามัย 
และการส่ือสารเรื่องเพศและการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีโดยใชถุ้งยางอนามัยระหว่างเยาวชน
และผูป้กครอง แตท่ัง้ 3 ปัจจยัเป็นตวัแปรท่ีส าคญัของโปรแกรมปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีรายใหม ่
ดว้ยการใชถ้งุยางอนามยั ขณะมีเพศสมัพนัธ ์

ลิว ฮวัช ูและคณะ (Li H. Xue  L. Tucker  J.D. Wei C.  Durvasula M Hu W. et al., 
2017) ศึกษาโดยส ารวจแบบภาคตดัขวางในกลุ่มชายรกัชายวยัรุน่จีนท่ีมีอายุ 16 ปีขึน้ไป จ านวน 
7,892คน พบวา่ การใชบ้รรทดัฐานการใชถ้งุยางอนามยัจากเพ่ือน และความเช่ือในความสามารถ
ในการเข้าถึงและใช้ถุงยางอนามัย เป็น  การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย 
เน่ืองจากพบว่า การรบัรูใ้นความสามารถในการเขา้ถึงและใชถุ้งยางอนามยั ท าใหเ้กิดพฤติกรรม
การใชถ้งุยางอนามยัท่ีสม ่าเสมอ 

จากการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศโดยรวม เห็นว่า
ทฤษฏีการรับรูค้วามสามารถตนเอง และส่ือกลางการลดความเส่ียงต่อการติดเชือ้เอชไอวีมี
ความส าคญัและจ าเป็นการรบัรูใ้นความสามารถควบคมุอารมณใ์หใ้ชถุ้งยางอนามยัใหไ้ด้ ทกัษะ
การเจรจาต่อรองกับคู่เก่ียวกับการใช้ถุงยางอนามัย  การเปิดใจคุยกันระหว่างพ่อแม่ เก่ียวกับ
เพศสัมพันธแ์ละความเช่ือ การใชเ้พ่ือนสนิทพูดคุยเตือนกัน จะช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้
ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ได้ ซึ่งสิ่งส  าคัญในการตัดสินใจใช้ถุงยางอนามัยเม่ือเผชิญ
สถานการณเ์ฉพาะหนา้ คือ การรบัรูค้วามสามารถในการเขา้ถึงและใชถุ้งยางอนามยั ท าใหเ้กิด
พฤติกรรมการใชถ้งุยางอนามยัท่ีสม ่าเสมอ ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนรูก้าร
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รับ รู ้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม เส่ียง 
กรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นโปรแกรมท่ีจะส่งผลกับพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ในการป้องกันการติด
เชือ้เอชไอวีรายใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนโปรแกรมสุขศึกษามาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
เอดสแ์ละเพศในสถานศึกษา อีกทัง้ยงัเป็นประโยชนต์่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการน าขอ้มูลไป
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานมุง่สูก่ารไมมี่ผูต้ดิเชือ้เอชไอวีรายใหม่ตอ่ไป 
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยใช้โปรแกรม
การจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชน
กลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปขัน้ตอนด าเนินการวิจัย (Research flowchart) ไดด้ัง
ภาพประกอบ ดงันี ้

 

 

ภาพประกอบ 4 สรุปขัน้ตอนด าเนินการวิจยั (Research flowchart) 

มีวิธีด  าเนินงานวิจยั โดยแบง่ระยะของการวิจยัเป็น 3 ระยะ ดงันี ้
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ระยะ 1 การศึกษาสภาพบริบททีส่่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการป้องกัน
การตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค ์เพ่ือศกึษาสภาพบรบิทท่ีสง่ผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ใน 
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร และสรุปสารสนเทศแลว้
น าเสนอในรูปของตาราง  

ระยะนี ้เป็นการวิจัย โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic 
Review) และใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-dept Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
structured Interview) ดงันี ้

1. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review)  
1.1 แหล่งข้อมูลส าหรับการทบทวนงานวิจัย ไดแ้ก่ เอกสารและงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งกับสภาพบริบทท่ีส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี ในการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ (Systematic Review)  

1.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบ การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสภาพบริบทท่ีส่งผลต่อการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบเป็นการรวบรวมองคค์วามรูอ้ยา่งเป็นระบบ เพ่ือน าผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นขอ้สรุป โดย
ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และน ามาวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์เพ่ือใหไ้ดส้รุปสารสนเทศ 
และน ามาประยุกต์ใช้เป็นร่างโปรแกรม ซึ่งมีแนวทางการสืบค้นจากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 
ฐานขอ้มลูงานวิจยัจากฐานขอ้มลูอิเลคทรอนิคสข์องมหาวิทยาลยัในประเทศไทย Search engine 
ท่ีส  าคญัในระบบฐานขอ้มลู Pubmed Science Direct เป็นตน้ และสืบคน้งานวิชาการจากวารสาร
ทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ  

1 .3  วิ ธี ก า ร เก็ บ รวบ รวม ข้ อ มู ล แล ะวิ เค ราะห์ ข้ อ มู ล  ใน ส่ วน ขอ ง 
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  การวิจัยครั้ง นี ้ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยมีแนวทางการสืบคน้จากฐานข้อมูลต่างๆ ไดแ้ก่ 
ฐานขอ้มลูงานวิจยัจากฐานขอ้มลูอิเลคทรอนิคสข์องมหาวิทยาลยัในประเทศไทย Search engine 
ท่ีส  าคญัในระบบฐานขอ้มลู Pubmed Science Direct เป็นตน้ และสืบคน้งานวิชาการจากวารสาร
ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยใช้ค  าส าคัญเหล่านีใ้นการคน้หาข้อมูล ไดแ้ก่ เยาวชน, 
วยัรุน่, การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง, การกระท าท่ีส าเร็จของตนเอง, การไดเ้ห็นประสบการณ์
ของผูอ่ื้น, การชกัจงูดว้ยค าพูด, การกระตุน้ทางอารมณ์, การใชถ้งุยางอนามยั, การปอ้งกนัการติด
เ ชื ้ อ เอ ช ไ อ วี ,  adolescent, young, youth, school age, teenager,  self efficacy, enactive 
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attainment, vicarious experiences, verbal persuasion, physiological state, condom use, 
HIV prevention ซึ่งเป็นเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ตั้งแต่ปี 2557-2561 (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ก) การวิจยัครัง้นี ้ใชร้ะยะเวลาคน้ควา้ชว่งเดือนมิถนุายน 2561 และวิเคราะหข์อ้มลูจาก 
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณในการทบทวนวรรณกรรม 
วิเคราะห ์สงัเคราะห ์สกดั สรุปงานวิจยัในรูปแบบตาราง และผา่นการตรวจสอบคา่งานวิจยัตรงกบั
อาจารยท่ี์ปรกึษา 

2. การสัมภาษณเ์ชิงลึก  (In-dept Interview) 
2.1 กลุ่มตัวอย่าง ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ แกนน า 

เยาวชน ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดม้าโดยวิธี  snow ball และก าหนดขัน้ตน้อย่างนอ้ย  
5 คน จากนัน้จะมีการสอบถามจนกว่าจะได้ขอ้มูลอ่ิมตวั จึงจะยุติการเก็บขอ้มูล โดยมีเกณฑใ์น
การคดัเขา้ (Inclusion Criteria) เป็นแกนน าเยาวชนท่ีมีเพศสัมพันธ์เป็นประจ า (Active sexual) 
คือมีเพศสัมพันธส์ม ่าเสมอ อย่างน้อย 1 ครัง้/สัปดาห ์ภายในระยะเวลา 1 เดือน และใชถุ้งยาง
อนามยัทกุครัง้ท่ีมีเพศสมัพนัธ ์เป็นเวลา 1 เดือน  

2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก โดย
ก าหนดประเดน็ตามหวัขอ้ ดงันี ้  

2.2.1 มูลเหตุของการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ในการป้องกัน 
การตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง  

 2.2.2 ประสบการณก์ารจดัการกบัปัญหาใหแ้สดงการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเอง ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี โดยใชถ้งุยางอนามยั ของเยาวชนกลุม่เส่ียง  

 2.2.3  สิ่งยดึเหน่ียวท่ีท าใหใ้ชถ้งุยางอนามยัทกุครัง้ท่ีมีเพศสมัพนัธ ์
 2.2.4  ความสามารถและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ถึงถงุยางอนามยั 

การก าหนดประเด็นค าถาม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interview) ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ มีการเตรียมแนวค าถาม  
การสมัภาษณเ์ชิงลกึไวล้ว่งหนา้ ซึ่งเครื่องมือการวิจยันี ้ผา่นการใหค้  าปรกึษาจากอาจารยท่ี์ปรกึษา 
โดยแนวค าถามมีความยืดหยุน่ และเป็นค าถามท่ีมีความตอ่เน่ือง มีการตัง้แนวค าถามตามประเด็น
หลักไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นแบบกว้างๆ เพ่ือให้มีจุดยืนของประเด็นท่ีตอ้งใช้สัมภาษณ์  ลักษณะ
ค าถามเป็นแบบปลายเปิด ไม่มีการก าหนดหรือเรียงล าดบัหวัขอ้ค าถาม แต่เป็นการสนทนาแบบ
ธรรมชาต ิการสมัภาษณแ์บบเจาะลกึแบบมีประเดน็สนใจโดยเฉพาะ ซึ่งการท่ีไดม้าซึ่งขอ้มลูเหลา่นี ้
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ผู้วิจัยต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ความคุ้นเคย เพ่ือให้เกิดการยอมรับและให้ 
ความไวว้างใจ และน าไปสูข่อ้มลูท่ีตอ้งการ  

2.3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนของ 
การสัมภาษณเ์ชิงลึก การวิจยัครัง้นี ้ใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณเ์ชิงลึก ผูว้ิจยัได้
ก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key Informants) ไดแ้ก่ 
แกนน าเยาวชน ซึ่งมีคณุสมบตัติามเกณฑค์ดัเขา้มาดว้ยพยาบาลชมุชน คนส าคญัใกลช้ิดในชมุชน 
ได้แก่ ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน  และกลุ่มเพ่ือนของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยได้
ด  าเนินการสมัภาษณ ์โดยการจดบนัทึกการสมัภาษณ ์บนัทึกเสียง และสงัเกต  ในการบนัทึกเสียง
ของผูใ้หข้อ้มลู ผูว้ิจยัจะขออนุญาตใชเ้ครื่องบนัทึกเสียง  เม่ือผูใ้หข้อ้มลูส าคญัไม่ขดัขอ้ง ผูว้ิจยัจะ
บันทึกเสียงไว้ ท าให้สามารถเก็บรายละเอียดของข้อมูลได้มากขึน้ การสนทนาเป็นไปอย่าง
ธรรมชาติ และสามารถสังเกตดูอากัปกิริยาสะทอ้นความรูส้ึกของผูใ้หข้อ้มูล และสิ่งแวดลอ้มใน
สถานการณ์นัน้ๆไดอ้ย่างเต็มท่ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากแกนน าเยาวชน  แลว้น ามาวิเคราะห ์
พรอ้มทัง้แยกแยะจบัประเด็น อีกทัง้ตดัค าพูดท่ีไม่เหมาะสม และไม่เก่ียวขอ้งกับการวิจยัออกไป 
เพ่ือใหข้อ้มลูนัน้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ  

การวิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และน าข้อมูลท่ีได้จาก  
การสัมภาษณ์เชิงลึกมาจัดเป็น Category ใช้การวิเคราะหส์รุปเนือ้หา จัดกลุ่มข้อมูล และสรุป
ประเดน็อปุมา  

ระยะ 2 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค ์เพ่ือใหไ้ดโ้ปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีของเยาวชนกลุม่เส่ียง  

ระยะนี ้เป็นการวิจัย โดยสร้างและพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 
มีขัน้ตอนดงันี ้

1. ก าหนดร่างโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเส่ียง โดยมีรากฐานจากผลสรุปสารสนเทศแล้ว
น าเสนอในรูปของตาราง สภาพบริบทท่ีส่งผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกัน
การติดเชือ้เอชไอวี ท่ีเกิดจากการสงัเคราะหข์อ้มลูทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic 
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Review) และข้อมูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured Interview) ในระยะท่ี 1 

2. ตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
2.1 การวิเคราะหข์อ้มูลการประเมินคณุภาพของโปรแกรมการจดัการเรียนรู้

การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 
กรุงเทพมหานคร โดยผูเ้ช่ียวชาญ  

ผูว้ิจยัน ารา่งโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน 
การปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีของเยาวชนกลุม่เส่ียง ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาตรวจสอบความเหมาะสม
ของข้อความ ความครอบคลุมของเนือ้หา และการใช้ภาษา แล้วน ามาปรับปรุงให้เหมาะสม 
หลังจากนั้นผู้วิจัยน าเครื่องมือพรอ้มโครงร่างวิทยานิพนธ์ส่งให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
ประกอบด้วย นักจิตวิทยาวัยรุ่น 1 ท่าน พยาบาลท่ีเช่ียวชาญในการด าเนินงานด้านเอดส์กับ
เยาวชนในชุมชน 2 ท่าน และอาจารย์ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลยั ซึ่งด  าเนินงานและมีผลงานดา้นเอดส ์ 
2 ท่าน  รวมจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของโปรแกรม ความเหมาะสมของโปรแกรม 
ความเป็นประโยชน์ของโปรแกรม และความเป็นไปได้ของโปรแกรม โดยก าหนดเกณฑ์การ
เปรียบเทียบโปรแกรม ตอ้งมีค่าเฉล่ียทัง้ 4ดา้น อย่างนอ้ย 3.50  ซึ่งก าหนดเกณฑใ์นการแปลผล 
ได้แก่ + หมายถึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 0 หมายถึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนด และ – หมายถึงต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด โดยผลการประเมินในภาพรวมของ
กิจกรรมแต่ละสัปดาห์ ของโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้การรับรูค้วามสามารถของตนเองใน 
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร  และผลการประเมิน
ภาพรวมของโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้
เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร ในแตล่ะครัง้ท่ีพฒันา ตามผลการทดลองใช ้ซึ่งใน
แต่ละดา้น และแต่ละสัปดาห ์และในภาพรวม ไดค้่าเฉล่ียเท่ากับ 5 ซึ่งแปลผลว่า มีระดบัสูงกว่า
เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด โดยผูเ้ช่ียวชาญมีขอ้เสนอแนะ ใหท้ดลองใชก้ับกลุ่มตวัอย่างจริงเพ่ือ
พฒันาใหมี้ความเหมาะสม เกิดประโยชน ์และเป็นไปไดท่ี้สดุ 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดโปรแกรม 
การจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชน
กลุ่ม เส่ียง กรุงเทพมหานคร โดยผู้เช่ียวชาญ  จ านวน 1 ฉบับ คือ แบบประเมินการรับ รู ้
ความสามารถในตนเองในการใชถุ้งยางอนามัย (Self-efficacy: Condom Use) ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) โดยหาค่าดชันีความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity Index: 
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CVI) โดยผ่านผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้
จ  านวน 5 คน ประกอบดว้ย นักจิตวิทยาวยัรุ่น 1 คน พยาบาลท่ีเช่ียวชาญในการด าเนินงานดา้น
เอดสก์บัเยาวชนในชมุชน 2 คน และอาจารยท่ี์อยู่ในมหาวิทยาลยั ซึ่งด  าเนินงานและมีผลงานดา้น
เอดส ์2 คน  รวมจ านวน 5 คน ซึ่งคัดเขา้แบบ Proposive sampling โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้า 
(Inclusion Criteria) คือ เป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีด าเนินงานดา้นเอดส ์หรือคลุกคลีกับ ปัญหาเอดสใ์น
กลุ่มเยาวชน ซึ่งค่าดชันีความตรงเชิงเนือ้หา ท่ีมีคุณภาพอยู่ในเกณฑท่ี์ยอมรบัไดคื้อ .80 ขึน้ไป 
(บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. 2550 : 265-271)  โดยก าหนดระดับการแสดงความคิดเห็นของ
ผูท้รงคณุวฒุิเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

ระดบัท่ี  1   หมายถึง  ค าถามไมส่อดคลอ้งกบัค านิยาม   
ระดบัท่ี  2   หมายถึง  ค าถามจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงอย่างมาก 

จงึจะมีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม   
ระดบัท่ี  3   หมายถึง  ค าถามจ าเป็นต้องปรับปรุงเล็กน้อย 

จงึจะมีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม   
ระดบัท่ี  4   หมายถึง  ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 

ผูว้ิจยัน าผลการพิจารณาของผูท้รงคณุวุฒิและขอ้เสนอแนะท่ีไดร้บัมาปรบัปรุง 
แบบสอบถาม โดยค านวณหาค่าดัชนีความตรงตามเนือ้หา (Content Validity Index หรือ CVI) 
ดงันี ้

CVI    ═  จ านวนค าถามทีผู่เ้ชีย่วชาญทุกคนใหค้วามคดิเหน็ในระดบั 3 และ 4   
    จ านวนค าถามทัง้หมด 

ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวดัผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ หรือแบบ
ประเมินการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการใชถ้งุยางอนามยั (Self-efficacy: Condom Use)  
น ามาจากศนูยอ์ านวยการบริหารจดัการปัญหาเอดสแ์ห่งชาติ (UNICEF)  2557 จ  านวนทัง้สิน้ 15 
ขอ้ค าถาม น ามาหาคา่ดชันีความตรงตามเนือ้หา (Content Validity Index: CVI) ของแบบประเมิน
การรบัรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการใชถ้งุยางอนามยั (Self-efficacy: Condom Use) 
โดยผ่านการตรวจสอบผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ไดค้่าดชันีความตรงตามเนือ้หาทัง้ฉบบั CVI = 
0.8 แสดงวา่ แบบสอบถามท่ีใชใ้นงานวิจยันีค้ณุภาพความตรงตามเนือ้หา อยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรบัได ้
แต่ผูเ้ช่ียวชาญแนะน าใหป้รบัขอ้ค าถามใหเ้หมาะสมตรงกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยตดัขอ้
ค าถาม ขอ้ 5, 8, 9, 10 และ 12 แก้ไขปรบัปรุงแบบสอบถาม ตามขอ้เสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
แลว้ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาทัง้ฉบบั CVI อีกครัง้ โดยมีจ านวนขอ้ค าถามทัง้สิน้ 10 ขอ้ ได้
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ค่า 1.00 แสดงว่า แบบสอบถามท่ีใชใ้นงานวิจัยนีคุ้ณภาพความตรงตามเนือ้หา อยู่ในเกณฑ์ท่ี
ยอมรบัไดม้าก นั่นหมายความวา่ แบบสอบถามมีความเท่ียงตรงในการวดัผลตรงกบัวตัถปุระสงค ์

3. ท าการศึกษาน าร่อง (Pilot study) กับเยาวชนในชุมชนเมืองคละเพศ ท่ีผ่าน
การอบรมใหค้วามรู ้ปรบัทศันคติ และเพิ่มทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี  โดย
ใชถุ้งยางอนามยั เพ่ือใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือวดัผลโปรแกรม
การจดัการเรียนรู ้โดยใชท้ฤษฏีความสามารถในตนเอง (Self efficacy) จ านวน 4 หน่วยการเรียนรู ้
โดยแต่ละหน่วยการเรียนรูใ้ชก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 3-5 คน ซึ่งคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยมีเกณฑใ์นการคดัเขา้ (Inclusion Criteria) คือ เยาวชนกลุ่มเส่ียง เป็นเยาวชนท่ีมี
เพศสัมพันธเ์ป็นประจ า (Active sexual) โดยไม่ใชถุ้งยางอนามัย หรือใชเ้ป็นบางครัง้ ซึ่งมาจาก
การคดัเลือก โดยสุ่มจากชุมชนน ารอ่งท่ีมีเยาวชนผ่านการอบรมใหค้วามรู ้ปรบัทศันคติ และเพิ่ม
ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวีโดยใชถ้งุยางอนามยัของเยาวชนกลุ่มเส่ียงแลว้ 
เป็นเวลา 4 สัปดาห ์เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบท่ีสังเคราะหข์ึน้ ซึ่งจะน าไปสู่การ
พฒันา/ปรบัปรุงโปรแกรมการจดัการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมมากขึน้ จ  านวน 4 หนว่ยการเรียนรู ้

กลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบคุณภาพโปรแกรม และเคร่ืองมือวัดผล
โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ จ  านวน 5 คน ประกอบดว้ย นักจิตวิทยาวัยรุ่น 1 คน พยาบาลท่ี
เช่ียวชาญในการด าเนินงานดา้นเอดสก์บัเยาวชนในชมุชน 2 คน และอาจารยท่ี์อยูใ่นมหาวิทยาลยั 
ซึ่งด  าเนินงานและมีผลงานดา้นเอดส ์2 คน  รวมจ านวน 5 คน ซึ่งคดัเขา้แบบProposive sampling 
โดยมีเกณฑใ์นการคัดเขา้ (Inclusion Criteria) คือ เป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีด าเนินงานดา้นเอดส ์หรือ
คลกุคลีกบัปัญหาเอดสใ์นกลุม่ 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาน าร่อง (Pilot study) ได้แก่  เยาวชนกลุ่มเส่ียง 
จ านวน 3-5 คน จนครบจ านวน 4หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเยาวชนท่ีมีเพศสัมพันธ์เป็นประจ า 
(Active sexual) โดยไม่ใชถุ้งยางอนามัย หรือใชเ้ป็นบางครัง้ ซึ่งมาจากการคดัเลือกโดยสุ่มจาก
ชมุชนน ารอ่งท่ีมีเยาวชน ผ่านการอบรมใหค้วามรู ้ปรบัทศันคติ และเพิ่มทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี โดยใชถ้งุยางอนามยัของเยาวชนกลุม่เส่ียงแลว้  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ในระยะ 2  ไดแ้ก่  ร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้
การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 
ประกอบดว้ยฐานการเรียนรู ้4กิจกรรม ไดแ้ก่ การคิดจากประสบการณท่ี์ประสบความส าเร็จของ
ตนเอง การคิดจากประสบการณผ์ูอ่ื้น การคิดจากการใชค้  าพูดชกัจงู และการกระตุน้ทางอารมณ ์ 
และแบบประเมินการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย (Self-efficacy: 
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Condom Use) น ามาจากศนูยอ์ านวยการบรหิารจดัการปัญหาเอดสแ์ห่งชาติ (UNICEF)  2557 มี
ลกัษณะแบบสอบถามท่ีสรา้งขึน้ เป็นค าถาม ซึ่งใชม้าตรวดัแบบลิเคอรท์ (Likert Scale) โดยในแต่
ละขอ้ค าถามมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั คือ แน่ใจมาก แนใ่จ ไมค่อ่ยแนใ่จ ไม่แนใ่จ ไม่แนใ่จเลย ซึ่ง
มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแตล่ะระดบั ดงันี ้

ระดบัของความคดิเหน็    คะแนน 
 แน่ใจมาก    5 
 แน่ใจ     4 
 ไมค่่อยแน่ใจ    3 
 ไมแ่น่ใจ     2 
 ไมแ่น่ใจเลย    1 

คะแนนเฉล่ียท่ีไดน้  ามาแปลความหมายตามเกณฑ ์ดงันี ้
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.50-5.00 หมายถึง รบัรูค้วามสามารถของตนเองมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.50-4.49 หมายถึง รบัรูค้วามสามารถของตนเองมาก 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.50-3.49 หมายถึง รบัรูค้วามสามารถของตนเองปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.50-2.49 หมายถึง รบัรูค้วามสามารถของตนเองนอ้ย 
คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.49 หมายถึง รบัรูค้วามสามารถของตนเองนอ้ยท่ีสดุ 

ในขัน้ทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) โดยน าเครื่องมือวดัผลโปรแกรม
การจดัการเรียนรูท่ี้ผา่นผูท้รงคณุวฒุิแลว้ ไปใชก้บัเยาวชนกลุม่เส่ียง ซึ่งเป็นเยาวชนท่ีมีเพศสมัพนัธ์
เป็นประจ า (Active sexual) โดยไม่ใชถุ้งยางอนามัย หรือใชเ้ป็นบางครัง้ ซึ่งมาจากการคดัเลือก
โดยสุ่มจากชุมชนน าร่องท่ี มี เยาวชนอายุ 15-24 ปี  มี เพศสัมพันธ์สม ่ าเสมอ อย่างน้อย  
1 ครัง้/สัปดาห ์ภายในระยะเวลา 1 เดือน และเคยไดร้บัการปรบัเจตคติ เพิ่มความรูแ้ละทักษะ 
การใช้ถุงยางอนามัยท่ีถูกวิธี เพ่ือป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ภายในระยะเวลา 1ปี ก่อนเขา้รบั
โปรแกรม และไม่ใส่ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ์  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 5คน เพ่ือหา
ขอ้บกพรอ่งและปรบัปรุงแกไ้ข พบว่า กลุ่มตวัอย่างทกุคนสามารถเขา้ใจความหมายของขอ้ค าถาม
ในแตล่ะขอ้ไดต้รงตามวตัถปุระสงคท์กุขอ้ 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะหข์้อมูล ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลใน  
การวิจัยครัง้นี ้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไว้กับเยาวชนกลุ่มเส่ีย ง อายุ 15-24 ปี มีเพศสัมพันธ์
สม ่าเสมอ อย่างนอ้ย 1 ครัง้/สปัดาห ์ภายในระยะเวลา 1 เดือน และเคยไดร้บัการปรบัเจตคติ เพิ่ม
ความรูแ้ละทกัษะการใชถ้งุยางอนามยัท่ีถกูวิธี เพ่ือปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ภายในระยะเวลา 1ปี 
ก่อนเขา้รบัโปรแกรม และไม่ใสถ่งุยางอนามยัเม่ือมีเพศสมัพนัธ ์ แลว้ใหเ้ยาวชนกลุม่เส่ียงดงักล่าว 
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กรอกแบบสอบถามและรอรบัแบบสอบถามกลบัคืนมา หลงัจากท่ีไดร้วบรวมแบบสอบถามทัง้ก่อน
และหลังเขา้โปรแกรมแลว้ ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดม้าตรวจสอบ เพ่ือดูความถูกตอ้ง 
สมบรูณ ์และเป็นเอกภาพของขอ้มลูก่อนน าไปวิเคราะห ์โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ผู้วิจัยขอหนังสือรบัรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ เพ่ือขออนญุาตท าการศกึษาวิจยั 

2. ผู้วิจัยชีแ้จงต่อกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญและเยาวชนกลุ่มเส่ียง 
เพ่ือขอความรว่มมือการท าวิจยั 

3. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลู  
4. น าแบบสอบถาม มาตรวจสอบความสมบรูณ ์และวิเคราะหข์อ้มลู 

หลังจากท าการศึกษาน าร่องพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 
ครัง้ท่ี 1 (draft prototype I) แลว้ น าผลมาวิเคราะหข์อ้มูลและพัฒนาโปรแกรมการจดัการเรียนรู้
การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 
กรุงเทพมหานคร เป็นครั้ง ท่ี  2 (draft prototype II) แบ่งเป็น 2 หน่วยการเรียนรู้ น  าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้ความ ความครอบคลมุของเนือ้หา และการใชภ้าษา 
แลว้น ามาปรบัปรุงใหเ้หมาะสม หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัน าเครื่องมือพรอ้มโครงรา่งปริญญานิพนธส์่งให้
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย นักจิตวิทยาวัยรุ่น 1 ท่าน พยาบาลท่ีเช่ียวชาญใน  
การด าเนินงานด้านเอดส์กับเยาวชนในชุมชน 2 ท่าน และอาจารย์ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ด  าเนินงานและมีผลงานด้านเอดส์ 2 ท่าน  รวมจ านวน 5 ท่าน  ตรวจสอบความถูกต้องของ
โปรแกรม ความเหมาะสมของโปรแกรม ความเป็นประโยชนข์องโปรแกรม และความเป็นไปไดข้อง
โปรแกรม โดยก าหนดเกณฑก์ารเปรียบเทียบโปรแกรม ตอ้งมีค่าเฉล่ียทัง้ 4ดา้น อย่างนอ้ย 3.50  
ซึ่งก าหนดเกณฑใ์นการแปลผล ไดแ้ก่ + หมายถึงสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 0 หมายถึง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด และ – หมายถึงต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด โดยผล 
การประเมินในภาพรวมของกิจกรรมแต่ละสปัดาห ์ของโปรแกรมการจดัการเรียนรูค้วามสามารถ
ของตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร  และผล 
การประเมินภาพรวมของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู ้ความสามารถของตนเองใน 
การปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร พฒันาเป็นครัง้ท่ี 2 ตามผล
การทดลองใช ้ซึ่งในแตล่ะดา้น และแตล่ะสปัดาห์ และในภาพรวม ไดค้า่เฉล่ียเท่ากบั 5 ซึ่งแปลผล
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ว่ามีระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด โดยผู้เช่ียวชาญมีข้อเสนอแนะ ให้ทดลองใช้กับ 
กลุม่ตวัอยา่งจรงิเพ่ือพฒันาใหมี้ความเหมาะสม เกิดประโยชน ์และเป็นไปไดท่ี้สดุ 

หลังจากท าการศึกษาน าร่อง พัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 
ครัง้ท่ี 2 แลว้ น าผลมาวิเคราะหข์อ้มลูและพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร  (draft 
prototype II) โดยน าผลการศึกษาน าร่องทั้ง 2 หน่วยการเรียนรู ้น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 
ผู้วิจัยน าเครื่องมือพรอ้มโครงร่างวิทยานิพนธ์ส่งให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
นกัจิตวิทยาวยัรุน่ 1 ท่าน พยาบาลท่ีเช่ียวชาญในการด าเนินงานดา้นเอดสก์บัเยาวชนในชมุชน 2 
ทา่น และอาจารยท่ี์อยูใ่นมหาวิทยาลยั ซึ่งด  าเนินงานและมีผลงานดา้นเอดส ์2 ทา่น  รวมจ านวน 5 
ท่าน ท าการคดัเลือกหน่วยการเรียนรู ้(หน่วยการเรียนรู ้1 และ 2) น าหน่วยการเรียนรูก้ารจดัการ
เรียนรูด้งักล่าว ตรวจสอบโดยผูท้รงคณุวฒุิ ทัง้ 5 ท่าน เลือกหนว่ยการเรียนรู ้1 จ านวน 4 ท่าน และ
หน่วยการเรียนรู ้2 จ  านวน 1 ท่าน โดยให้เหตุผลดังนี ้  พิจารณาจากข้อมูลคะแนนการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวีหลงัด าเนินกิจกรรม (post test) ซึ่งระบุ
ว่ามีผลคะแนนมากกว่า ซึ่งเป็นข้อมูลรองรบัผลการทดสอบท่ีผู้วิจัยได้ด  าเนินการไว้อย่างเป็น
ขัน้ตอนดีแล้ว กิจกรรมแรกของโปรแกรมการจัดการเรียนรูฯ้ หน่วยการเรียนรู ้1 เป็นกิจกรรมท่ี
กระทบสว่นของการคดิรู ้(cognitive) ของผูร้ว่มกิจกรรม เป็นเหตใุหผู้ร้ว่มกิจกรรมมีโอกาสไดใ้ชก้าร
คดิรูข้องตวัเองในการพิจารณาว่าสิ่งท่ีตนเองก าลงัเผชิญอยู่นัน้เป็นอย่างไร ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมจะใช้
การคิดรูนี้ใ้นการตัดสินใจว่าสิ่งใดถูก/ผิด ก าไร/ขาดทุน ปลอดภัย/ไม่ปลอดภัย แล้วจากนั้นจะ
สามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเองวา่จะท าอยา่งไรดีกบัสิ่งท่ีก าลงัเผชิญอยู่ ในกรณีการศกึษาในครัง้นี ้
เม่ือกิจกรรมกระทบการคิดรูแ้ล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงจะสามารถพิจารณาไดว้่าควร ป้องกัน
หรือไม่ป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี อย่างไร เป็นเหตุใหผ้ลการใช้กิจกรรมในหน่วยการเรียนรู ้1 มี
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพิ่มการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี และมี
ความสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้มากกว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู ้2 ซึ่งมี
รายละเอียดของกิจกรรมชัดเจน และน าข้อเสนอแนะเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  ดังนั้น โปรแกรม 
การจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชน
กลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานครท่ีมีประสิทธิภาพ และเลือกใชท้ดสอบเป็นกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู ้1 
ทดลองใชก้บักลุม่ตวัอยา่งจรงิเพ่ือพฒันาใหมี้ความเหมาะสม เกิดประโยชน ์และเป็นไปไดท่ี้สดุ 
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ระยะ 3 การประเมินผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรับรู้ความสามารถของตนเอง ใน
การป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร  

วัตถุประสงค ์เพ่ือน าโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเส่ียง ท่ีพฒันาใหเ้หมาะสม (draft prototype II: 
หนว่ยการเรียนรู ้1)  มาทดลองใชแ้ละประเมินผล 

กลุ่มตวัอย่างในการประเมินผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เยาวชน
ใน ชุ ม ช น เมื อ ง  ท่ี มี เย า ว ช น อ า ยุ  1 5 -24 ปี  มี เพ ศ สั ม พั น ธ์ ส ม ่ า เส ม อ  อ ย่ า งน้ อ ย  
1 ครัง้/สัปดาห ์ภายในระยะเวลา 1 เดือน และเคยไดร้บัการปรบัเจตคติ เพิ่มความรูแ้ละทักษะ  
การใช้ถุงยางอนามัยท่ีถูกวิธี เพ่ือป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ภายในระยะเวลา 1ปี ก่อนเขา้รบั
โปรแกรม และไม่ใส่ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ์  จ  านวน 10 คน ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยก าหนดเกณฑค์ดัเขา้ (Inclusion Criteria) ดงันี ้

1. ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมของโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้มีความสมคัรใจ (Volunteer) 
เขา้รว่มกิจกรรมและลงช่ือเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

2. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ได้ครบถ้วนตาม
เง่ือนไขท่ีก าหนด 

3. มีแฟน หรือคูร่กั หรือกิก๊ หรือคบเพ่ือนตา่งเพื่อนท่ีสนิทสนม 
4. เยาวชนกลุ่มเส่ียง เป็นเยาวชนท่ีมีเพศสัมพันธ์เป็นประจ า (Active sexual) 

โดยไม่ใชถ้งุยางอนามยั หรือใชเ้ป็นบางครัง้ ซึ่งมาจากการคดัเลือกโดยสุ่มจากชมุชนท่ีมีเยาวชน  ท่ี
มีอายุ 15-24 ปี ท่ีมีเพศสัมพันธส์ม ่าเสมอ อย่างน้อย 1 ครัง้/สัปดาห ์ภายในระยะเวลา 1 เดือน 
และเคยไดร้บัการปรบัเจตคติ เพิ่มความรูแ้ละทกัษะการใชถ้งุยางอนามยัท่ีถูกวิธี เพ่ือป้องกันการ
ติดเชื ้อเอชไอวี ภายในระยะเวลา 1ปี ก่อนเข้ารับโปรแกรม และไม่ใส่ถุงยางอนามัยเม่ือมี
เพศสมัพนัธ ์

โดยก าหนดเกณฑค์ดัออก (Exclusion Criteria) ดงันี ้
1. กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีมีความประสงคท่ี์จะออกจากการทดลอง 
2. กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถเข้าร่วมการทดลองได้จนครบถ้วนตามระยะเวลา 

และ/หรือ จ  านวนกิจกรรมท่ีก าหนด 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ในระยะ 3 ไดแ้ก่ โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้การรบัรู ้

ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเส่ียง ประกอบดว้ย 
ฐานการเรียนรู ้4 กิจกรรม ไดแ้ก่ การคดิจากประสบการณท่ี์ประสบความส าเร็จของตนเอง การคิด
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จากประสบการณ์ผู้อ่ืน การคิดจากการใชค้  าพูดชักจูง และการกระตุน้ทางอารมณ์  และแบบ
ประเมินการรับรู ้ การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย (Self-efficacy: 
Condom Use) น ามาจากศนูยอ์ านวยการบรหิารจดัการปัญหาเอดสแ์หง่ชาต ิ(UNICEF)  2557 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะหข้์อมูล ซึ่งจะด าเนินการเก็บขอ้มูลก่อน
และหลงัการศกึษาโดยมีรูปแบบการวิจยั Pretest – posttest  design 

O1 X O2 
ก าหนดให ้ O1   =  การทดสอบก่อนการทดลอง (Pre – test) 

X    = การด าเนินกจิกรรมตามรปูแบบการจดัการเรยีนรู ้
O2   = การทดสอบหลงัการทดลอง (Post – test) 

หลังจากนั้น วิเคราะห์และอภิปรายประสิทธิผลการจัดการเรียนรู ้ท่ีทดลองใช้ใน
สถานการณจ์ริง โดยน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ ์วิเคราะหท์างสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ สถิติรอ้ยละ คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอในรูปแบบ
ตาราง และวิเคราะหข์อ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรท์างสถิติส  าเร็จรูป โดยใชส้ถิติ Wilcoxon 
Singed Rank Test for Matched Paired Deference     

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

1. ค านวณหาดว้ยคา่ความถ่ี (frequency)  
2. คา่รอ้ยละ (percentage)  

3. คา่เฉล่ีย ( X )  
4. สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D. ) 

สถติทิี่ใช้ในการทดสอบเคร่ืองมือ 
หาคา่ดชันีความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity Index: CVI) 

สถติทิี่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉล่ียก่อนการทดลองและหลงัการทดลองใชส้ถิต ิ

Wilcoxon Singed Rank Test for Matched Paired Deference     
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจยัน าเสนอตามระยะการด าเนินการวิจยั โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาบริบทท่ีส่งผลต่อการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ใน 
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร ท่ีไดม้าจากการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) และการสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-dept Interview) 
โดยผา่นความคดิเห็นของแกนน าเยาวชน แลว้สรุปสารสนเทศ น าเสนอในรูปของตาราง 

ตอนท่ี 2 ผลการสรา้งและพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร  

ตอนท่ี 3 ผลการประเมินผลโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร โดยมสีญัลกัษณ์ที่
ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

n     แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
X ̅    แทน คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean)  
S.D.    แท น  ค่ า ค วาม เบี่ ย ง เบ น ม าต รฐ าน  (Standard 

Deviation) 
MIN    แทน คะแนนต ่าสดุ (Minimum) 
MAX    แทน คะแนนสงูสดุ (Maximum) 
Z    แทน ค่าสถิติทดสอบซี (ค านวณแทน Wilcoxon Match 

paired Sign Rank Test) 
Asymp.Sig. (2-tailed)  แ ท น  ค่ า  p value ข อ ง ก า ร ท ด ส อ บ  Wilcoxon 

Matchpaired Sign Rank Test ท่ีค  านวณไดจ้ากขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีศกึษา  
S  แทน Self efficacy คือ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง  
E    แทน Enactive Attainment คือ การกระท าท่ีส าเรจ็ของตนเอง  
Pe  แทน Persuasion คือ การชกัจงูดว้ยค าพดู  
Ph  แทน Physiological State คือ การกระตุน้ทางอารมณ ์ 
V  แทน Vicarious Experiences คือ การเห็นประสบการณผ์ูอ่ื้น 
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ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

ตอนที ่1 ผลการศึกษาบริบททีส่่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ใน 
การป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 

ในตอนนี ้เป็นการน าเสนอผลการศึกษาวิจยัในระยะท่ี1 ของกระบวนการวิจัย ซึ่งมี
ความมุ่งหมาย ในการศึกษา การศึกษาบริบทท่ีส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ใน 
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร ท่ีไดม้าจากการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) และการสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-dept Interview) 
ตามทฤษฏีการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy theory) ดงันี ้

ส่วนที ่1 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) 
ผู้วิจัยทบทวนเอกสารและงานวิจัย ท่ี เก่ียวข้องกับบริบทท่ีส่งผลต่อ การรับ รู ้

ความสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบ เป็นการรวบรวมองคค์วามรูอ้ย่างเป็นระบบ เพ่ือน าผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นขอ้สรุป 
โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือให้ได้สรุป
สารสนเทศ และน ามาประยกุตใ์ชเ้ป็นรา่งโปรแกรม  

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ มีความส าคัญในการค้นหาและสรุป
สังเคราะห์องค์ความรู้ เพ่ือน ามาใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์  โดยสรา้งค าถามในทบทวน
วรรณกรรมครัง้นีว้่า บริบทท่ีส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี ของเยาวชน เป็นอย่างไร และมีวตัถปุระสงคใ์นการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบเพ่ือ
ศึกษาบริบทท่ีส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีของ
เยาวชน และก าหนดกรอบการทบทวนวรรณกรรมตามหลกั PICo ซึ่งใชใ้นงานวิจยั ถือเป็นปัจจยั
ส าคญัในการก าหนดทิศทางการคน้ควา้ใหต้รงประเด็น และสอดคลอ้งกับค าถามในการทบทวน
วรรณกรรม ดงันี ้ 

P (Population หรือParticipant) หมายถึง  กลุ่มประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างท่ี
ตอ้งการศึกษา คน้ควา้ ในงานวิจยัครัง้นี ้กลุ่มตวัอย่างท่ีเราตอ้งการศึกษา ไดแ้ก่ เยาวชน ท่ีมีอาย ุ
15-24ปี โดยใชค้  าคน้ ไดแ้ก่  เยาวชน, วยัรุน่, adolescent, young, youth, school age, teenager 

I (Intervention หรือPhenomenal of Interest) หมายถึง มาตรการหรือปรากฏการณ์
ท่ีตอ้งการศึกษา ในงานวิจยัครัง้นี ้มาตรการหรือปรากฏการณท่ี์เราตอ้งการศึกษา ไดแ้ก่ บริบทท่ี
ส่งผลต่อความสามารถของตนเอง โดยใช้ค  าค้น ได้แก่  การรับรู ้ความสามารถของตนเอง ,  
การกระท าท่ีส าเรจ็ของตนเอง, การไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ่ื้น, การชกัจงูดว้ยค าพดู, การกระตุน้



  62 

ท า ง อ า ร ม ณ์  , Self efficacy, Enactive Attainment, Vicarious Experiences, Verbal 
Persuasion, Physiological state 

Co (Context หรือCompare outcome)  หมายถึง บริบทเพ่ือการศึกษา ในงานวิจัย
ครัง้นี ้บรบิทเพ่ือการศกึษา ไดแ้ก่ การปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี โดยใชค้  าคน้ ไดแ้ก่  การใชถ้งุยาง
อนามยั, การปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี, Condom use, HIV Prevention  

ก าหนดขอบเขตการสืบคน้ในการคดัเขา้  ไดแ้ก่ เป็นเยาวชนและมีเพศสมัพนัธ ์และ
ก าหนดขอบเขตการสืบคน้ในการคดัออก ไดแ้ก่ การปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีโดยชอ่งทางอ่ืน เช่น 
การใชย้า PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) จะไมน่ ามารวบรวมในการทบทวนวรรณกรรม  

แนวทางการสืบคน้จากฐานขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ ฐานข้อมูลงานวิจัยจากฐานขอ้มูล
อิเลคทรอนิคส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย Search engine ท่ีส  าคัญในระบบฐานข้อมูล 
Pubmed Science Direct เป็นต้น และสืบค้นงานวิชาการจากวารสารทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ตั้งแต่ปี 2557-2561 (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ก) คัดกรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ สกัด สรุปงานวิจัยในรูปแบบตาราง และผ่าน 
การตรวจสอบคา่งานวิจยัตรงกบัท่ีอาจารยท่ี์ปรกึษา ดงันี ้

ตาราง 4 ตารางแสดงสภาพบรบิทท่ีสง่ผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการ
ตดิเชือ้เอชไอวีท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ(Systematic Review)(n = 17) 

ประเดน็ท่ีพิจารณา จ านวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั  
การรับรู้ความสามารถของตนเอง  
ในการป้องกนัการติดเช้ือเอชไอวี 

1) การกระท าทีส่ าเรจ็ของตนเอง (E) 11 
2) การไดเ้หน็ประสบการณ์ของผูอ้ื่น (V) 4 
3) การชกัจงูดว้ยค าพดู (Pe) 1 
4) การกระตุน้ทางอารมณ์ (Ph) 1 

 
จากตารางท่ี 4 เม่ือพิจารณา สารสนเทศท่ีไดจ้ากฐานข้อมูลต่างๆ สะท้อนให้เห็นว่า 

สว่นใหญ่ การกระท าท่ีส าเรจ็ของตนเอง (Enactive Attainment) และการไดเ้ห็นประสบการณข์อง
ผูอ่ื้น (Vicarious Experiences) เป็นประเด็นหลกัท่ีส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ใน 
การปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี 
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ส่วนที ่2 การสัมภาษณเ์ชิงลึก  (In-dept Interview) (1 มิ.ย. 61) 
ผูว้ิจยัสรา้งแบบสมัภาษณเ์ชิงลึกแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือเก็บขอ้มลูผูว้ิจยั โดยศกึษา

รายละเอียดเก่ียวกับบริบทท่ีส่งผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี จากต ารา เอกสาร วารสาร สิ่งตีพิมพแ์ละงานวิจยัตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้ง และศกึษาวิธีการสรา้ง
แบบ สมัภาษณเ์ชิงลกึตามวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั แลว้น าแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึเสนอใหอ้าจารย์
ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม พัฒนาปรบัปรุงแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรกึษาปริญญานิพนธ ์ซึ่งประเด็นขอ้ค าถามตอ้งสอดคลอ้งกบัขอบเขตของการวิจยัและ
วตัถุประสงคข์องการวิจยั แลว้น าแบบสมัภาษณเ์ชิงลึกไปใชใ้นการเก็บขอ้มลูกับผูใ้หข้อ้มลูส าคญั 
ในครัง้นีผู้ว้ิจัยสมัภาษณเ์ชิงลึก โดยผ่านความคิดเห็นของแกนน าเยาวชน ในประเด็นตามหวัขอ้ 
ดงันี ้  

2.1 มูลเหตุของการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ 
เอชไอวีของเยาวชนกลุม่เส่ียง  

2.2 ประสบการณ์การจัดการกับปัญหาให้แสดงความสามารถของตนเองใน 
การปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี โดยใชถ้งุยางอนามยั ของเยาวชนกลุม่เส่ียง  

2.3 สิ่งยดึเหน่ียวท่ีท าใหใ้ชถ้งุยางอนามยัทกุครัง้ท่ีมีเพศสมัพนัธ ์
2.4 ความสามารถและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ถึงถงุยางอนามยั 

ผูว้ิจยั พบกับแกนน าเยาวชน ท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑค์ดัเขา้ ไดพู้ดคยุทกัทาย จนเกิด
สัมพันธภาพและไว้วางใจ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ท่ีพยาบาลพ่ีเลี ้ยงผู้ดูแลโครงการป้องกัน  
การติดเชือ้เอชไอวีรายใหม่ประจ าศูนยบ์ริการสาธารณสุขท่ีดูแลชุมชนนัดหมายไวใ้ห้ โดยก่อน
สัมภาษณ์ทุกครัง้ ผู้วิจัยจะให้ขอ้มูลเก่ียวกับโครงการวิจัยนี ้พรอ้มทั้งให้เซ็นยินยอมเขา้ร่วมใน
งานวิจยัก่อนทกุครัง้ และในกรณีท่ีกรณีศกึษามีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี จงึไม่สามารถแสดงความยินยอม
ได้ด้วยตนเองได้ ผู้วิจัยจึงให้ข้อมูลแก้ผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างก่อน พร้อมทั้งให้แสดง  
ความยินยอมเขา้ร่วมวิจัยเป็นหลักฐาน ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก กรณีศึกษาท่ี 1 และ 2  
ไดข้อ้มูลครบถว้นสมบูรณ์ กรณีศึกษาท่ี 1 และ 2 จึงพาผูว้ิจัยไปพบกรณีศึกษาท่ี 3, 4, 5 และ 6  
ท่ีบา้นของกรณีศึกษา ซึ่งผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ มีการเตรียมแนวค าถาม 
การสมัภาษณเ์ชิงลึกไวล้่วงหนา้ โดยแนวค าถามมีความยืดหยุ่น และเป็นค าถามท่ีมีความตอ่เน่ือง 
มีการตัง้แนวค าถามตามประเด็นหลกัไวก้่อนล่วงหนา้เป็นแบบกวา้งๆ เพ่ือใหมี้จดุยืนของประเด็นท่ี
ตอ้งใชส้มัภาษณ ์ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด ไม่มีการก าหนดหรือเรียงล าดบัหวัขอ้ค าถาม 
แต่เป็นการสนทนาแบบธรรมชาติ การสมัภาษณแ์บบเจาะลึกแบบมีประเด็นสนใจโดยเฉพาะ ซึ่ง  



  64 

การไดม้าซึ่งขอ้มูลเหล่านี ้ผูว้ิจัยตอ้งใชเ้วลาในการสรา้งความสัมพันธ์ความคุน้เคย เพ่ือให้เกิด  
การยอมรบัและใหค้วามไวว้างใจ และน าไปสู่ขอ้มูลท่ีตอ้งการซึ่งผูว้ิจัยเปล่ียนการใชค้  าถามเป็น
ภาษาง่ายๆ ท่ีเหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่ง อาทิ เชน่  

มูลเหตุของการรับรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีของ
เยาวชนกลุ่มเส่ียง เม่ือพูดคยุ ใชค้  าพูด ดงันี ้“สาเหตท่ีุท าใหใ้ชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ไดน่ี้ เกิดจาก
อะไร” และ “ทุกวันนีน้อ้งป้องกันเอดสไ์หม ป้องกันวิธีอะไร และเพราะอะไร น้องถึงสามารถใช้
ถงุยางอนามยัไดท้กุครัง้”  

ประสบการณ์การจัดการกับปัญหาให้แสดงความสามารถของตนเองในการป้องกัน  
การติดเชือ้เอชไอวี โดยใชถุ้งยางอนามยั ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง เม่ือพูดคยุ ใชค้  าพูด ดงันี ้“ยงัจ  า
ครัง้แรกท่ีใชถ้งุยางฯไดป่้ะ เล่าใหฟั้งหน่อยไดไ้หม ตอนนัน้ท าไมถึงไดใ้สถ่งุยางฯล่ะ” “แลว้เกิดอะไร
ขึน้ ท าไมนอ้งถึงสามารถใสถ่งุยางฯไดต้ลอดทกุครัง้ล่ะ” “แลว้ไมมี่แฟนไมย่อมใสบ่า้งเหรอ ท ายงัไง 
แฟนถึงยอมใสถุ่งยางฯ” และ/หรอื “น้องจดัการยงัไง ถงึใส่ถุงยางฯไดทุ้กครัง้อ่ะ”  

สิ่งยึดเหน่ียวท่ีท าใหใ้ชถุ้งยางอนามัยทุกครัง้ท่ีมีเพศสัมพันธ์ เม่ือพูดคุย ใชค้  าพูด ดงันี ้
“นอ้งเอาอะไรมายดึ ใหต้วัเองใชถ้งุยางฯไดท้กุครัง้ท่ีมี sex” “สิ่งยดึเหน่ียว ท่ีท าใหน้อ้งใชถ้งุยางฯได้
ทกุครัง้ท่ีมี sex คืออะไรคะ” และ/หรือ“เวลาท่ีนอ้งมีอารมณ ์อะไรท่ีท าใหน้อ้งใชถ้งุยางฯไดท้กุครัง้ท่ี
จะเอากนั”  

ความสามารถและปัจจัย ท่ี เก่ียวข้องในการเข้าถึงถุงยางอนามัย  ใช้ค  าพูด ดังนี ้
“ความสามารถ หรือปัจจยัท่ีท าใหมี้ถุงยางฯพรอ้มใชไ้ด ้คืออะไร” “นอ้งใชถุ้งยางฯทุกครัง้น่ี ไปหา
จากไหน ถึงใส่ทนัตอนมีอารมณค์ะ” “แฟนนอ้งพกตดิตวัตลอดเลยเหรอคะ เคา้เคยบอกไหม ท าไม
ถึงมีถงุยางฯพรอ้มใชต้ลอด”  

ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสมัภาษณเ์ชิงลกึดว้ยตนเอง ใชก้ลวิธี
ตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเริ่มจากการสรา้งความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูล (Prolonged 
Engagement in the Field) เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่า ขอ้มูลท่ีได ้จากการเก็บขอ้มูลภาคสนามสามารถ
สะทอ้นความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ ผูว้ิจยัใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลามาตรฐาน ผูว้ิจัยจะ
สนทนาแลกเปล่ียนข้อมูลกับอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือให้ไดแ้นวทางและข้อมูลท่ี
ถูกตอ้งในการพัฒนาโปรแกรม การตรวจสอบขอ้มูลโดยสมาชิกท่ีเขา้ร่วมวิจัยเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ี
เท่ียงตรง ทัง้นีห้ลงัจากท่ีผูว้ิจยัสรุปขอ้มูลเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ น าขอ้มูลพูดคยุทวนสอบเพ่ือใหผู้ใ้ห้
ขอ้มลูตรวจสอบอีกครัง้เพ่ือใหม้ั่นใจว่า ผูว้ิจยับนัทึกขอ้มลูอย่างถกูตอ้งและถ่ายทอดความคิดของ
ผูใ้หข้อ้มลูอยา่งตรงไปตรงมา  
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ผู้ วิ จั ย รวบ รวม ข้อ มู ล จ าก แกนน า เย าวชน  ท่ี ผ่ าน ก ารอบ รม ให้ ค ว าม รู ้ 
ปรบัทศันคติ และเพิ่มทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี โดยใชถ้งุยางอนามยัแลว้ 
ซึ่งแกนน าเยาวชนเหลา่นี ้มีเพศสมัพนัธเ์ป็นประจ า (Active sexual) และใชถ้งุยางอนามยัทกุครัง้ท่ี
มีเพศสัมพันธ์ มากกว่า 1 เดือนแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พรอ้มทั้ง
แยกแยะจับประเด็น อีกทั้งตัดค าพูดท่ีไม่เหมาะสม และไม่เก่ียวข้องกับการวิจัยออกไป และ 
น าข้อมูลมาวิเคราะห ์โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
Induction) คือ การตีความสรา้งขอ้สรุปขอ้มูลจากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม หรือปรากฎการณ ์ท่ีมองเห็น 
และเขียนรายงานสรุปผลขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสัมภาษณเ์ชิงลึก วิเคราะหส์รุปเนือ้หา จดักลุ่มขอ้มูล 
(Category) และสรุปประเด็นอุปมาตามวัตถุประสงค ์และแนวคิดการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง ในรูปแบบของตาราง 5-8 ดงันี ้

ตาราง 5 ตารางแสดงประเด็นท่ีใชใ้นการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-dept Interview) เก่ียวกบัมลูเหตุ
ของการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ท่ีสง่ผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนั
การติดเชือ้เอชไอวี 

กรณีศกึษา มลูเหตขุองการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ขอ้ความสนทนาส าคญั 
1 
หญิงไทย 
อาย1ุ6ปี 

ความกลวัติดเชือ้เอชไอวีแลว้ตนเองเสียชีวิต  
เป็นมลูเหตสุ  าคญั ท่ีท าใหใ้จคดิถึงการปอ้งกนั 
การติดเชือ้เอชไอวี และเม่ือพยายามใช ้
ถงุยางอนามยัจนส าเรจ็ในครัง้แรก  

“ห นู ก ลั ว ติ ด เอด ส์ต าย  
ก็เลยปอ้งกนั” 
 

2 
หญิงไทย 
อาย ุ15ปี 

ความกลวัติดเชือ้เอชไอวี แลว้เสียชีวิตเป็นมลูเหตุ
ส  าคญั ท่ีท าใหใ้จคดิถึงการปอ้งกนัการติดเชือ้ 
เอชไอวี และเม่ือตนเองส าเร็จในครัง้แรก จงึเกิด
ความมั่นใจ  

“กลวัตาย ยงัอยากท าอะไร
อยูเ่ลย อยากกิน เท่ียว  
ใสถ่งุฯดีกวา่” 

3 
หญิงไทย 
อาย ุ16ปี 

กลวัทอ้ง กลวัตดิเชือ้เอชไอวี แลว้เสียชีวิต แตท่ี่
ส าคญัยิ่งกวา่นัน้ คือ กลวัคนในครอบครวัไมย่อมรบั
หากตัง้ครรภ ์หรือติดเชือ้เอชไอวีเป็นมลูเหตสุ  าคญั  

“กลวัคนในครอบครวั  
รบัไมไ่ด ้ทัง้ทอ้งทัง้ตดิเชือ้
ถา้จะมีตอ้งใส่ถงุฯ” 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

กรณีศกึษา มลูเหตขุองการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ขอ้ความสนทนาส าคญั 
4 
หญิงไทย 
อาย ุ17ปี 

กลวัทอ้ง ติดเชือ้เอชไอวี และไมไ่วใ้จคูด่ว้ย เพราะคู่
พึ่งออกจากคกุ เคยมีเพศสมัพนัธก์บักะเทยในคกุ 
โดยไมใ่ชถ้งุยางอนามยั จงึเป็นมลูเหตสุ  าคญั  
ในการปอ้งกนั และตกลงกบัคูต่อ้งมีถงุยางอนามยั 
ตอ้งมีสติและเตือนคูส่ม ่าเสมอ เม่ือพยายามดแูล
ตนเองจนส าเรจ็ในครัง้แรกจึงเกิดความมั่นใจ  
ในครัง้ตอ่ไป วา่ท าได ้และปรบัพฤตกิรรมเป็นใช้
ถงุยางอนามยัสม ่าเสมอในคูข่องตน 

“กลั วท้ อง กลั วติ ดเอดส ์ 
หนูไม่ไวใ้จเท่าไหร ่เคา้เขา้ออก
คุกเป็นประจ า น่ีพึ่ งออกมา 
เวลาอยู่ ในคุก เอาใครไม่ ได ้ 
เค้าก็ เอากะกะเทย ถุงยางฯ 
ไมต่อ้งถามถึง ไมไ่ดใ้ชห้รอก” 

5 
หญิงไทย 
อาย ุ17ปี 

กลวัติดเชือ้เอชไอวีแลว้เสียชีวิต และจ าไดว้า่คูข่อง
ตนเจา้ชู ้กลวัแอบมีเพศสมัพนัธก์บัคนอ่ืนโดยไมใ่ส่
ถงุยางอนามยั เป็นมลูเหตสุ  าคญัท่ีท าใหใ้จคิดถึง
การปอ้งกนั  

 “กลวัติดเอดสแ์ลว้ตาย 
แฟนเจา้ชู ้กลวัไมไ่ด ้
ใสถ่งุฯ” 

6 
หญิงไทย 
อาย ุ17ปี 

ความกลวัติดเชือ้เอชไอวี แลว้เสียชีวิต และเป็นคน
ตดิเชือ้ง่าย กลวัเพ่ือนไมค่บ เป็นมลูเหตสุ  าคญั  
ท่ีท  าใหใ้จคดิถึงการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี  
และเม่ือส าเรจ็จงึมั่นใจ ในครัง้ตอ่ไปว่าท าได ้และ
ปรบัพฤตกิรรมใชถ้งุยางอนามยั 

 “กลวัมีเชือ้เอดส ์ 
แลว้เพ่ือนไมค่บ” 
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ตาราง 6 ตารางแสดงประเด็นท่ีใชใ้นการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-dept Interview) เก่ียวกบั
ประสบการณก์ารจดัการกบัปัญหา ใหแ้สดงความสามารถของตนเองในการใชถ้งุยางอนามยั  
ท่ีสง่ผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี 

กรณีศกึษา ประสบการณก์ารจดัการกบัปัญหา ขอ้ความสนทนาส าคญั 
1 
หญิงไทย 
อาย1ุ6ปี 

ก่อนจะมีเพศสมัพนัธก์บัคูเ่พียง1-2 นาที ในใจแวบคิดถงึ 
ค าวา่ “สนกุแค ่5 นาที แตต่อ้งมารบัผลกรรมตลอดชีวิต”
ประสบการณม์ีความสมัพนัธก์บัคูท่ี่เจา้ชู ้ดงันัน้ จงึบอกใหคู้่
เตรียมถงุยางอนามยั หลงัจากนัน้จงึตกลงกนัวา่คบกนั  
ตอ้งใสถ่งุยางอนามยัทกุครัง้จงึยอมมีเพศสมัพนัธ ์ 
ซึง่เมื่อท าไดใ้นครัง้แรก จะสามารถใชถ้งุยางอนามยัทกุครัง้ 

“เคา้ดเูจา้ชู ้และเวลา 
มีอารมณจ์ริงๆ มนัหา้ม
ไมไ่ดพ่ี้ ก็เลยตกลงกนั
ไวล้ว่งหนา้ จะใช้
ถงุยางฯทกุครัง้ คนแรก
หนกู็ท างี ้คนสองก็ท า” 

2 
หญิงไทย 
อาย ุ15ปี 

ขณะจะมีเพศสมัพนัธ ์ในใจนกึถงึกลวัติดเชือ้เอชไอวี  
แลว้ไมไ่ดใ้ชชี้วิตท่ีเหลืออยู่กบัการกิน เลน่ เท่ียว แวบขึน้มา
ก่อนมีเพศสมัพนัธ ์ประสบการณเ์ป็นการมีเพศสมัพนัธไ์มไ่ด้
เป็นความตอ้งการของตน เพราะอยากไดร้บัความรกั  
แตต่นเองตอ้งการมีชีวิตยาว ท าหลายๆสิ่งท่ีตนเองตัง้ใจไว ้
และจากการที่มีความรู ้หมั่นเตือนตนเองเสมอ หลงัจาก 
มีประสบการณเ์คยใหพ้นัธสญัญาหลงัการอบรม เตือนใจ
ตนเองเสมอ ใหรู้จ้กัการเจรจาตอ่รองกบัคูใ่หใ้สถ่งุยางอนามยั  

“จริงๆ ไมไ่ดอ้ยากมี
หรอก แตแ่ฟนอยากมี 
หนกู็อยากใหเ้คา้รกั  
ก็เลยม ีแตใ่หใ้สถ่งุฯ 
กลวัตายดว้ยเอดสแ์วบ
ขึน้มา แลว้ไปอบรม
สญัญาวา่จะปลอด
เอดสช์ั่วชีวิต” 

3 
หญิงไทย 
อาย ุ16ปี 

ขณะจะมีเพศสมัพนัธ ์ในใจนกึถงึพ่อแมท่ี่อยู่ตา่งจงัหวดักลวั
ทอ้งและติดเชือ้เอชไอวี จะท าใหพ้่อแมเ่สียใจ และคนใน
ครอบครวัไมย่อมรบั แวบขึน้มาก่อนมีเพศสมัพนัธ ์
ประสบการณ ์เป็นความสมัพนัธก์บัคูเ่ป็นครัง้คราว  
ในใจจะนกึถงึพ่อแมจ่ะเสียใจ แวบขึน้มาทกุครัง้ 

“ทกุวนันี ้เรื่องมี มีแฟน
ก็ตอ้งมีเป็นปกติ ทกุ
วนันีอ้ยู่กบัอาจะบอก
ใหแ้ฟนใสถ่งุฯทกุครัง้ 
เพราะ พ่อแมจ่ะเสียใจ 
คนในครอบครวัยอมรบั
ไมไ่ด ้แวบมา” 

4 
หญิงไทย 
อาย ุ17ปี 

ขณะจะมีเพศสมัพนัธ ์นึกถึงความล าบากในอนาคต ภาพ
เพศสมัพนัธข์องคูก่บักะเทยในคกุ ภาพแฟนมีเพศสมัพนัธก์บั
คนอ่ืนแวบ ประสบการณเ์ป็นความสมัพนัธก์บัคูท่ี่พึง่อยูด่ว้ยกนั
โดยพอ่แม่เห็นชอบ กลวัล าบากกลวัเอดส ์จงึเจรจาใหใ้ส่ 
ถงุยางอนามยั 

“ถึงหนูจะอยู่ ด้วยกัน
แล้ว  พ่อแม่ รับ รู ้ แต่ ก็
ต้องมีสติ หนูไม่อยาก
ล าบาก ต้องให้เค้าใส่
ถงุยางฯทกุครัง้” 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

กรณีศกึษา ประสบการณก์ารจดัการกบัปัญหา  ขอ้ความสนทนาส าคญั 
5 
หญิงไทย 
อาย ุ17ปี 

ขณะจะมีเพศสมัพนัธ ์ในใจนกึกลวัตดิเชือ้เอชไอวี  
ภาพคูข่องตนเป็นคนเจา้ชูแ้วบขึน้มาก่อนมี
เพศสมัพนัธ ์และจากการท่ีมีความรู ้จงึหมั่นเตือนตน
ใหรู้จ้กัเจรจาตอ่รองกบัคูใ่หป้อ้งกนั 

“กลวัเป็นเอดสต์าย  
เห็นภาพแฟนเป็นคนเจา้ชู้
แวบขึน้มา ไลใ่หไ้ปใส่
ถงุยางฯก่อน” 

6 
หญิงไทย 
อาย ุ17ปี 

ขณะจะมีเพศสมัพนัธ ์ในใจนกึถึงความกลวัตดิเชือ้ 
เอชไอวี ภาพตวัเองติดเชือ้ แลว้เพ่ือนไมค่บแวบ
ขึน้มาก่อนมีเพศสมัพนัธ ์ขณะจะมีเพศสมัพนัธ ์ในใจ
นกึถึงความกลวัตดิเชือ้เอชไอวี ภาพตวัเองติดเชือ้ 
แลว้เพ่ือนไมค่บแวบขึน้มาก่อนมีเพศสมัพนัธ ์

“บอกใหเ้คา้ใสไ่ดค้รัง้แรก
แลว้ ครัง้ตอ่ไปก็มั่นใจวา่
ใหเ้คา้ใสไ่ดแ้น ่ก็เลยบอก
ทกุครัง้ใหใ้ส่ถงุฯ 
ก่อนมีอะไรกนั” 

ตาราง 7 ตารางแสดงประเด็นท่ีใชใ้นการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-dept Interview) เก่ียวกบั 
สิ่งยดึเหน่ียวท่ีท าใหใ้ชถ้งุยางอนามยัทกุครัง้ท่ีมีเพศสมัพนัธ ์ท่ีสง่ผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี 

กรณีศกึษา สิ่งยดึเหน่ียวท่ีท าใหใ้ช ้ ขอ้ความสนทนาส าคญั 
1.หญิงไทย อาย1ุ6ปี ความปลอดภยัในชีวิต “สนกุแค5่นาทีแตต่อ้งรบักรรมตลอด” 
2.หญิงไทย อาย1ุ5ปี ความปลอดภยัในชีวิต “กลวัตาย และสญัญาไว ้แวบขึน้มา” 
3.หญิงไทย อาย1ุ6ปี พอ่แม ่ “กลวัตดิเอดสท์อ้งมาจรงิ พอ่แมจ่ะเสียใจ” 
4.หญิงไทย อาย1ุ7ปี ตนเอง “นกึถึงความล าบากตอนทอ้ง และ 

ภาพ ตอนแฟนมีไรกะกะเทยในคกุ” 
5 หญิงไทย อาย1ุ7ปี ความปลอดภยัในชีวิต “ภาพแฟนเจา้ชูใ้นหวักลวัตดิเอดสต์าย” 
6.หญิงไทย อาย1ุ7ปี ความปลอดภยัในชีวิต “ภาพตดิเชือ้เอชไอวีเพ่ือนไมค่บแวบขึน้” 
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ตาราง 8 ตารางแสดงประเด็นท่ีใชใ้นการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-dept Interview) เก่ียวกบั
ความสามารถและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ถึงถงุยางอนามยั ท่ีสง่ผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเอง ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี 

กรณีศกึษา ความสามารถและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการเขา้ถึงถงุยางอนามยั 

ขอ้ความสนทนาส าคญั 

1.หญิงไทย 
อาย1ุ6ปี 

ซือ้พรอ้มใชจ้ากหา้งสรรพสินคา้ใกล้
ชมุชน(โลตสั) 1กล่องราคามากกวา่ 
80บาท 

“แฟนหน ูเคา้ซือ้ท่ีโลตสัขา้งชมุตลอด 
กลอ่งนงึ 80 ขึน้ ไวช้ัน้ลา่งท่ีบา้นตลอดเวลา
จะใชต้อ้งมี ไมง่ัน้หนไูมใ่ห ้มนัก็เลยซือ้ไว”้ 

2.หญิงไทย 
อาย ุ15ปี 

คูเ่อาถงุยางอนามยัมาจากท่ีใด 
ไมร่ะบ ุแตมี่พกตดิตวัเสมอ 

“แฟนซือ้ถงุยางฯท่ีไหนไมรู่ ้ 
แตมี่ติดตวัตลอดนะ” 

3.หญิงไทย 
อาย ุ16ปี 

ซือ้พรอ้มใชจ้ากรา้นคา้ใกลช้มุชน 
1กลอ่งราคามากกวา่ 40บาท  

“ซือ้ถงุยางฯติดตวัตลอดตรง7-11ใกล้ๆ  
กลอ่งนงึ 40กวา่” 

4.หญิงไทย 
อาย ุ17ปี 

คูเ่อาถุงยางอนามยัฟรี จากแกนน า
ชมุชน และมีตดิบา้นเสมอ 

“คูเ่อาถงุยางฯฟรีมาจากปา้แกนน าฯ  
มีตดิบา้นตลอด” 

5.หญิงไทย 
อาย ุ17ปี 

ซือ้พรอ้มใชจ้ากรา้นคา้ใกลบ้า้น 
ตดิตวัเสมอ 

“ซือ้ถงุยางฯติดตวั จากรา้นคา้ใกลบ้า้น” 

6.หญิงไทย 
อาย ุ17ปี 

รบัมาจากแกนน าชมุชน และเก็บไว้
ท่ีชัน้ลา่งของบา้นคูร่กัเพศชาย 

“แฟนเอาถงุยางฯจากบา้นแกนน าฯ 
ตดิไวช้ัน้ล่างของบา้นคูร่กัเพศชาย” 
 

 
และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกในครั้งนี ้ กลุ่มตัวอย่างทุกรายสอบถามว่า “ไม่น า 

ถงุยางอนามยัมาแจกดว้ยเหรอ อยากไดฟ้รี” สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความตอ้งการ และใชถุ้งยางอนามยั
จรงิบรบิทท่ีส่งผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีท่ีไดม้าจาก 
การสมัภาษณเ์ชิงลกึ  แยกตามปัจจยัเกิดการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ดงัตาราง 9 
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ตาราง 9 ตารางแสดงบริบทท่ีสง่ผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้
เอชไอวีท่ีไดม้าจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ  (In-dept Interview) 

กรณี 
ศกึษา 

1) การกระท าท่ี
ส าเรจ็ของตนเอง  

2) การเห็น
ประสบการณผ์ูอ่ื้น 

3)การชกัจงู
ดว้ยค าพดู 

4) การกระตุน้
ทางอารมณ ์ 

อ่ืนๆ 

กรณี 
ศกึษา
ท่ี 1 

-กรณีศกึษาท่ี 1  
มีความพยายาม 
ในการปอ้งกนั 
การตดิเชือ้เอชไอวี 
ดว้ยการใชถ้งุยาง
อนามยั ซึ่งมีผลตอ่
การตดัสิน
ความสามารถของ
ตนเองใน 
การปอ้งกนั 
การตดิเชือ้เอชไอวี 

- จากขอ้มลูใน 
การอบรมตา่งๆ 
และส่ือสาธารณะ 
ท าใหก้รณีศกึษาท่ี 
1 กลวัตนเอง
เสียชีวิตจาก 
การติดเชือ้ 
เอชไอวี 

- - -ความกลวั 
กระตุน้ให้
เกิดขอ้ความ
ฉกุใจใหป้รบั
พฤตกิรรม
เป็นใส่ 
ถงุยาง
อนามยั 
ทกุครัง้ 

กรณี 
ศกึษา
ท่ี 2 

-กรณีศกึษาท่ี 2 
มีความพยายามใน
การปอ้งกนั 
การตดิเชือ้เอชไอวี 
ดว้ยการใช ้
ถงุยางอนามยั ซึ่ง
มีผลตอ่การตดัสิน
ความสามารถของ
ตนเองใน 
การปอ้งกนั 
การตดิเชือ้ 
เอชไอวี 

- จากขอ้มลูใน 
การอบรมตา่ง  ๆ
และส่ือสาธารณะ 
ท าใหก้รณีศกึษา 
ท่ี 2 กลวัตนเอง
เสียชีวิตจาก 
การตดิเชือ้เอชไอวี
และเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรม 
ตามตวัแบบท่ีเป็น
สญัลกัษณ ์  

- - -ความกลวั
และ 
พนัธสญัญา 
กระตุน้ให้
เกิดขอ้ความ
ฉกุใจใหป้รบั
พฤตกิรรม
เป็นใสถ่งุยาง
อนามยั 
ทกุครัง้ 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

กรณี 
ศกึษา 

1) การกระท าท่ี
ส าเรจ็ของตนเอง  

2) การเห็น
ประสบการณผ์ูอ่ื้น  

3)การชกัจงู
ดว้ยค าพดู  

4) การกระตุน้
ทางอารมณ ์ 

อ่ืนๆ 

  (Symbolic Model) 
ไดแ้ก่ พนัธสญัญา
ท่ีเป็นขอ้ความและ 
ตดิตรงึคอย
เตือนใจ 

   

กรณี 
ศกึษา 
ท่ี 3 

-กรณีศกึษาท่ี 3 
ปอ้งกนั 
การตดิเชือ้เอชไอวี 
ดว้ยการใช ้
ถงุยางอนามยัซึ่ง
มีผลตอ่การตดัสิน
ความสามารถของ
ตนเองใน 
การปอ้งกนั 
การตดิเชือ้เอชไอวี 

- จากขอ้มลูใน 
การอบรมตา่ง  ๆ
และส่ือสาธารณะ 
ท าใหก้รณีศกึษา 
ท่ี 3 กลวัตนเอง
เสียชีวิตจาก 
การตดิเชือ้เอชไอวี 
และกลวัการตีตรา
ไมย่อมรบัจากคน
ในครอบครวั 

- - -ความกลวั 
กระตุน้ให้
เกิดขอ้ความ
ฉกุใจใหป้รบั
พฤตกิรรม
เป็นใสถ่งุยาง
อนามยั 
ทกุครัง้ 

กรณี 
ศกึษาท่ี 
4 

-กรณีศกึษาท่ี 4 
ปอ้งกนั 
การตดิเชือ้เอชไอวี 
ดว้ยการใช ้
ถงุยางอนามยัซึ่ง
มีผลตอ่การตดัสิน
ความสามารถ 
ของตนเองใน 
การปอ้งกนั 

- จากขอ้มลูใน 
การอบรมตา่ง  ๆ
และส่ือท าใหก้รณี 
ศกึษาท่ี 4 กลวั
ตนเองเสียชีวิต 
และการคดิภาพคู่
เคยมีเพศสมัพนัธ ์
กบัคนอ่ืนโดยไม่
ปอ้งกนัมาก่อน 

- - -ความกลวั 
กระตุน้ให้
เกิดขอ้ความ
ฉกุใจใหป้รบั
พฤตกิรรม
เป็นใสถ่งุยาง
อนามยั 
ทกุครัง้ 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

กรณี 
ศกึษา 

1) การกระท าท่ี
ส าเรจ็ของตนเอง  

2) การเห็น
ประสบการณผ์ูอ่ื้น 

3)การชกัจงู
ดว้ยค าพดู  

4) การกระตุน้
ทางอารมณ ์ 

อ่ืนๆ 

กรณี 
ศกึษาท่ี 
5 

-กรณีศกึษาท่ี 5 
มีความพยายาม
ในการปอ้งกนั 
การตดิเชือ้เอชไอวี 
ดว้ยการใช ้
ถงุยางอนามยัซึ่ง
มีผลตอ่การตดัสิน
ความสามารถของ
ตนเองใน 
การปอ้งกนั 

- จากขอ้มลูใน 
การอบรมตา่ง  ๆ
และส่ือสาธารณะ 
ท าใหก้รณีศกึษา 
ท่ี 5 กลวัตนเอง
เสียชีวิตจาก 
การตดิเชือ้เอชไอวี 
และกลวัคูเ่จา้ชู ้

- - -ความกลวั 
กระตุน้ให้
เกิดขอ้ความ 
ฉกุใจใหป้รบั
พฤตกิรรม
เป็นใส ่
ถงุยาง
อนามยั 
ทกุครัง้ 

กรณี 
ศกึษาท่ี 
6 

-กรณีศกึษาท่ี 6 
ปอ้งกนัการตดิ
เชือ้เอชไอวี ดว้ย
ใชถ้งุยางอนามยั 
ซึ่งมีผลตอ่ 
การตดัสิน
ความสามารถ 
ของตนเอง 
ในการปอ้งกนั 
การตดิเชือ้เอชไอวี 

- จากขอ้มลู 
ในการอบรมตา่ง  ๆ
และส่ือสาธารณะ 
ท าใหก้รณีศกึษา 
ท่ี 6 กลวัตนเอง
เสียชีวิตจาก 
การตดิเชือ้ 
เอชไอวี กลวัเพ่ือน
ไมค่บ  
 

- - -ความกลวั 
กระตุน้ให้
เกิดขอ้ความ 
ฉกุใจใหป้รบั
พฤตกิรรม
เป็น 
ใสถ่งุยาง
อนามยั 
ทกุครัง้ 

 
จากตารางท่ี 9 เม่ือพิจารณา พบว่า สารสนเทศท่ีไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลึก  (In-dept 

Interview) สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ส่วนใหญ่ การกระท าท่ีส าเรจ็ของตนเอง (Enactive Attainment) และ
การไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ่ื้น (Vicarious Experiences) จากส่ือสาธารณะ เป็นประเด็นหลกัท่ี
ส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี อีกทัง้ในเรื่องของ
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ความกลัว มีส่วนในการกระตุน้ใหฉุ้กใจคิด และเกิดการปรบัเปล่ียนพฤติกรรม เพ่ือการป้องกัน  
การตดิเชือ้เอชไอวี 

ผลสรุปสารสนเทศแล้วน าเสนอในรูปของตาราง สภาพบริบทท่ีส่งผลต่อการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ท่ีเกิดจากการสงัเคราะหข์อ้มลูทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) และข้อมูลท่ีไดร้บัจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-dept Interview) แบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured Interview) ดงัตาราง 10 นี ้

ตาราง 10 ตารางแสดงบรบิทท่ีสง่ผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้
เอชไอวีท่ีเกิดจากการสงัเคราะหข์อ้มลูทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ (Systematic Review) 
และขอ้มลูท่ีไดร้บัจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-dept Interview) แบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-
structured Interview) ทัง้เชิงปรมิาณและคณุภาพ 

ประเดน็ เชิง
ปรมิาณ 

เชิงคณุภาพ 

1) การ
กระท าท่ี
ส าเรจ็ 
ของตนเอง 

17 เยาวชนมีความพยายามในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ดว้ยการใช้
ถุงยางอนามัย ซึ่งมีผลต่อการตัดสินความสามารถของตนเองใน 
การปอ้งกนั การตดิเชือ้เอชไอวี และหากชกัชวนคูใ่หใ้สถ่งุยางอนามยั
ไดส้  าเรจ็ไดใ้นครัง้แรก ครัง้ตอ่ไปก็จะสามารถท าใหส้  าเรจ็ได ้ซึ่งจะท า
ใหป้ลอดภัยจากการติดเชือ้ เอชไอวี ซึ่งการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเอง เป็นสิ่งส าคญัหลกัใน การปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมประสบการณ์
เดิมในการใชถ้งุยางอนามยัทัง้ทางบวกและลบ จะส่งผลตอ่แนวโนม้
ในการใช้ถุงยางอนามัยในครัง้ต่อไปดังนั้น จึงควรเสริมสรา้งพลัง  
ทัง้ความรู ้และความมั่นใจ เพ่ือเพิ่มการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ในการใช้ถุงยางอนามัย การรับรู ้ความสามารถท่ีเคยท าประสบ
ผลส าเร็จ จะท าให้รูว้่าสามารถท าได ้เพราะความมั่นใจจะท าให้มี 
แรงท าพฤตกิรรรมซ า้ๆคงทน ไดแ้ก่ การใชถ้งุยางอนามยัในครัง้ก่อน 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

ประเดน็ เชิง
ปรมิาณ 

เชิงคณุภาพ 

  ส าเร็จ จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการใชถุ้งยางอนามัยครัง้ต่อไป และ 
ยิ่งความถ่ีในการใช้ถุงยางอนามัยส าเร็จเพิ่มจ านวนครั้งมากขึน้  
จะท าให้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการใชถุ้งยางอนามัย
เพิ่ มขึ ้น  และสามารถป้องกันการติด เชื ้อ เอชไอ วีด้วยการใช้ 
ถงุยางอนามยัเพิ่มขึน้ดว้ย 

2) การเห็น
ประสบ- 
การณผ์ูอ่ื้น  

4 จากข้อมูลในการอบรมต่างๆ และส่ือสาธารณะ ท าให้เยาวชน  
กลวัตนเองเสียชีวิตจากการติดเชือ้เอชไอวีกลวัเพ่ือนไม่คบ และกลวั
การตีตราไม่ยอมรับจากคนในครอบครัว จึงเลือกท่ีจะป้องกัน 
การติด เชื ้อ เอชไอ วี  ด้วยการใส่ถุ งยางอนามัย  และการเห็ น
ประสบการณข์องคู่นอนท่ีประสบผลส าเร็จในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี เป็นการเพิ่มการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกัน
การติดเชื ้อเอชไอวีด้วย  คู่ครองหรือคู่นอนของตนเอง มีอิทธิพล 
ส่งผลสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างยั่งยืน และการสังเกตตัว
แบบเชิงสญัลกัษณท่ี์มีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม ผ่านภาพสไลด ์
ส่ือ เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูจ้ากตวัแบบท่ีเผชิญสถานการณค์ลา้ยคลงึ 

3) การชกัจงู
ดว้ยค าพดู 
 

1 การรับรูค้วามสามารถของตนเอง และเสริมด้วยค าพูดโดยอ้อม 
ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัย ค าพูดท่ีเปล่งออกมาใน 
ดา้นความตัง้ใจ อธิบายแนวทางท่ีเป็นไปไดใ้นการใชถุ้งยางอนามัย 
เม่ือมีเพศสมัพนัธ ์สง่ผลตอ่การคดิรูแ้ละแสดงออกทางอารมณ ์

4) การ
กระตุน้ 
ทางอารมณ ์ 

1 ความรูส้ึกอบัอายและไม่มั่นใจในรา่งกายของตวัเอง มีความสมัพนัธ์
กบั การควบคมุกิจกรรมทางเพศ ใหใ้ชถ้งุยางอนามยันอ้ยลงกว่าปกต ิ
ท าใหร้บัรูค้วามสามารถของตนเองในการตอ่รองใหใ้ชถ้งุยางอนามยั
ในระดบัท่ีต  ่าลง 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

ประเดน็ เชิง
ปรมิาณ 

เชิงคณุภาพ 

5) ความกลวั 4 ความกลัว กระตุ้นให้เกิดข้อความฉุกใจให้ปรบัพฤติกรรมเป็นใส่
ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ได้แก่ กลัวเสียชีวิตด้วยการติดเชือ้เอชไอวี  
กลวัเพ่ือนไม่คบ กลวัพ่อแม่เสียใจ กลวัครอบครวัไม่ยอมรบั และกลวั
ไมไ่ดใ้ชชี้วิตท่ีเหลืออยูก่บัการกิน เท่ียว เลน่ 

 
จากตารางท่ี 10 ผลสรุปสารสนเทศท่ีน าเสนอในรูปของตาราง ประเดน็ท่ีสง่ผลตอ่การรบัรู ้

ความสามารถของตนเองในการป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวี ท่ีเกิดจากการสงัเคราะหข์อ้มลูทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) และข้อมูลท่ีไดร้บัจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-dept Interview) แบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured Interview) พบว่า การกระท าท่ีส าเร็จ
ของตนเอง (Enactive Attainment) มีผลต่อการตัดสินความสามารถของตนเองในการป้องกัน 
การติดเชือ้เอชไอวีมากท่ีสุด ทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยหากชกัชวนคู่ใหใ้ส่ถุงยางอนามัย 
หรือใส่ถุงยางอนามัยดว้ยตนเองไดส้  าเร็จไดใ้นครัง้แรก ครัง้ต่อไปก็จะรบัรูค้วามสามารถ และ
สามารถใส่ถงุยางอนามยัเพ่ือปอ้งกันการติดเชือ้เอชไอวีใหส้  าเร็จได ้การรบัรูใ้นความสามารถของ
ตนเอง เป็นสิ่งส  าคญัหลกัในการปรบัเปล่ียนพฤติกรรม และการรบัรูค้วามสามารถท่ีเคยท าประสบ
ผลส าเร็จ จะท าใหรู้ว้่าสามารถท าได ้มีความมั่นใจ ท าใหมี้แสดงพฤติกรรมนัน้ซ  า้ๆอย่างต่อเน่ือง 
รองลงมา คือ การได้เห็นประสบการณ์ของผู้อ่ืน (Vicarious Experiences) ทั้งจากข้อมูลส่ือ
สาธารณะ สิ่งแวดลอ้มรอบตวั การเห็นประสบการณข์องคู่นอนท่ีประสบผลส าเร็จในการป้องกัน
การติดเชือ้เอชไอวี และการสังเกตตวัแบบเชิงสญัลกัษณ์ท่ีมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม ผ่าน
ภาพสไลด ์ส่ือ เพ่ือให้เกิดการเรียนรูจ้ากตัวแบบท่ีเผชิญสถานการณ์คล้ายคลึง เป็นการเพิ่ม  
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการใชถ้งุยางอนามยั ส่งผลสนบัสนนุใหใ้ชถ้งุยางอนามยัอย่าง
ยั่งยืน ส่วนการชกัจงูดว้ยค าพูด (Verbal Persuasion) และการกระตุน้ทางอารมณ ์(Physiological 
State) ถึงแมจ้ะไม่ไดเ้ป็นประเด็นหลกั ท่ีส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกัน
การติดเชือ้เอชไอวี แต่ก็เป็นปัจจัยเอือ้ ส่งเสริมการพัฒนาการรบัรู ้ความสามารถของตนเองใน 
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ดว้ยการใชถุ้งยางอนามยั อีกทัง้ส่วนใหญ่ “ความกลวั” กลายเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดข้อความฉุกใจให้ปรับพฤติกรรมเป็นใส่ถุงยางอนามัยทุกครัง้  อาทิเช่น กลัว
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เสียชีวิตดว้ยการติดเชือ้เอชไอวี กลวัเพ่ือนไม่คบ กลวัพ่อแม่เสียใจ กลวัครอบครวัไม่ยอมรบั และ
กลวัไมไ่ดใ้ชชี้วิตท่ีเหลืออยูก่บัการกิน เท่ียว เลน่ 

หลั งจ าก ส รุป ส ารสน เทศ  แล ะน า เส นอ ใน รูป ของตารางบ ริบ ท ท่ี ส่ งผ ลต่ อ 
การรับรู ้ความสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 
กรุงเทพมหานครแลว้ จึงก าหนดรา่งโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีของเยาวชนกลุม่เส่ียง 

สรุปแนวทางการสร้างโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 

การพัฒนาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ท่ีเป็นการกระท าท่ีส าเร็จของตนเอง 
หรือประสบการณต์รงท่ีประสบความส าเร็จ (Mastery Experiences) เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสดุ ในการพฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเองท าใหเ้พิ่มความสามารถในการปรบัพฤติกรรม 
และหากแสดงพฤติกรรมท่ีประสบความส าเร็จไดม้ากขึน้ จะท าให้รบัรูว้่ามีความสามารถท่ีจะ
กระท าพฤติกรรมนัน้ และแสดงพฤติกรรมนัน้ๆ ไดอ้ย่างต่อเน่ือง แมว้่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆก็
ตาม บุคคลท่ีรบัรูค้วามสามารถของตนเองท่ีประสบความส าเร็จในเหตกุารณเ์ดียวกนับ่อยครัง้ จะ
ชว่ยเพิ่มความสามารถในการปรบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และเป็นความทา้ทายในการเผชิญปัญหา 
บคุคลท่ีมีเป้าหมายในชีวิต มีสิ่งยึดเหน่ียวและพนัธะสญัญา จะช่วยเพิ่มความสามารถในการปรบั
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม และเป็นความทา้ทายในการเผชิญปัญหา ซึ่งความกลัวหรือการคาดเดา
สถานการณ์ในทางไม่ดีในอนาคตท่ีเกิดจากพฤติกรรม จะช่วยเพิ่มการรับรูค้วามสามารถใน 
การแสดงพฤติกรรมปอ้งกนัตนเอง ออกจากสิ่งท่ีกลวัอย่างเหมาะสม การไดเ้ห็นประสบการณข์อง
ผูอ่ื้น (Vicarious Experiences) เป็นช่องทางการพัฒนาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ส าคญั
รองลงมาจากการกระท าท่ีส าเร็จของตนเอง บุคคลท่ีเห็นประสบการณ์ส าเร็จของผู้อ่ืน ในเรื่ อง
คลา้ยๆกนัหรือไม่แตกตา่งกบัตนเอง ทัง้จากส่ือสาธารณะ การอบรมตา่งๆ หรือคนใกลต้วั ทัง้ท่ีเป็น
ตวัแบบบคุคลและเชิงสญัลกัษณ ์จะมีผลใหต้นเองประเมินว่าตนเองสามารถแสดงพฤติกรรมนัน้ได้
เช่นเดียวกับท่ีเห็นว่าประสบผลส าเร็จ การชกัจงูดว้ยค าพดู (Verbal Persuasion) ไดแ้ก่ ค  าชมเชย 
การช่ืนชม การชีแ้นะ การให้ก าลังใจ และการกระตุน้ทางอารมณ์ (Physiological State) ไดแ้ก่ 
ความกลัว มีส่วนช่วยให้เพิ่มความสามารถในการปรับพฤติกรรมอย่างต่อเน่ือง แต่น้อยกว่า  
การกระท าท่ีส าเร็จของตนเอง (Mastery Experiences) และการไดเ้ห็นประสบการณ์ของผู้อ่ืน 
(Vicarious Experiences) 
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ตอนที ่2 ผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร  

ในส่วนของการสรา้งโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน
การปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร พบว่า ควรก าหนดความมุ่ง
หมายของโปรแกรม ตามปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตน โดยเรียงล าดบัความส าคญั
จากมากไปหานอ้ย ดงันี ้

1. การกระท าท่ีส าเรจ็ของตนเอง  (Enactive Attainment) 
2. การไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ่ื้น (Vicarious Experiences) 
3. การกระตุน้ทางอารมณ ์(Physiological State)  ไดแ้ก่ ความกลวั 
4. การชกัจงูดว้ยค าพดู (Persuasion) 

ผลการสร้างโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู ้ความสามารถของตนเองใน 
การป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร พบว่าควรก าหนด
จดุมุง่หมายของโปรแกรม ตามปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตน  ดงันี ้

1. เพ่ือให้เรียนรู้การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อ 
เอชไอวี 

2. เพ่ือใหเ้กิดพฤตกิรรมการใชถ้งุยางอนามยั ขณะมีเพศสมัพนัธ ์
รายละเอียดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การรับรูค้วามสามารถของตนเองใน 

การป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร  ท่ีได้จากข้อมูลสรุป
สารสนเทศท่ีได้มาจากการสังเคราะห์ข้อมูลทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic 
Review) และข้อมูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-dept Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-structured Interview) ตามจุดมุ่ งหมายของโปรแกรมตามปัจจัยท่ี มีผลต่อการรับ รู ้
ความสามารถของตนได4้หนว่ยการเรียนรู ้(รายละเอียดดงัภาคผนวก ข ตาราง 2) ดงันี ้

หน่วยการเรียนรู้ 1 กิจกรรมท่ีมีแนวคิดจากการกระท าท่ีส าเร็จของตนเอง 
(Enactive Attainment) ประกอบด้วย กิจกรรมรือ้ค้นผลส าเร็จ กิจกรรมวลีหรือภาพหลุดเด็ด 
กิจกรรมระลึกสิ่งส าคญัไวเ้ป็นท่ียึดเหน่ียว กิจกรรมระลึกสักครัง้ท่ีส  าเร็จ และกิจกรรมทวนสอบ
ความส าเรจ็  

หน่วยการเรียนรู้ 2 กิจกรรมท่ีมีแนวคิดจากการไดเ้ห็นประสบการณ์ของ
ผูอ่ื้น (Vicarious Experiences) ประกอบดว้ย กิจกรรมพลงัใจไอดอล กิจกรรมรูอ้ารมณไ์ม่ตอ้งทน 
ตดิเชือ้เอชไอวี กิจกรรมตน้แบบ  
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หน่วยการเรียนรู้ 3 กิจกรรมท่ีมีแนวคิดจากการกระตุ้นทางอารมณ ์
(Physiological State) ประกอบดว้ย กิจกรรมตารางสรา้งรกัแท ้ดแูลได ้และกิจกรรมเตือนใจ 

หน่วยการเรียนรู้ 4 กิจกรรมท่ีมีแนวคิดจากการชกัจูงดว้ยค าพูด (Verbal 
Persuasion) ประกอบดว้ย กิจกรรมการชกัจงูดว้ยค าพดู 

สรุปการพัฒนาโปรแกรม draft prototypeI คร้ังที ่1 
สรุปการสรา้งโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรูค้วามสามารถของตนเองใน 

การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร เป็น 4 หน่วยการเรียนรู ้ 
ดงัตาราง 11 โดยผา่นอาจารยท่ี์ปรกึษา ดงันี ้

ตาราง 11 ตารางแสดงโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนั
การติดเชือ้เอชไอวี 4 หนว่ยการเรียนรู ้(draft prototypeI ครัง้ท่ี1) 

 กจิกรรม 

หน่วย คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 
1 1.ท าแบบประเมิน SE 

2.รือ้คน้ผลส าเรจ็ (E) 
3.วลีหรือภาพหลดุเดด็(E) 
4. แจกแบบบนัทกึ 
การใสถ่งุยางอนามยั 
อธิบายความส าคญัและ
วิธีบนัทกึ พรอ้ม 
นดัหมาย 

1.พลงัใจไอดอล(V) 
2.ตารางสรา้ง 
รกัแท ้ดแูลได ้(Ph) 
3.ย า้การบนัทกึการใส่
ถงุยางอนามยั และ
อธิบายความส าคญัและ
วิธีการบนัทกึ พรอ้มนดั
หมาย 2สปัดาหต์อ่ไป 

ย า้เตือนดว้ย
โทรศพัท(์Pe) 

1.ทวนสอบ
ความส าเรจ็ (E) 
2.คืนแบบบนัทกึ 
การใสถ่งุยางอนามยั 
3.ท าแบบประเมิน 
SE 

2 1.ท าแบบประเมิน SE 
2.ระลกึสิ่งส  าคญัไวเ้ป็น
ท่ียดึเหน่ียว (E) 
3.ชกัจงูดว้ยค าพดู(Pe) 
4. แจกแบบบนัทกึ 
การใสถ่งุยางอนามยั 
อธิบายวิธีบนัทกึ  
พรอ้มนดัหมาย 

1.พลงัใจไอดอล (V) 
2.ย ้าการบันทึกการใส่
ถุ งย า งอน ามั ย  แ ล ะ
อธิบายความส าคญัและ
วิธีการบันทึก พรอ้มนัด
หมาย 2สปัดาหต์อ่ไป 

ย า้เตือนดว้ย
โทรศพัท(์Pe) 

1.ทวนสอบ
ความส าเรจ็ (E) 
2.คืนแบบบนัทกึ 
การใสถ่งุยางอนามยั 
3.ท าแบบประเมิน 
SE 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

 กิจกรรม 

หน่วย คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 
3 1.ท าแบบประเมิน SE 

2.รือ้คน้ผลส าเรจ็ (E) 
3.ระลกึสกัครัง้ 
ท่ีส  าเรจ็ (E) 
4. แจกแบบบนัทกึ 
การใสถ่งุยางอนามยั 
อธิบายความส าคญั
และวิธีบนัทกึ พรอ้ม 
นดัหมาย 

1. รูอ้ารมณ ์ไม่ตอ้งทน
ตดิเชือ้ฯ(Ph) 

ย า้เตือนดว้ย
โทรศพัท(์Pe) 

1.ทวนสอบ

ความส าเรจ็ (E) 
2.คืนแบบบนัทกึ 
การใสถ่งุยางอนามยั 
3.ท าแบบประเมิน SE 

4 1.ท าแบบประเมิน SE 
2.ระลกึสิ่งส  าคญัไว้
เป็นท่ียึดเหน่ียว(E) 
3.ระลกึสกัครัง้ 
ท่ีส  าเรจ็(E) 
4.ชกัจงูดว้ยค าพดู(Pe) 
5. แจกแบบบนัทกึ 
การใสถ่งุยางอนามยั 
อธิบายวิธีบนัทึก  
พรอ้มนดัหมาย 

1.เตือนใจ(Ph) 
2.ตน้แบบ(V) 

ย า้เตือนดว้ย
โทรศพัท(์Pe) 

1.ทวนสอบ

ความส าเรจ็ (E) 
2.คืนแบบบนัทกึ 
การใสถ่งุยางอนามยั 
3.ท าแบบประเมิน SE 

 
สรุปผลการทดลองใช้ draft prototypeI คร้ังที ่1 

สรุปผลการทดลองใชโ้ปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติด เชื ้อ เอชไอวี  ของเยาวชนกลุ่ม เส่ียง ก รุงเทพมหานคร  ทั้ง  4  หน่ วย 
การเรียนรู ้(draft prototype I ครัง้ท่ี 1)  

พบว่า หลงัจากทดลองโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 
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13คน โดยน าโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการป้องกัน 
การติดเชือ้เอชไอวีทั้ง 4 หน่วยการเรียนรู ้(draft prototype I) ไปทดลองใชก้ับกลุ่มตวัอย่างตาม
เกณฑค์ดัเขา้ ตามก าหนดวนัเวลา ดงันี ้

หนว่ยการเรียนรู1้ ในกลุม่ตวัอยา่ง 3คน วนัท่ี 6,13,29 มิถนุายน 2561  
หนว่ยการเรียนรู2้ ในกลุม่ตวัอยา่ง 3คน วนัท่ี 6,13,29 มิถนุายน 2561  
หนว่ยการเรียนรู3้ในกลุม่ตวัอยา่ง 4คน วนัท่ี 7,16,30 มิถนุายน 2561  
หนว่ยการเรียนรู4้ ในกลุม่ตวัอยา่ง 3คน วนัท่ี 7,16,30 มิถนุายน 2561  

พบข้อมูลที่เป็นปัญหาอุปสรรค และแนวทางที่ต้องการพัฒนากิจกรรมในแต่ละหน่วย ทัง้ 4 
หนว่ยการเรียนรู ้(draft prototype I) ดงัตาราง 12 ดงันี้ 

ตาราง 12 ตารางแสดงปัญหาอปุสรรค และแนวทางท่ีตอ้งการพฒันากิจกรรมของโปรแกรม 
การจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี 

หน่วยการเรียนรู้ 1 
กิจกรรม ปัญหาอปุสรรค แนวทางท่ีตอ้งการพฒันา 

1. รือ้ค้น
ผลส าเร็จ  

ไมพ่ดูแสดงความเห็น - ใหเ้ขียนลงในกระดาษ 
- เลา่เรื่องผา่นโมเดลจ าลอง 

2. วลีภาพหลุด
เดด็  
 

คดิไมไ่ดว้่าอะไรท่ีท าให้
ตดัสินใจใสถ่งุยางอนามยั 
และไมมี่สกัครัง้ท่ีเคยใส่
ถงุยางอนามยั 

- ตอ้งอธิบาย ใหน้ึกภาพตามถึงครัง้นงึ 
ในชีวิตท่ีเคยใส่ถงุยางอนามยัขณะมี
เพศสมัพนัธ ์อะไรท่ีท าใหต้ดัสินใจใส่
ถงุยางอนามยั 
- ถ้าไม่มี แมเ้พียงสักครัง้ท่ีเคยใส่ถุงยาง
อนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ต้องท าให้
ผู้ เข้า ร่วม วิจัยนึ กถึ งสิ่ ง ท่ี จ ะกระตุก
เตือนใจ ใหเ้ราใสถ่งุยางฯใหไ้ด ้

3. พลังใจ
ไอดอล 
 

ไมมี่ไอดอลท่ีดีในการใส่
ถงุยางอนามยั 

- ชวนพดูคยุ ถา้ไมมี่ก็ยกเลิกกิจกรรม  
ใชกิ้จกรรมเก่ียวกบัประสบการณท่ี์ส าเรจ็
ของตนเองแทนได ้

4. ตารางสร้าง 
รักแท้ ดูแลได้ 

ขอไมร่ว่มกิจกรรมนี ้ - ยกเลิกกิจกรรม และใชกิ้จกรรมท่ีมี
วตัถปุระสงคเ์ดียวกนัแทน 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

หน่วยการเรียนรู้ 2 
กิจกรรม ปัญหาอุปสรรค แนวทางทีต่้องการพัฒนา 

1. ชักจูง 
ด้วยค าพูด  
 

สิ่งท่ีจงูใจ พดูไมต่รงกบัสิ่งท่ี
กลุม่ตวัอยา่งสนใจ หรือมี
ขอ้มลูมา ท าใหไ้มส่นใจ
แลกเปล่ียนส่ือสาร 

ผูว้ิจยั ตอ้งฟังก่อน ว่าผูเ้ขา้รว่มวิจยั พดูถึง
ปั จจัย ใด ท่ี เก่ี ย วข้อ งกับ การป้ อ งกัน 
การติดเชือ้เอชไอวี ตวัอย่างเช่น ผูเ้ขา้ร่วม
วิจัยพูดเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งตามกระแสสังคม 
ในเรื่องของการไม่ใชถ้งุยางอนามยัแลว้ท า
ให้ติดเชือ้มะเร็งปากมดลูก ตามกระแส 
การเสียชีวิตของพริตตีช่ื้อดงั หรือ แนวทาง
คน้หาเครื่องยึดเหน่ียวของผู้เข้าร่วมวิจัย 
เ ป็ น ก า รยึ ด คู่ แ ล ะ ก า ร ผู ก พั น ด้ ว ย
เพศสมัพนัธเ์ป็นหลกัยดึ 

2. ตารางสร้าง 
รักแท้ ดูแลได้ 

ขอไมร่ว่มกิจกรรมนี ้ - ยกเลิกกิจกรรม และใชกิ้จกรรมท่ีมี
วตัถปุระสงคเ์ดียวกนัแทน 

หน่วยการเรียนรู้ 3 
กิจกรรม ปัญหาอุปสรรค แนวทางทีต่้องการพัฒนา 

1. ระลึก ระทกึ 
หาทีย่ดึเหน่ียว   
 

สว่นใหญ่บอกไมมี่ท่ียึด
เหน่ียว 

- ผูเ้ขา้ร่วมวิจัย ส่วนใหญ่ไม่มีท่ียึดเหน่ียว 
จึงต้องกลับ ไปท ากิจกรรมให้ทบทวน 
สิ่งส าคญัในชีวิตท่ีท าใหเ้รายงัอยากมีชีวิต 
ก่อน แลว้จงึจะหาท่ียดึเหน่ียวได ้

2. ระลึกสักคร้ังที่
ส าเร็จ   
 

ไมมี่สกัครัง้ท่ีท  าส าเรจ็ - ใหช้วนผูเ้ขา้รว่มวิจยั คิดถึงสิ่งส  าคญัใน
ชีวิต และใหใ้ชส้ิ่งส  าคญันัน้เป็นหลกัยดึใน
การกระตกุความคดิปอ้งกนัการติดเชือ้ 
เอชไอวีแทน หากไมส่ามารถระลกึถึง
เหตกุารณท่ี์เคยใชถ้งุยางอนามยัส าเรจ็ 
ไดเ้ลย แมเ้พียงครัง้เดียว 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

หน่วยการเรียนรู้ 3 
กิจกรรม ปัญหาอุปสรรค แนวทางทีต่้องการพัฒนา 

3. ชักจูงด้วย
ค าพูด  
 
 
 
 

ชวนคยุในเนือ้เรื่องไม่
ทนัสมยั ไมส่นใจ ไมเ่ขา้ใจ 
ไมเ่ปิดใจ เชน่ ไมรู่จ้กัคา่
สินสอด 
 

สิ่งท่ีตอ้งพฒันา 
- ค  าพดูชกัจงูท่ีจะท าใหเ้กิดการรบัรู ้
ความสามารถ และใชถ้งุยางอนามยั 
เพ่ือปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีนัน้ ตอ้ง
ประกอบกบัการใหค้วามรูท่ี้เก่ียวขอ้ง และ
เป็นความจรงิท่ีทนัสมยั กระตุน้ใหเ้กิด 
ความตระหนกั ตวัอย่างเชน่  
1) ผูเ้ขา้รว่มวิจยั กลา่วถึง สิ่งท่ีท าใหก้ลวั 
คือ ไม่ตอ้งการตัง้ครรภ ์ภาระมาก เพราะ
เดมิตัง้ครรภเ์พราะเมา 
2) ผูเ้ขา้รว่มวิจยั ไมรู่จ้กัคา่สินสอด 
3) ผูเ้ขา้รว่มวิจยั เปล่ียนแฟนทกุเดือน ไม่
เคยรูส้กึวา่ตนเองไมป่ลอดภยั ตอ้งใส่
ความรูใ้กลต้วั สนใจ ทนัสมยั ให ้เพ่ือปรบั
ทศันคต ิก่อนด าเนินกิจกรรมอ่ืนตอ่เน่ือง 
4) การพดูคยุขณะด าเนินกิจกรรมแบบ
เขา้ใจผูเ้ขา้รว่มวิจยั จะท าใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยั
สามารถเปิดใจพดูคยุตามความเป็นจรงิ 
และคดิตามค าถามในแตล่ะกิจกรรม ท า
ใหเ้กิดกระบวนการกระตกุความคิด 
- ยกเลิกกิจกรรม และใชกิ้จกรรมท่ีมี
วตัถปุระสงคเ์ดียวกนัแทน และใหใ้ชก้ารด์
ตอบของตนเอง ประหยดัเวลามากกว่า 
และสามารถจ ากดัความคดิเก่ียวกบั
ประสบการณท่ี์ผา่นมาของตนเองได ้
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ตาราง 12 (ตอ่) 

หน่วยการเรียนรู้ 3 
กิจกรรม ปัญหาอุปสรรค แนวทางทีต่้องการพัฒนา 

4. รู้อารมณ ์ 
ไม่ต้องทน 
ตดิเชือ้ฯ  
 

ใชเ้วลาคิดนานมาก 
เก่ียวกบัประสบการณ์
อารมณท่ี์ผา่นมาของตนเอง 

- ยกเลิก กิจกรรม  และใช้กิจกรรม ท่ี มี
วตัถปุระสงคเ์ดียวกันแทน และใหใ้ชก้ารด์
ตอบของตนเอง ประหยัดเวลามากกว่า 
และสามารถจ ากัดความคิด เก่ียวกับ
ประสบการณท่ี์ผา่นมาของตนเองได ้

หน่วยการเรียนรู้ 4 
กิจกรรม ปัญหาอุปสรรค แนวทางทีต่้องการพัฒนา 

1. ระลึกส่ิงส าคัญ
ไว้เป็นทีย่ดึเหน่ียว  

ไมมี่หลกัยดึท่ีสนใจ - ตั้งค  าถามชวนคิดถึง สิ่งส าคัญในชีวิต
ก่อน แล้วจึง สอบถามว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น
หลกัยดึไดห้รือไม ่

2. ระลึกสักคร้ังที่
ส าเร็จ   

คดิไมอ่อก ไมมี่เหตกุารณท่ี์
ส าเรจ็ 

- การใชโ้มเดลเป็นส่ือกลาง และใชค้  าพูด
กระตุน้ ท าใหส่ื้อความคดิออกมาไดง้่ายขึน้ 

3. ชักจูงด้วย
ค าพูด  

มีความภมูิใจในความส าเรจ็
ของตนนอ้ย หรือแทบไมมี่ 

- ก า ร ช่ื น ชม ในความ ส า เร็จ  จ ะ เป็ น 
การกระตุ้นอารมณ์ให้สรา้งพฤติกรรมท่ี
ถกูตอ้งและเคยท าส าเรจ็เป็นอยา่งดี 

4. ต้นแบบ  
 

ไมมี่ตน้แบบท่ีเป็นบคุคลอ่ืน 
แมก้ระทั่งพอ่แมห่รือคนใน
ครอบครวั 

- ยกเลิกกิจกรรมสอบถามตน้แบบเป็นผูอ่ื้น
เพียงเล็กนอ้ยพอ และเนน้กิจกรรมเก่ียวกบั
ตนเอง เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
ภายในระยะเวลาท่ีจ ากดั 

 
สรุปการพัฒนาโปรแกรม draft prototypeI คร้ังที ่2 

หลังจากน าข้อส รุปผลและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งโปรแกรมจัดการ เรียน รู ้ 
การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 
กรุงเทพมหานคร ท่ีพัฒนาขึน้เป็นครัง้ท่ี 2 น าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยท่ี์ปรึกษา ไดส้รุป  
การพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้
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เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร ได ้2 หน่วยการเรียนรู ้(draft prototypeI ครัง้ท่ี2) 
โดยผา่นอาจารยท่ี์ปรกึษา ดงัตาราง 13 ดงันี ้

ตาราง 13 ตารางแสดงโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนั
การติดเชือ้เอชไอวี 2 หนว่ยการเรียนรู ้(draft prototypeI ครัง้ท่ี 2) 

 กิจกรรม 

หน่วย คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 
1 1. รือ้คน้ผลส าเรจ็ 

2. ชกัจงูดว้ยค าพดู 
3. ระลึกสิ่งส  าคญัไว้
เป็นท่ียึดเหน่ียว 
4. วลีภาพหลดุเด็ด 

1. ชกัจงูดว้ยค าพดู  
2. ทวนสอบ
ความส าเรจ็  
3. เตือนใจ 
 

ย า้เตือน 
 

ทวนสอบ
ความส าเรจ็  

2 1. ชกัจงูดว้ยค าพดู  
2. ระลกึสิ่งส าคญัไว้
เป็นท่ียดึเหน่ียว 
3. ระลึกสกัครัง้ท่ี
ส  าเรจ็  
4. เตือนใจ 
5. วลีภาพหลดุเดด็  

1.ทวนสอบ
ความส าเรจ็  
2.ชกัจงูดว้ยค าพดู 

ย า้เตือน 
 

ทวนสอบ
ความส าเรจ็  

 
สรุปผลการทดลองใชโ้ปรแกรมการจัดการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน 

การป้องกันการติด เชื ้อ เอชไอวี  ของเยาวชนกลุ่ม เส่ียง ก รุงเทพมหานคร  ทั้ง  4  หน่ วย 
การเรียนรู ้(draft prototypeI ครัง้ท่ี 2)  

พบว่า หลงัจากทดลองโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน
การปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร กบักลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑ์
คดัเขา้ จ  านวน 13 คน โดยน าโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน 
การปอ้งกันการติดเชือ้เอชไอวีทัง้ 2 หน่วยการเรียนรู ้(draft prototype I ครัง้ท่ี 2) ไปทดลองใชก้ับ
กลุม่ตวัอยา่งตามเกณฑค์ดัเขา้ ตามก าหนดวนัเวลา ดงันี ้
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หน่วยการเรียนรู ้1 ในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 6 คน ในวันท่ี 9, 16 มิถุนายน และ 1 
สิงหาคม 2561 (3คน) และในวนัท่ี 16, 21  มิถนุายน และ 6 สิงหาคม 2561 (3 คน) 

หน่วยการเรียนรู้ 2 ในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 7 ในวัน ท่ี  9, 16 มิถุนายน และ  
1 สิงหาคม 2561 (4คน) และในวนัท่ี 16, 21  มิถนุายน และ 6 สิงหาคม 2561 (3 คน) 

พบว่า กิจกรรมทั้ง 2 หน่วยการเรียนรู ้หลังด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้การรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี หนว่ยการเรียนรู ้1 สามารถเพิ่มการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี โดยใชถ้งุยางอนามยัไดเ้ฉล่ีย 3.90 อยู่
ในระดบัมาก และหลงัด าเนินกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู ้2 สามารถเพิ่มการรบัรูค้วามสามารถ
ของตน เอ ง ในการป้ อ งกัน การติ ด เชื ้อ เอช ไอ วี  โดย ใช้ถุ งย างอนามั ย ได้ เฉ ล่ี ย  3 .77  
อยู่ในระดับมาก และเพิ่มพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย น าโมเดลการจัดการเรียนรูด้ังกล่าว 
ตรวจสอบโดยผูท้รงคณุวฒุิ 5ท่าน เลือกหน่วยการเรียนรู ้1 จ  านวน 4ท่าน และหน่วยการเรียนรู ้2 
จ  านวน 1ท่าน โดยใหเ้หตผุลดงันี  ้พิจารณาจากขอ้มูลคะแนนการรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน
การป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวีหลงัด าเนินกิจกรรม (post test) ซึ่งระบุว่ามีผลคะแนนมากกว่า ซึ่ง
เป็นขอ้มูลรองรบัผลการทดสอบท่ีผูว้ิจยัไดด้  าเนินการไวอ้ย่างเป็นขัน้ตอนดีแล้ว กิจกรรมแรกของ
โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ฯ หน่วยการเรียนรู้ 1 เป็นกิจกรรมท่ีกระทบส่วนของการคิดรู ้
(cognitive) ของผู้ร่วมกิจกรรม เป็นเหตุให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีโอกาสได้ใช้การคิดรูข้องตัวเอง ใน 
การพิจารณาว่าสิ่งท่ีตนเองก าลังเผชิญอยู่นัน้เป็นอย่างไร ผู้เขา้ร่วม กิจกรรมจะใชก้ารคิดรูนี้ใ้น 
การตดัสินใจว่าสิ่งใดถกู/ผิด ก าไร/ขาดทนุ ปลอดภยั/ไม่ปลอดภยั แลว้จากนัน้จะสามารถตดัสินใจ
ไดด้ว้ยตนเองว่าจะท าอย่างไรดี กับสิ่งท่ีก าลังเผชิญอยู่ ในกรณีการศึกษาในครัง้นี ้เม่ือกิจกรรม
กระทบการคิดรูแ้ลว้ ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม จึงจะสามารถพิจารณาไดว้่าควรป้องกันหรือไม่ป้องกัน 
การติดเชือ้เอชไอวี อย่างไร เป็นเหตุให้ผลการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรูฯ้หน่วยการเรียนรู ้1  
มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพิ่มการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี และ  
มีความสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได ้มากกว่าผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการเรียนรูฯ้ หน่วย 
การเรียนรู ้2 ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมชัดเจน และน าขอ้เสนอแนะเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  
ดงันั้น โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ 
เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานครท่ีมีประสิทธิภาพ และเลือกใชท้ดสอบเป็นกิจกรรม
การจดัการเรียนรูต้ามหนว่ยการเรียนรู ้1 ดงัตาราง 14 ดงันี ้
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ตาราง 14 ตารางแสดงโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนั 
การติดเชือ้เอชไอวี 1 หนว่ยการเรียนรู ้(draft prototypeII) 

 กิจกรรม 

หน่วย คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ังที ่4 
1 1. รือ้คน้ผลส าเรจ็ 

2. ชกัจงูดว้ยค าพดู 
3. ระลึกสิ่งส  าคญัไว้
เป็นท่ียึดเหน่ียว 
4. วลีภาพหลดุเด็ด 

1. การชกัจงูดว้ยค าพดู  
2. ทวนสอบความส าเรจ็  
3. เตือนใจ 
 
 

ย า้เตือน 
 

ทวนสอบ
ความส าเรจ็  

 

ตอนที ่3 ผลการประเมินผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร  
สรุปผลการทดลองใช ้draft prototypeII 

ผูว้ิจยั น าหน่วยการเรียนรู ้1 การจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี (Draft Prototype II) ทดลองใชก้ับกลุ่มตวัอย่างตามเกณฑค์ดัเขา้ 
ในเยาวชนท่ีมีอาย ุ15-24 ปี ท่ีมีเพศสมัพนัธส์ม ่าเสมอ อย่างนอ้ย 1 ครัง้/สปัดาห ์ภายในระยะเวลา 
1 เดือน และเคยไดร้บัการปรบัเจตคติ เพิ่มความรูแ้ละทักษะการใช้ถุงยางอนามัยท่ีถูกวิธี เพ่ือ
ปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ภายในระยะเวลา 1ปี ก่อนเขา้รบัโปรแกรม และไม่ใส่ถงุยางอนามยัเม่ือ
มีเพศสมัพนัธ ์จ  านวน 10 คน โดยน าโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี หน่วยการเรียนรู้ 1 ไปทดลองใชก้ับกลุ่มตวัอย่างตามเกณฑค์ดั
เขา้ ในกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 6 คน ในวนัท่ี 17, 27 ตลุาคม และ 10 พฤศจิกายน 2561 และในกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 4 คน ในวันท่ี 27 ตุลาคม และ 3, 17 พฤศจิกายน 2561 และน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่ามธัยฐาน กรณีขอ้มูลแจกแจงไม่เป็นโคง้แบบปกติ และ 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน 
จะ ใช้ส ถิ ติ  Wilcoxon (Matched Paired) Signed Rank Test ซึ่ ง เป็ น ส ถิ ติ  Non Parametric 
Statistics ดงันี ้

ตอนที ่1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
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ตาราง 15 ตารางแสดงจ านวนและรอ้ยละของเยาวชนกลุ่มเส่ียงท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตาม
เพศ อาย ุและผูท่ี้กลุม่ตวัอย่างไวใ้จขอค าแนะน า 

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

     ชาย 4 40 

     หญิง 6 60 

อาย ุ   

     15-17 ปี 9 90 

     18-24 ปี 1 10 
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 

ผูท่ี้กลุม่ตวัอยา่งไวใ้จขอค าแนะน าเรื่องคูร่กั/แฟน   

     เพ่ือน  9 90 

     พ่อ-แม ่ผูป้กครอง  1 10 

 
จากตารางท่ี 15 ลักษณะของเยาวชนกลุ่มเส่ียงท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นรอ้ยละ 60 และมีอายรุะหว่าง 15-18 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 15-17 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 
90 และอาย ุ18 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 1 ท่ีไวใ้จขอค าแนะน าเพ่ือนเป็นสว่นใหญ่ รอ้ยละ 90 

ตาราง 16 ตารางแสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัคะแนนสงูสดุ และต ่าสดุของคะแนน
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี เปรียบเทียบก่อนและหลงัเขา้
รว่มโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี 
ในเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร 

คะแนนการรับรู้ความสามารถ 
ของตนเอง 

ในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี 

 
n 

 
X̅ 

 
S.D. 

Minimum Maximum 

ก่อนเขา้รว่มโปรแกรม 10 1.81 0.39001 1.20 2.40 

หลงัเขา้รว่มโปรแกรม 10 4.20 0.31972 3.80 4.80 
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จากตารางท่ี 16 พบว่า ก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม คะแนนเฉล่ียการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียงกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับน้อย (X̅ = 1.81) และหลังจากเขา้ร่วมโปรแกรม คะแนนเฉล่ียการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียงกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมเพิ่ม
ขึน้อยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 4.20) 

ตาราง 17 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 
ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลงัเขา้รว่ม
โปรแกรม โดยใชโ้ปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนั 
การติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร หน่วยการเรียนรู ้1 วิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติ
การทดสอบ Wilcoxon Signed Ranks Test สรุปผลดงันี ้

คะแนนการรับรู้ความสามารถ 
ของตนเอง 

ในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี 

 
n 

 
X̅ 

 
S.D. 

 
Z 

Asymp.Sig. 
(2-tailed) 

ก่อนเขา้รว่มโปรแกรม 10 1.81 0.39001   

หลงัเขา้รว่มโปรแกรม 10 4.20 0.31972 -2.809 .005 

*p<.05      

 
จากตารางท่ี  17 เปรียบ เทียบคะแนนเฉ ล่ียการรับ รู ้ความสามารถของตนเอง 

ในการป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง พิจารณา
คะแนนการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ก่อนและหลังด าเนิน
โปรแกรมการจัดการเรียนรูฯ้ หน่วยการเรียนรู ้1 พบว่า ก่อนด าเนินโปรแกรมการจัดการเรียนรูฯ้ 
เยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย (X̅ = 1.81) และหลงัจากด าเนินโปรแกรมการจดัการเรียนรูฯ้ เยาวชน
กลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร มีคะแนนความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี
เฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.20) จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  Wilcoxon Signed 
Ranks Test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง  ค่าเฉล่ียโดยตัวแปรอิสระ ( Independent 
Variables) คือ คะแนนการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี  ก่อน
และหลงัด าเนินโปรแกรมการจดัการเรียนรูฯ้ พบว่า ไดค้า่ (z) เท่ากบั -2.809 และคา่ (Sig.) เท่ากบั 
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.005 ซึ่งนอ้ยกว่าค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยหลงัเขา้รว่ม
โปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกันการติดเชือ้เอชไอวี ของ
เยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร มีคะแนนการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกัน 
การติดเชือ้เอชไอวีสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมการจัดการเรียนรูฯ้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ แสดงว่าโปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร 
ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้ มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการรับรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกัน  
การตดิเชือ้เอชไอวี  

ตาราง 18 ตารางแสดงเปรียบเทียบผลการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี โดยใชถ้งุยางอนามยัขณะมี
เพศสมัพนัธ ์ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลงัเขา้รว่มโปรแกรมการจดัการ
เรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง 
กรุงเทพมหานคร หนว่ยการเรียนรู ้1 

กรณี 
ศกึษา 

ก่อนเขา้รว่มโปรแกรม หลงัเขา้รว่มโปรแกรม 

จ านวนครัง้ 
ท่ีใชป้อ้งกนั 

จ านวนครัง้ท่ี 
มีเพศสมัพนัธ ์

รอ้ยละ จ านวนครัง้ 
ท่ีปอ้งกนั 

จ านวนครัง้ท่ี 
มีเพศสมัพนัธ ์

รอ้ยละ 

1 0 6 0 5 6 83.33 

2 0 4 0 4 6 66.67 

3 0 8 0 6 8 75 

4 1 6 16.67 6 6 100 

5 0 6 0 2 4 50 

6 0 10 0 6 8 75 

7 0 8 0 4 6 66.67 

8 2 8 25 6 6 100 

9 0 8 0 6 8 75 

10 0 8 0 4 4 100 
เฉล่ีย   4.17   79.17 
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จากตารางท่ี 18 เปรียบเทียบผลการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี โดยใชถ้งุยางอนามยัขณะ
มีเพศสมัพนัธ ์ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลงัเขา้รว่มโปรแกรม การจดัการ
เรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 
กรุงเทพมหานคร หน่วยการเรียนรู ้1 พบว่า ก่อนด าเนินโปรแกรมการจดัการเรียนรูฯ้ เยาวชนกลุ่ม
เส่ียงท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี โดยใชถุ้งยางอนามยัขณะมีเพศสมัพนัธ์ เฉล่ีย
รอ้ยละ 4.17 และหลังจากด าเนินโปรแกรมการจัดการเรียนรูฯ้ เยาวชนกลุ่มเส่ียง ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง ป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี โดยใชถุ้งยางอนามัยขณะมีเพศสมัพันธ ์เฉล่ียรอ้ยละ 79.17 
และรอ้ยละ 30 ของเยาวชนกลุ่มเส่ียงท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ใชถุ้งยางอนามัยทุกครัง้ในการป้องกัน
การติดเชือ้เอชไอวี แสดงถึงโปรแกรมการจัดการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการ
ปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร ท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้ ส่งผลตอ่การ
รบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีได ้  

ตาราง 19 ตารางแสดงเปรียบเทียบจ านวนครัง้ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี โดยใชถ้งุยาง
อนามยัขณะมีเพศสมัพนัธ ์ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลงัเขา้รว่มโปรแกรม 
การจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชน
กลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร หนว่ยการเรียนรู ้1 วิเคราะหโ์ดยใชส้ถิตกิารทดสอบ Wilcoxon 
Signed Ranks Test  

จ านวนคร้ังในการใช้ถุงยางอนามัย  
n 

 
X̅ 

 
S.D. 

 
Z 

Asymp.Sig. 
(2-tailed) 

ก่อนเขา้รว่มโปรแกรม 10 0.30 0.68 
-2.83 .005* 

หลงัเขา้รว่มโปรแกรม 10 4.90 0.32 

*p<.05      

 
จากตารางท่ี 19 เปรียบเทียบจ านวนครัง้ในการป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวี โดยใชถ้งุยาง

อนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้
ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 
หน่วยการเรียนรู ้1 พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (Z = -2.83, Sig = 
0.005) โดยมีค่าเฉล่ียการใชถุ้งยางอนามยัก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม ฯ เฉล่ีย 0.30 ครัง้ และหลงัเขา้
รว่มโปรแกรมเฉล่ีย 4.90 ครัง้ ตามล าดบั 



  91 

ข้อเสนอแนะและความคิดเหน็ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม 
1. มีความหวงัในการมีชีวิต และใชชี้วิตของตวัเอง 
2. ประสบการณท่ี์เคยประสบความส าเรจ็ ส่งผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง

ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี  
3. การรูแ้หล่งประโยชนใ์นชุมชน ไดแ้ก่ จุดกระจายถุงยางอนามยัฟรี ช่วยสนบัสนุน

การปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี 
4. การตระหนัก รู ้ด้วยตนเอง และการคิดถึ งวลี ท่ีคิดขึ ้นด้วยตนเอง ช่วยให้ 

ฉุกใจคิดถึงโทษของการไม่ป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวีและการมีเป้าหมายชีวิต ส่งผลให้
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมได ้

5. เม่ือเวลาเปล่ียนไป พฤติกรรมใหม่ท่ีเกิดขึน้สามารถเปล่ียนแปลงได ้ดงันัน้ จึงควร
มีกลุ่มท่ีพูดคุยเก่ียวกับการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีเฉพาะกลุ่มเป็นระยะๆ เพ่ือกระตุน้เตือน
ความรูส้กึ 
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บทที ่5  
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเรื่องการพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนรู้การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ใน 
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) ซึ่ งป ระกอบด้วย  4  ขั้นตอน  คือ  1) การวิจัย  (Research) 
การศกึษาบรบิทท่ีสง่ผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของ
เยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร) 2) การพัฒนา (Development) เป็นการพัฒนาโปรแกรม 
การจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีของเยาวชน
กลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร) 3) การวิจยั (Research) เป็นการทดลองใชโ้ปรแกรมการจดัการเรียนรู ้
การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 
กรุงเทพมหานคร ท่ีสรา้งขึน้  จาก 4หน่วยการเรียนรู้ และปรับปรุง ทดลองใช้ พัฒนาเป็น 2 
หน่วยการเรียนรู ้และปรบัปรุง ทดลองใช้ พัฒนาเป็น 1 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีมี
คุณภาพมากท่ีสุด เท่าท่ีจะเป็นไปได ้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด และ 4) การพัฒนา (Development) เป็นประเมินผลโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 
ท่ีพัฒนาขึน้และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีสุด การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาเพ่ือการพัฒนาและ
ประเมินผลโปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ใน การปอ้งกนัการตดิเชือ้
เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัด  าเนินงานวิจยัและน าเสนอตามระยะ
การด าเนินการวิจยัและตามความมุง่หมายของการวิจยั โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1 ผลสรุปสารสนเทศท่ีน าเสนอประเด็นท่ีส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ท่ีเกิดจากการสงัเคราะหข์อ้มูลทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็นระบบ (Systematic Review) จากฐานขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลงานวิจัยจากฐานขอ้มูล
อิเลคทรอนิคส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย Search engine ท่ีส  าคัญในระบบฐานข้อมูล 
Pubmed Science Direct และสืบคน้งานวิชาการจากวารสารทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ตัง้แต่ปี 2557-2561 โดยใช้ค  าส าคัญเหล่านีใ้นการคน้หาขอ้มูล ไดแ้ก่ เยาวชน, วัยรุ่น, การรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง, การกระท าท่ีส าเร็จของตนเอง, การไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ่ื้น, การ
ชกัจูงดว้ยค าพูด, การกระตุน้ทางอารมณ์, การใชถุ้งยางอนามยั, การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี, 
adolescent, young, youth, school age, teenager, self efficacy, enactive attainment, 
vicarious experiences, verbal persuasion, physiological state, condom use, HIV 
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prevention (รายละเอียดดังภาคผนวก ก) ใช้ระยะเวลาคน้ควา้ช่วงเดือนมิถุนายน 2561 และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ สังเคราะห์ สกัด สรุปงานวิจัยใน
รูปแบบตาราง และผ่านการตรวจสอบคา่งานวิจยัตรงกบัท่ีอาจารยท่ี์ปรกึษา  พบวา่มีวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง จ  านวน 17 เรื่อง และขอ้มลูท่ีไดร้บัจากการสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-dept Interview) แบบก่ึง
โครงสร้าง (Semi-structured Interview) โดยผ่านความคิดเห็นของแกนน าเยาวชน 6 คน  
ในประเด็นตามหวัขอ้ ไดแ้ก่ มลูเหตขุองการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการติดเชือ้
เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเส่ียง ประสบการณ์การจัดการกับปัญหา ให้แสดงความสามารถของ
ตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี โดยใชถ้งุยางอนามยั ของเยาวชนกลุม่เส่ียง สิ่งยึดเหน่ียวท่ี
ท าใหใ้ชถ้งุยางอนามยัทกุครัง้ท่ีมีเพศสมัพนัธ ์และความสามารถและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ถึง
ถงุยางอนามยั เม่ือพิจารณาพบว่า การกระท าท่ีส าเร็จของตนเอง (Enactive Attainment) มีผลต่อ
การตดัสินความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีมากท่ีสุด ทัง้เชิงปริมาณและ
คณุภาพ การรบัรูค้วามสามารถท่ีเคยท าประสบผลส าเรจ็ จะท าใหรู้ว้่าสามารถท าได ้มีความมั่นใจ 
ท าให้เกิดพฤติกรรมนั้นซ ้าๆอย่างต่อเน่ือง รองลงมา คือ การได้เห็นประสบการณ์ของผู้อ่ืน 
(Vicarious Experiences) ทัง้จากขอ้มูลส่ือสาธารณะ สิ่งแวดลอ้มรอบตวั การสงัเกตตวัแบบเชิง
สัญลักษณ์ท่ีมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม เป็นการเพิ่มการรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน  
การใชถุ้งยางอนามัย ส่งผลสนับสนุนให้ใชถุ้งยางอนามัยอย่างยั่งยืน ส่วนการชักจูงดว้ยค าพูด 
(Verbal Persuasion) และการกระตุ้นทางอารมณ์ (Physiological State) ถึงแม้จะไม่ ได้เป็น
ประเด็นหลัก ท่ีส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี แต่ก็
เป็นปัจจัยเอือ้ ส่งเสริมการพัฒนาการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ 
เอชไอวีดว้ยการใชถ้งุยางอนามยั อีกทัง้สว่นใหญ่ “ความกลวั” กลายเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดขอ้ความ
ฉกุใจใหป้รบัพฤติกรรมเป็นใส่ถงุยางอนามยัทุกครัง้ หลงัจากสรุปสารสนเทศและน าเสนอแลว้ จึง
ก าหนดรา่งโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้
เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 4 หน่วยการเรียนรู ้ไดแ้ก่ กิจกรรมรือ้คน้ผลส าเร็จ วลีหรือภาพหลุด
เดด็ พลงัใจไอดอล ตารางสรา้งรกัแทด้แูลได ้ย า้เตือน ทวนสอบความส าเรจ็ ระลกึสิ่งส  าคญัไวเ้ป็นท่ียึด
เหน่ียว ชกัจงูดว้ยค าพดู ระลกึสกัครัง้ท่ีส  าเรจ็ รูอ้ารมณ ์ไมต่อ้งทนตดิเชือ้ฯ และตน้แบบ 

ตอนท่ี 2 ผลการสรา้งและพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร  

ผูว้ิจยัสรุปการสรา้งโปรแกรมการจัดการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ใน
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร เป็น 4 หน่วยการเรียนรู ้
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(draft prototype I ครัง้ท่ี 1) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 13 คน ตัง้แต่วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 – 30 
มิถุนายน 2561 หลงัจากทดลองโปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ใน
การปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ15-24 
ปี ท่ีมีเพศสมัพนัธส์ม ่าเสมอ อยา่งนอ้ย 1 ครัง้/สปัดาห ์ภายในระยะเวลา 1 เดือน และเคยไดร้บัการ
ปรบัเจตคติ เพิ่มความรูแ้ละทักษะการใช้ถุงยางอนามัยท่ีถูกวิธี เพ่ือป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี 
ภายในระยะเวลา 1ปี ก่อนเขา้รบัโปรแกรม และไม่ใส่ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสมัพนัธ ์พบขอ้มูล
เพ่ือการพฒันา ไดแ้ก่ ผูเ้ขา้รว่มงานวิจยั ไม่กลา้พูด ไม่กลา้เล่าเรื่องราวของตนเอง ไม่สามารถคิด
วลีเตือนใจได ้ไม่มีตวัอย่างบคุคลท่ีใชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ ไม่สมคัรใจเล่นดว้ยตุ๊กตากระดาษขอ
เปล่ียนเป็นใชค้  าพูดแทน และไม่ประสงคท่ี์จะเขา้รว่มกิจกรรมกลุ่มเป็นเวลานาน จึงน าขอ้มลูหลงั
การทดลองนีไ้ปพฒันาโปรแกรมการจดัการเรียนรู้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกัน
การติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร ได ้2 หน่วยการเรียนรู ้(draft prototype I 
ครัง้ท่ี 2) โดยด าเนินกิจกรรมกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 13 คน ตัง้แตว่นัท่ี 9 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 
2561 สรุปผลการทดลองพบว่า หน่วยการเรียนรู ้1 และ 2 ได้ผลทั้งคู่ หลังจากนั้น น าหน่วย  
การเรียนรูท้ัง้1และ2 ผ่านผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 5ท่าน พบว่า เลือกหน่วยการเรียนรู้ 1 จ  านวน 4ท่าน 
และหน่วยการเรียนรู้ 2 จ  านวน 1ท่าน สรุปว่าหน่วยการเรียนรู้ 1 ได้ผลมีประสิทธิภาพ  (draft 
prototype II)  และน าไปทดลองใช้เป็นหน่วยการเรียนรู ้ส  าคญัในการศึกษา ซึ่งในการวิเคราะห์
ขอ้มูลการประเมินคุณภาพของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน 
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร โดยผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัน า
รา่งโปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี
ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้ความความครอบคลมุ
ของเนือ้หา และการใชภ้าษา แลว้น ามาปรบัปรุงใหเ้หมาะสม หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัน าเครื่องมือพรอ้ม
โครงร่างปริญญานิพนธส์่งใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 5ท่าน ประกอบดว้ย นักจิตวิทยาวยัรุ่น 1ท่าน 
พยาบาลท่ีเช่ียวชาญในการด าเนินงานดา้นเอดสก์ับเยาวชนในชุมชน 2ท่าน และอาจารยท่ี์อยู่ใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งด  าเนินงานและมีผลงานด้านเอดส์ 2ท่าน รวมจ านวน 5ท่าน ตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งของโปรแกรม ความเหมาะสมของโปรแกรม ความเป็นประโยชนข์องโปรแกรม และ
ความเป็นไปไดข้องโปรแกรม โดยก าหนดเกณฑก์ารเปรียบเทียบโปรแกรม ตอ้งมีคา่เฉล่ียทัง้ 4ดา้น 
อยา่งนอ้ย 3.50 ซึ่งก าหนดเกณฑใ์นการแปลผล ไดแ้ก่ + หมายถึงสงูกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
0 หมายถึงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด และ – หมายถึงต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
โดยผลการประเมินในภาพรวมของกิจกรรมแตล่ะสปัดาห ์ของโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรู ้
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ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร  
และผลการประเมินภาพรวมของโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร ในแต่ละครัง้ท่ีพัฒนา  
ตามผลการทดลองใช ้ซึ่งในแต่ละดา้น และแต่ละสัปดาห ์และในภาพรวม ไดค้่าเฉล่ียเท่ากับ 5  
ซึ่งแปลผลวา่ มีระดบัสงูกว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด โดยผูเ้ช่ียวชาญมีขอ้เสนอแนะ ใหท้ดลองใช้
กบักลุม่ตวัอยา่งจรงิเพ่ือพฒันาใหมี้ความเหมาะสม เกิดประโยชน ์และเป็นไปไดท่ี้สดุ  

กิจกรรมตามโปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร ท่ีพัฒนาแลว้ได ้2 หน่วย 
การเรียนรู ้ไดแ้ก่  กิจกรรมรือ้คน้ผลส าเร็จ ชกัจูงดว้ยค าพูด ระลึกสิ่งส าคญัไวเ้ป็นท่ียึดเหน่ียว วลี
ภาพหลดุเดด็ ทวนสอบความส าเรจ็ เตือนใจ ย า้เตือน 

ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ หรือแบบ
ประเมินการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการใชถ้งุยางอนามยั (Self-efficacy: Condom Use)  
น ามาจาก ศนูยอ์  านวยการบรหิารจดัการปัญหาเอดสแ์ห่งชาติ (UNICEF)  2557 จ  านวนทัง้สิน้ 15 
ขอ้ค าถาม น ามาหาคา่ดชันีความตรงตามเนือ้หา (Content Validity Index: CVI) ของแบบประเมิน
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการใชถ้งุยางอนามยั (Self-efficacy: Condom Use) โดยผ่าน
การตรวจสอบผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5ทา่น ไดค้า่ดชันีความตรงตามเนือ้หาทัง้ฉบบั CVI = 0.8 แสดง
ว่า แบบสอบถามท่ีใชใ้นงานวิจัยนีคุ้ณภาพความตรงตามเนือ้หา อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรบัได ้แต่
ผู้เช่ียวชาญแนะน าให้ปรับข้อค าถามให้เหมาะสมตรงกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยตัดข้อ
ค าถาม ขอ้ 5, 8, 9, 10 และ 12 แก้ไขปรบัปรุงแบบสอบถาม ตามขอ้เสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
แลว้ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาทัง้ฉบบั CVI อีกครัง้ โดยมีจ านวนขอ้ค าถามทัง้สิน้ 10 ขอ้ ได้
ค่า 1.00 แสดงว่า แบบสอบถามท่ีใชใ้นงานวิจัยนีคุ้ณภาพความตรงตามเนือ้หา อยู่ในเกณฑ์ท่ี
ยอมรบัไดม้าก นั่นหมายความวา่ แบบสอบถามมีความเท่ียงตรงในการวดัผลตรงกบัวตัถปุระสงค ์

ตอนท่ี 3 ผลการประเมินโปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างเป็นผูท่ี้มีอาย ุ15-24 ปี ท่ีมีเพศสมัพนัธส์ม ่าเสมอ อยา่งนอ้ย 1 ครัง้/
สัปดาห ์ภายในระยะเวลา 1 เดือน และเคยไดร้บัการปรบัเจตคติ เพิ่มความรูแ้ละทักษะการใช้
ถงุยางอนามยัท่ีถูกวิธี เพ่ือป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ภายในระยะเวลา 1ปี ก่อนเขา้รบัโปรแกรม 
และไม่ใส่ถุงยางอนามยัเม่ือมีเพศสมัพนัธ ์พบว่าก่อนด าเนินโปรแกรมการจัดการเรียนรูฯ้ เยาวชน
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กลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี
เฉล่ียอยู่ในระดับน้อย และหลังจากด าเนินโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ฯ เยาวชนกลุ่มเส่ียง 
กรุงเทพมหานคร มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวีเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ  Wilcoxon Signed Ranks Test เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียโดยตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ คะแนนการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ก่อนและหลังด าเนินโปรแกรมการ
จดัการเรียนรูฯ้ พบวา่ยอมรบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้โดยหลงัเขา้รว่มโปรแกรมการจดัการเรียนรู้การรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 
มีคะแนนการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีสูงกว่าก่อนเขา้ร่วม
โปรแกรมการจดัการเรียนรูฯ้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้
ไว ้แสดงว่าโปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกนัการติดเชือ้
เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร ท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพส่งผลตอ่การรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ซึ่งกิจกรรมตามโปรแกรมการจดัการ
เรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 
กรุงเทพมหานคร ท่ีพฒันาแลว้ ไดแ้ก่  กิจกรรมรือ้คน้ผลส าเร็จ ชกัจงูดว้ยค าพดู ระลึกสิ่งส  าคญัไว ้
เป็นท่ียดึเหน่ียว วลีภาพหลดุเดด็ ทวนสอบความส าเรจ็ เตือนใจ ย า้เตือน 

การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
ตอนที ่1 อภปิรายผลสรุปสารสนเทศทีน่ าเสนอประเดน็ทีส่่งผลต่อการรับรู้

ความสามารถของตนเองในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี  
ผลสรุปสารสนเทศท่ีน าเสนอประเด็นท่ีส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน

การป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวี ท่ีเกิดจากการสงัเคราะหข์อ้มูลทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
(Systematic Review) จากฐานขอ้มลูตา่งๆ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มลูงานวิจยัจากฐานขอ้มลูอิเลคทรอนิคส์
ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย Search engine ท่ีส  าคญัในระบบฐานขอ้มูล Pubmed Science 
Direct และสืบคน้งานวิชาการจากวารสารทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ ตัง้แตปี่ 2557-2561 
โดยใชค้  าส าคญัเหลา่นีใ้นการคน้หาขอ้มลู ไดแ้ก่ เยาวชน, วยัรุน่, การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
, การกระท าท่ีส าเร็จของตนเอง, การไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ่ื้น, การชกัจูงดว้ยค าพูด, สภาวะ
ทางสรีรวิทยา, การใชถุ้งยางอนามยั, การปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี, adolescent, young, youth, 
school age, teenager,  self efficacy, enactive attainment, vicarious experiences, verbal 
persuasion, physiological state, condom use, HIV prevention พบว่ามีวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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จ านวน 17 เรื่อง และขอ้มลูท่ีไดร้บัจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-dept Interview) แบบก่ึงโครงสรา้ง 
(Semi-structured Interview) โดยผ่านความคิดเห็นของแกนน าเยาวชน 6 คน ในประเด็นตาม
หวัขอ้ ไดแ้ก่ มูลเหตุของความสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีของเยาวชน
กลุ่มเส่ียง ประสบการณ์การจัดการกับปัญหาใหแ้สดงการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการ
ป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี โดยใชถุ้งยางอนามัย ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง สิ่งยึดเหน่ียวท่ีท าใหใ้ช้
ถงุยางอนามยัทกุครัง้ท่ีมีเพศสมัพนัธ ์และความสามารถและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการเขา้ถึงถงุยาง
อนามัย เม่ือพิจารณาพบว่า การกระท าท่ีส าเร็จของตนเอง (Enactive Attainment) มีผลต่อการ
ตดัสินความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีมากท่ีสุด ทั้งเชิงปริมาณและ
คณุภาพ การรบัรูค้วามสามารถท่ีเคยท าประสบผลส าเรจ็ จะท าใหรู้ว้่าสามารถท าได ้มีความมั่นใจ 
ท าให้มีแสดงพฤติกรรมนั้นซ า้ๆอย่างต่อเน่ือง รองลงมา คือ การไดเ้ห็นประสบการณ์ของผู้อ่ืน 
(Vicarious Experiences) ทัง้จากขอ้มูลส่ือสาธารณะ สิ่งแวดลอ้มรอบตวั การสังเกตตวัแบบเชิง
สญัลกัษณท่ี์มีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม เป็นการเพิ่มการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการ
ใช้ถุงยางอนามัย ส่งผลสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างยั่งยืน ขอ้ดี ข้อเสียของพฤติกรรมท่ี
กระท า ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้ และสะทอ้นแนวการคิดในประเด็นเพ่ือการป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวีหรือ
การตัง้ครรภ์ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับโปรแกรมการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีความสามารถตนเองในการใช้
ถุงยางอนามัยหลายๆงานวิจัย ท่ีเน้นกิจกรรมการได้เห็นประสบการณ์ของผู้อ่ืน (Vicarious 
Experiences) เป็นการน าเสนอผ่านวิดิทัศน ์และเรื่องเล่าจากชีวิตจริงๆของคนอ่ืน สลับกับการ
บรรยายท่ีชีใ้หเ้ห็นสาเหต ุตนเอง และการสรา้งเสริมทกัษะชีวิตตอ่ความมั่นใจในการหลีกเล่ียงการ
มีเพศสมัพนัธแ์ละการป้องกันการตัง้ครรภใ์นนกัเรียนวยัรุน่หญิงกลุ่มเส่ียงทางเพศ (ประไพวรรณ 
ดา่นประดษิฐ์ เปรมวดีคฤหเดช อดุมพร ย่ิงไพบลูยส์ขุ บญุศรี กิตติโชตพิาณิชย ์และผอ่งศรี สวยสม
, 2561) และไม่สอดคลอ้งกบับางงานวิจยัท่ีพบว่า การท่ีจะเกิดการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมนัน้ เนน้
ประสบการณข์องตนเอง ไม่เนน้ประสบการณข์องบคุคลตวัแบบ ไดแ้ก่ งานวิจยัของ.Elizabeth D. 
Nesoff, Kristin Dunkle, Delia Lang, (2015). ประสบการณเ์ก่าท่ีไม่ดีเก่ียวกับถุงยางอนามัย ทัง้
ของตนเองและบคุคลตวัแบบ มีความสมัพนัธอ์ย่างมีนยัส าคญักบัการลดการใชถ้งุยางอนามยั แต่
การรบัรูป้ระวตัิเก่าในการติดเชือ้โรคติดต่อทางเพศสมัพันธข์องตนเอง และตวัแบบบุคคลอ่ืนหรือ
ข้อความอ่ืน ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ถุงยางอนามัย (Elizabeth D. Nesoff Kristin Dunkle 
Delia Lang, 2015) 

อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยนี ้ พบว่า นอกจากต้นทุนชีวิตท่ีท าให้ตนเองแสดง
พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยไดป้ระสบความส าเร็จด้วยตนเอง (Enactive Attainment) เป็น
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรบัรูใ้นความสามารถตนเองมากท่ีสดุ เป็นการเรียนรูจ้ากประสบการณต์รง 
(Mastery Experiences) และการได้เห็นประสบการณ์ของผู้อ่ืน (Vicarious Experiences) คือ 
การท่ีบคุคลเรียนรูป้ระสบการณข์องบคุคลท่ีประสบความส าเรจ็ในการปรบัเปล่ียนพฤติกรรม หรือ
ท่ีเรียกว่า ตัวแบบ (Modeling) จะมีอิทธิพลเพิ่มระดับการรบัรูค้วามสามารถของตนเองแลว้นั้น 
อิทธิพลกลุ่ม ยงัเป็นตวัแบบท่ีมีความส าคญั กลุ่มอา้งอิงหรือกลุ่มเพ่ือนมีความส าคญัตอ่ตนเองใน
ดา้นความเช่ือ ความคาดหวงั และแรงจงูใจท่ีจะแสดงพฤตกิรรมท่ีก าหนด เป็นปัจจยัท่ีท าใหต้นเอง
รูส้กึตวัหรือตระหนกัวา่ควรแสดงพฤติกรรมหรือไม่ท าพฤตกิรรมนัน้ สง่ผลตอ่แรงจงูใจในการปฏิบตัิ
ตาม เปรียบเทียบคณุลกัษณะของเพ่ือนท่ีท าไดก้ับคณุลกัษณะท่ีตนเองมี แลว้รบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองว่าแสดงพฤติกรรมนีไ้ดม้ากขึน้ เป็นคา่นิยม เป็นบรรทดัฐาน (นนัทิดา ศรีจนัทร,์ 2560) 
ดงันัน้ จึงคดัเลือกคณุสมบตัิของกลุ่มท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั ไดแ้ก่ มีเพศสมัพนัธเ์ป็นประจ า ไม่ใช้
ถงุยางอนามยัทกุครัง้ท่ีมีเพศสมัพนัธเ์ป็นเวลาตอ่เน่ือง 1เดือน และกลุ่มเพ่ือนท่ีน ามายกตวัอยา่งจึง
ควรเป็นวยัเดียวกัน มีลกัษณะความเป็นอยู่ใกลเ้คียงกัน ไม่ใช่ดารา หรือผูท่ี้ไม่เคยมีเพศสมัพนัธ์
เลย จะท าใหเ้กิดความเช่ือ การยอมรบั และเปรียบเทียบความสามารถของตนเองกบัคณุลกัษณะท่ี
ตนเองมีได ้สอดคล้องกับขอ้มูลผลสรุปสารสนเทศท่ีน าเสนอประเด็นท่ีส่งผลต่อความสามารถ 
ของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ท่ีเกิดจากการสังเคราะหข์อ้มูลทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบ (Systematic Review) จากฐานขอ้มูลต่างๆ พบว่า การเรียนรูจ้ากประสบการณ์
ตรง (Mastery Experiences) และการได้เห็นประสบการณ์ของผู้อ่ืน (Vicarious Experiences) 
ลว้นเพิ่มความสามารถในการมีพฤติกรรมปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีได ้อยา่งไรก็ตามขอ้มลูท่ีไดร้บั
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) แบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured Interview) 
กลับพบว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (Mastery Experiences) เป็นสิ่งส าคัญท่ีสุดใน 
การเพิ่มความสามารถปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี และการไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ่ื้น (Vicarious 
Experiences) ไม่ส่งผลตอ่ความสามารถในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีมากนกั เน่ืองจากยากท่ี
จะคน้หาประสบการณ์ของผูอ่ื้น และยากท่ีจะเช่ือมั่นในความสามารถแสดงพฤติกรรมใส่ถุงยาง
อนามัยได้ทุกครั้งได้จริง จะเห็นได้ว่ากลุ่มแกนน าเยาวชนท่ีสามารถใส่ถุงยางอนามัยเพ่ือ  
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีนัน้ เกิดจากความคิดไดต้ามหลกัเหตผุล ความกลวั มีความเช่ือและ
ประสบการณแ์สดงความสามารถในการใชถ้งุยางอนามยัเพ่ือปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีของตนเอง
ส าเร็จมาก่อน และสะทอ้นจากค าบอกเล่าของกลุ่มแกนน าว่า บริบทท่ีจะน าไปสู่ความสามารถ
แสดงพฤติกรรมจากคนอ่ืนหรือตวัแบบได ้ย่อมตอ้งเป็นตวัแบบท่ีมีคณุสมบตัิคลา้ยกนัและเช่ือมั่น
วา่ตวัแบบท าไดจ้รงิเทา่นัน้ (นนัทิดา ศรีจนัทร,์ 2560) 
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จากผลสรุปสารสนเทศท่ีน าเสนอประเด็นท่ีส่งผลตอ่ความสามารถของตนเองในการ
ป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ท่ีเกิดจากการสังเคราะห์ข้อมูลทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 
(Systematic Review) จากฐานขอ้มูลต่างๆ และขอ้มูลท่ีไดร้บัจากการสมัภาษณเ์ชิงลึก ( In-dept 
Interview) จะเห็นได้ว่า สภาพบริบททางสังคมท่ีเป็นปัจจัยเอื ้อ ได้แก่  แรงสนับสนุนจาก
สถาบนัการศึกษา การเพิ่มช่องทางเขา้ถึงถุงยางอนามยัและบริการสุขภาพ นโยบายจากภาพรฐั 
ส่ือและการส่ือสาร การเพิ่มความมั่นใจในการมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย ความยืดหยุ่นในการใช้
ถงุยางอนามยั และราคาถุงยางอนามัย เป็นสภาพบริบททางสงัคมท่ีส่งผลต่อความสามารถของ
ตนเองในการปอ้งกันการติดเชือ้เอชไอวี สอดคลอ้งกบังานวิจยัเรื่องการพฒันาแผนกลยุทธ์ถุงยาง
อนามัยรอบดา้น   (ทวีทรพัย ์ศิรประภาศิริ, 2558 ) ท่ีเห็นช่องว่างในการใชถุ้งยางอนามยัในบาง
กลุ่มเป้าหมาย มีความจ าเป็นต้องวางแผนกลยุทธ์ถุงยางอนามัยรอบด้าน 4 ประการ ได้แก่ 
พฒันาการมีถงุยางอนามยัรอบดา้นเป็นนโยบาย ลดอคตภิาพลกัษณถ์งุยางอนามยัใหเ้ป็นอปุกรณ์
เก่ียวกบัสุขภาพอนามยั ส่งเสริมความตอ้งการโดยเพิ่มศกัยภาพในการเขา้ถึงถุงยางอนามยั และ
พฒันาระบบบริการจดัการถงุยางอนามยัท่ีมีคณุภาพ ซึ่งจะเห็นไดว้่ากองควบคมุโรคเอดส ์ส านกั
อนามยั กรุงเทพมหานคร มีการบริหารจดัการถงุยางอนามยั สู่ศนูยบ์ริการสาธารณสุขทัง้ 68 แห่ง 
และส านักงานเขตทั้ง 50 แห่ง กระจายสู่อาสาสมัครในชุมชน ซึ่งในชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งใน  
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีรายใหม่ มีการกระจายถุงยางอนามัยไปยังแกนน าเยาวชน หรือ 
จุดบริการถุงยางอนามัยในชุมชนท่ีสะดวกต่อการหยิบใช ้เป็นความร่วมมือระดับนโยบายจาก
ระดบักอง ไปยังระดบัศูนยบ์ริการสาธารณสุข ท่ีมีทีมแพทย ์พยาบาล และสหวิชาชีพ ท่ีมุ่งเน้น  
การปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีในระดบัชมุชน ประสานความรว่มมือไปถึงผูใ้หญ่ใจดีในชมุชน ไดแ้ก่ 
ประธานชุมชนและคณะกรรมการ ผูเ้ห็นความส าคญัและมีจิตอาสาในชุมชน แกนน าชุมชนและ
แกนน าเยาวชน ท่ีรว่มสรา้งภาพลกัษณใ์หมใ่นชมุชน ชว่ยใหก้ารพกถงุยางอนามยัไมใ่ชเ่รื่องนา่อาย 
หรือเป็นท่ีตอ่ตา้นของพอ่แมผู่ป้กครองไมใ่หว้ยัรุน่พก และจากผลสรุปสารสนเทศท่ีน าเสนอประเด็น
ท่ีส่งผลต่อความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ท่ีเกิดจากการสังเคราะห์
ขอ้มลูทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review) จากฐานขอ้มลูตา่งๆ และขอ้มลูท่ี
ไดร้บัจากการสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-dept Interview) ในครัง้นี ้ไม่พบปัญหาเก่ียวกับกรไม่มีถุงยาง
อนามยัพรอ้มใช ้เน่ืองจากเม่ือเห็นความส าคญั แกนน าเยาวชนก็พกถงุยางอนามยัไวพ้รอ้มใช ้และ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะเห็นว่า มีความสะดวกในการจัดซือ้หรือหาถุงยางอนามัยไวใ้ช้ฟรี   
(ทวีทรพัย ์ศิรประภาศิริ, 2558 ) สอดคลอ้งกับงานวิจยัของรวิวรรณ หว้ยทราย, ปรียก์มล รชันกุล 
และพวงผกา คงวัฒนานนท์. ท่ีเช่ือว่าการท่ีบุคคลรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการควบคุม
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สถานการณ์ ของตนเองได้ โดยมีความ รู้สึกถึ งความส า เร็จในสถานการณ์ของตนเอง  
มีความพึงพอใจในตนเอง สามารถพฒันาตนเองได ้และมีเป้าหมายและความหมายในชีวิตของ
ตนเอง เม่ือบุคคลมีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ส่งผลให้
สามารถด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ามกลางอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ได้ จากผลลัพธ์จาก  
กระบวนการนี ้จึงส่งผลใหบุ้คคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหมี้เพศสมัพันธอ์ย่างปลอดภัย  
(รวิวรรณ หว้ยทราย ปรียก์มล รชันกุล และพวงผกา คงวัฒนานนท์, 2558 ) ส่วนการชักจูงดว้ย
ค าพูด (Verbal Persuasion) เป็นการส่ือสารระหว่างคู่เก่ียวกับถุงยางอนามัย  ถ้าไม่พูดคุยกัน
ระหว่างกลุ่มเพ่ือนและคูร่กั การมีเพศสมัพนัธท่ี์ปลอดภยัจะมีโอกาสเกิดขึน้ไดย้ากเพิ่มขึน้  การชกั
จูงดว้ยค าพูด เป็นปัจจัยร่วมส าคัญระหว่างการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการใช้ถุงยาง
อนามัย   (รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ และพรนภา หอมสินธุ์ , 2560) การชักจูงด้วยค าพูด (Verbal 
Persuasion) เป็นวิธีการใชก้นัมากเพราะท าไดง้่าย ใชไ้ดท้นัที ทกุเวลา สถานท่ี และโอกาส การชกั
จงูดว้ยค าพูด ท าใหเ้ช่ือว่าจะสามารถประสบความส าเร็จได ้แมว้่าจะเคยท างานไม่ส  าเร็จมาแลว้ 
เป็นการเพิ่มก าลงัใจ เป็นรูปแบบการเสรมิแรงทางบวก เนน้สาระส าคญัเก่ียวกบัเทคนิคท่ีจะท าให้
เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วยรูปแบบต่างๆ  สอดคล้องกับเนื ้อหาสาระท่ีควรเน้น กับ
กลุ่มเปา้หมายผ่านเว็บไซตใ์นอินเตอรเ์น็ต ท่ีมีความรีบเรง่ในชีวิตประจ าวนัและตอ้งการขอ้มลูเป็น
การส่วนตวั ยังคงเป็นเทคนิคท่ีจะท าให้เกิดการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมดว้ยรูปแบบต่างๆ (Rosie 
Webster Makeda Gerressu Susan Michie Claudia Estcourt Jane Anderson Chee Siang 
Ang et al., 2015)  

จากการศึกษาในครัง้นี ้จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบจากฐานขอ้มูล
ต่างๆและการสมัภาษณเ์ชิงลึก พบว่า การเรียนรูจ้ากประสบการณต์รง (Mastery Experiences) 
ส่งผลต่อการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีมากกว่าการได้เห็นประสบการณ์ของผู้อ่ืน (Vicarious 
Experiences) ซึ่งไม่มีตวัแบบท่ีดีในการป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวี ทัง้จากครอบครวั ดารา นกัรอ้ง 
ดงันัน้ การเรียนรูจ้ากประสบการณต์รง และใชส้ญัลกัษณ ์ภาพ หรือขอ้ความใหฉุ้กใจคิดป้องกัน
การติด เชื ้อ เอชไอ วีกลับส่งผลต่อการใช้ถุงยางอนามัย เพิ่ มขึ ้น  สอดคล้องกับงานวิจัย  
การพฒันารูปแบบการป้องกันตนเองจากโรคเอดสข์องวยัรุน่ ท่ีพบว่าแรงบนัดาลใจในการป้องกัน
ตนเอง มีอิทธิพลต่อการท านายพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากเอดสใ์นวยัรุ่นสูงถึงรอ้ยละ 69 
รองลงมาคือ ความรูใ้นการป้องกนัตนเอง รองลงมาคือ ความรูใ้นการป้องกนัตนเอง และลกัษณะ
จิตตามสถานการณ์  ซึ่งแรงบันดาลใจไดม้าจากประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ การรบัรูผ้่านส่ือ
อินเตอรเ์น็ตการรบัรูผ้า่นส่ือโทรทศัน ์และดาราท่ีเป็นตวัแบบอย่าง มีอิทธิพลโดยตรงตอ่การปอ้งกนั
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การติดเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง (เกษณี โคกตาทอง อทุยัวรรณ โคกตาทอง ศนูยอ์นามยัท่ี 4 ราชบุรี 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2556) อย่างไรก็ตาม ค่านิยมวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องใน
เพศสัมพันธ ์ไดแ้ก่ การเปล่ียนคู่นอน การสมัผสัและมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นเรื่องปกติใน
ปัจจบุนั ประกอบกบั การใชถ้งุยางอนามยัเป็นเรื่องในท่ีลับ เยาวชนในปัจจบุนัไม่ศรทัธาในนกัรอ้ง 
ด า รา  เ ก่ี ย วกั บ ก า ร ไม่ มี เพ ศสั ม พั น ธ์ ก่ อ น แต่ ง ง าน  แ ล ะก า ร ใช้ถุ งย า งอน ามั ย ได้ 
ทุกครัง้ ในงานวิจัยจึงเน้นชวนให้คิดถึงประสบการณ์ของตนเอง และสิ่งใดท่ีท าให้ฉุกใจคิดถึง  
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี สอดคลอ้งกับองคป์ระกอบหนึ่งในการพัฒนาโมเดล ไดแ้ก่ ระบบ
สญัลกัษณ ์ภาพ ขอ้ความของส่ือ ซึ่งเป็นพืน้ฐานเก่ียวกบัการคิดสรา้งสรรค ์ใหค้ิดรเิริ่ม คิดยืดหยุ่น 
ถ่ายโยงการเรียนรูม้าใชใ้นการแกไ้ขปัญหาตามแตล่ะสถานการณ ์(จารุณี  ซามาตย,์ 2559) 

จากการศึกษาในครัง้นี ้พบว่า การชักจูงดว้ยค าพูด (Verbal Persuasion) และการ
กระตุ้นทางอารมณ์ (Physiological State) ถึ งแม้จะไม่ ได้ เป็ นประ เด็นหลัก  ท่ี ส่ งผลต่อ
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี แต่ก็เป็นปัจจัยเอือ้ ส่งเสริมการ
พฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยการใชถ้งุยางอนามยั 
อีกทัง้ส่วนใหญ่ “ความกลัว” กลายเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดขอ้ความฉุกใจใหป้รับพฤติกรรมเป็นใส่
ถงุยางอนามยัทกุครัง้ หลงัจากสรุปสารสนเทศและน าเสนอแลว้ จึงก าหนดรา่งโปรแกรมการจดัการ
เรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเส่ียง ซึ่ง
จากงานวิจัยเก่ียวกับปัจจัยท านายพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย (นันทิดา ศรีจันทร ,์ 2560) 
พบว่า พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย ย่อมเกิดจาการกระท าด้วยเหตุผล และควรได้รับ  
การสนบัสนนุจากปัจจยัส่งเสริมพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยั ไดแ้ก่ รายไดส้  าหรบัจดัหาถงุยาง
อนามัยพรอ้มใช้ ท าให้ผู้วิจัยควบคุมปัจจัยการมีถุงยางอนามัยพรอ้มใช้ ดว้ยการแจกเม่ือเข้า
ด าเนินกิจกรรม และแจง้บอกจดุกระจายถงุยางอนามยัส าหรบัชมุชนนัน้ ซึ่งตอ้งสอบถามพดูคยุถึง
ความสะดวกใจ สะดวกเดินทาง และความกลา้ในการขอรบัถงุยางอนามยัของเยาวชนกลุ่มเส่ียงท่ี
เป็นกลุม่เปา้หมาย 

ตอนที ่2 อภปิรายผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 
กรุงเทพมหานคร  

ผู้วิจัยพบข้อมูลเพ่ือการพัฒนา ได้แก่ ผู้เข้าร่วมงานวิจัย ไม่กล้าพูด ไม่กล้าเล่า
เรื่องราวของตนเอง ไม่สามารถคิดวลีเตือนใจได ้ไม่มีตัวอย่างบุคคลท่ีใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้  
ไม่สมคัรใจด าเนินกิจกรรมผ่านตุ๊กตากระดาษขอเปล่ียนเป็นใชค้  าพดูแทน และไม่ประสงคท่ี์จะเขา้
รว่มกิจกรรมกลุ่มท่ีใชร้ะยะเวลานาน จึงน าขอ้มลูหลงัการทดลองนีไ้ปพฒันาโปรแกรมการจดัการ
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เรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 
กรุงเทพมหานคร ได้ 2  หน่วยการเรียนรู ้(draft prototype I ครั้งท่ี 2) โดยด าเนินกิจกรรมกับ 
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 13คน ตัง้แตว่ันท่ี 9 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2561 สรุปผลการทดลองพบว่า 
หน่วยการเรียนรู ้1 และ 2 ไดผ้ลทัง้คู ่หลงัจากนัน้ น าหน่วยการเรียนรู้ ทัง้ 2 ผ่านผูท้รงคณุวฒุิทัง้ 5
ท่าน พบว่า เลือกหน่วยการเรียนรู ้1 จ านวน 4ท่าน และหน่วยการเรียนรู้ 2 จ  านวน 1ท่าน สรุปว่า
หนว่ยการเรียนรู ้1 ไดผ้ลมีประสิทธิภาพ (draft prototype II) และน าไปทดลองใช ้ 

โปรแกรมท่ีพฒันาในแตล่ะหน่วยการเรียนรู ้ครัง้นี ้ใชแ้นวคิดและผลการวิจยัในเรื่อง
การกระท าท่ีส าเรจ็ของตนเอง (Enactive Attainment) มีผลตอ่การตดัสินความสามารถของตนเอง
ใน ก า รป้ อ งกั น ก า รติ ด เชื ้อ เอ ช ไอ วีม าก ท่ี สุ ด  ส อดค ล้ อ งกั บ ส ภ าพ สั งค ม ปั จ จุ บั น  
มีการเปล่ียนแปลงในเรื่องพฤตกิรรมทางเพศเป็นเรื่องท่ีเปิดเผยมากขึน้ แตกตา่งจากยคุสมยัเดมิท่ี
เรื่องเพศเป็นเรื่องท่ีตอ้งปกปิดเป็นไปตามคา่นิยมเก่า ความเช่ือมั่นในพลงัของตวัเอง ซึ่งการปรบัวิธี
คดิขณะเผชิญกบัปัญหา การเรียนรูจ้ากประสบการณข์องตนเองท่ีเคยเกิดขึน้ กลบัเป็นสิ่งจ  าเป็นใน
การด ารงอยูใ่นสงัคมปัจจบุนั (บรุเทพ โชคธนานกุลุ และกมลชนก ข าสวุรรณ, 2559) ประสบการณ์
ความสามารถท่ีเคยท าแล้วประสบผลส าเร็จ จะท าให้รูว้่าสามารถท าได้ มีความมั่นใจ ท าให ้
มีความสามารถในการแสดงพฤติกรรมนัน้ซ  า้ๆไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบพบว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองท่ีประสบผลส าเรจ็ทัง้ในระยะเวลาสัน้ และ
ระยะเวลายาว มีความสัมพันธ์กับการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
ความสามารถของตนเอง เป็นการแปลงขอ้มูลความรู ้และทักษะต่างๆ ใหก้ลายเป็นพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ (Affendi I. Muhamad N.A. Normi M. Hatta M. Aliza N. Sabtuah Md. Farid 
Md. Zanariah Z. and Suraiya S.M., 2018) รองลงมา คือ การได้เห็นประสบการณ์ของผู้อ่ืน 
(Vicarious Experiences) ทัง้จากขอ้มูลส่ือสาธารณะ สิ่งแวดลอ้มรอบตวั การสงัเกตตวัแบบเชิง
สญัลกัษณท่ี์มีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม เป็นการเพิ่มการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการ
ใชถ้งุยางอนามยั ส่งผลสนบัสนุนใหใ้ชถุ้งยางอนามยัอย่างยั่งยืน สอดคลอ้งกบัการศึกษาการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในครูประเทศเยอรมัน จ านวน 2  กลุ่ม  เปรียบเทียบกัน พบว่า 
ประสบการณ์ความส าเร็จในอดีต และการรบัรูป้ระสบการณ์ของผู้ อ่ืนทัง้ท่ีเป็นตวับุคคลและเชิง
สญัลกัษณ ์เป็น 2ปัจจยัหลกัท่ีมีผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเองท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
และเม่ือน ามาประยุกตใ์ชใ้นโปรแกรมการสอน สามารถใชใ้นการท านายความมั่นใจในการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการสอนไดม้ากขึน้ (Franziska P.E., 2016) สอดคลอ้งกบั ขอ้ความท่ี
ใชใ้นการส่ือสารท่ีชว่ยเหน่ียวน าเพิ่มการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง จะส่งผลตอ่การปรบัเปล่ียน
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พฤตกิรรมดว้ยยิ่งขอ้ความหรือสญัลกัษณมี์ความเขม้แข็ง จะยิ่งสง่เสรมิความกลวัตอ่ผลลัพธท่ี์ไม่ดี 
แล้วเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพให้ดียิ่งขึน้  (Nichole Egbert and Foluke Omosun, 
2017) ไดแ้ก่ การหากลวิธีใหคู้่ของตนใส่ถุงยางอนามัย หากมีเพศสมัพันธ์ แมจ้ะอยู่ในขณะเกิด
ปัญหาเฉพาะหน้ากับคู่ของตนเองก็ตาม ส่วนการชักจูงดว้ยค าพูด (Verbal Persuasion) และ 
การกระตุน้ทางอารมณ ์(Physiological State) ถึงแมจ้ะไม่ไดเ้ป็นประเด็นหลกั ท่ีส่งผลต่อการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี แต่ก็เป็นปัจจัยเอื ้อ ส่งเสริม  
การพัฒนาการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ด้วยการใช้ 
ถุงยางอนามัย อีกทั้งส่วนใหญ่ “ความกลัว” กลายเป็นตัวกระตุน้ให้เกิดข้อความฉุกใจให้ปรับ
พฤติกรรมเป็นใส่ถุงยางอนามัยทุกครัง้ สอดคลอ้งกับการศึกษาโปรแกรมการป้องกันพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศและการตัง้ครรภก์่อนวยัอนัควร โดยการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือป้องกันโรค 
ในนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 พบว่า หลงัทดลองกลุ่มทดลอง มีคา่เฉล่ียความคาดหวงัใน
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ สงูกว่าก่อนทดลองและสงู
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value< .05) ซึ่งทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือป้องกันโรค 
(Protection Motivation Theory : PMT) ท่ีน ามาใช้เกิดจากแนวคิดพื ้นฐานว่า ความกลัวเป็น
แรงจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมการป้องกัน ต่อมาไดพ้ัฒนาทฤษฎีเป็นการส่ือสารโนม้นา้วจูงใจ เน้น
กระบวนการคิด เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยมีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองเป็น
ตวักลางในการเช่ือมโยง โดยเช่ือว่าการส่ือสารใหเ้กิดความกลวัมีผลต่อความคิด แบบแผน และ
พฤติกรรมสุขภาพ  ถ้าข้อมูลท่ีได้รับจากการส่ือสารกระตุ้นให้เกิดความกลัวแล้ว บุคคลจะมี  
การแสดงออกพฤติกรรมปอ้งกนั เพ่ือไม่ใหเ้กิดสิ่งท่ีกลวันัน้ (จตุิมาศ เม่งช่วย, 2561) หลงัจากสรุป
สารสนเทศและน าเสนอแล้ว จึงก าหนดโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเส่ียง ผลการประเมินโปรแกรมการจดัการ
เรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 
กรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกัน 
การติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร พบว่า  สอดคล้องกับสมมติฐาน
งานวิจยั ท่ีหลงัเขา้รบัโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้ผูเ้ขา้รว่มวิจยัมีการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี เพิ่มขึน้สงูกวา่ก่อนเขา้รว่มโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมการประยุกตใ์ช้ทฤษฎีการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และ 
การสรา้งเสริมทักษะชีวิตต่อความมั่นใจในการหลีกเล่ียง  การมีเพศสัมพันธ์และการป้องกัน 
การตัง้ครรภ์ ในนักเรียนวัยรุ่นหญิงกลุ่มเส่ียงทางเพศ โดยทดลองใชโ้ปรแกรมการประยุกตใ์ช้
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ทฤษฎีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและการสรา้งเสริมทักษะชีวิต  ร่วมกับการใหค้  าปรึกษา
ปัญหาทางเพศด้วยเครือข่ายออนไลน์ทางโทรศัพท์ พบว่า  มีความมั่ นใจในการหลีกเล่ียง 
การมีเพศสมัพนัธแ์ละการป้องกันการตัง้ครรภข์องนกัเรียนวยัรุ่นหญิงกลุ่มเส่ียงทางเพศ หลงัเขา้
ร่วมโปรแกรมฯมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  .01 (ประไพวรรณ 
ดา่นประดษิฐ์ เปรมวดีคฤหเดช อดุมพร ย่ิงไพบลูยส์ขุ บญุศรี กิตติโชตพิาณิชย ์และผอ่งศรี สวยสม
, 2561) ใน ก า รจัด ท า โป รแก รม กา รจัด ก าร เรี ย น รู้ค รั้ง นี ้  จั ด ก ระบ วน กา รกลุ่ ม เป็ น  
กลุ่มเล็ก มีความเฉพาะเจาะจงในกลุ่มเป้าหมายท่ีมีเพศสมัพนัธเ์ป็นประจ าเหมือนกนั เพ่ือใหเ้กิด  
การแลกเปล่ียนเรียนรู ้และคดัเลือกกิจกรรมท่ีกลุ่มเปา้หมายท่ีเป็นวัยรุน่สนใจ รว่มด าเนินกิจกรรม 
และใชป้ระโยชนใ์นชีวิตไดจ้ริง จึงท าใหว้ยัรุน่กลุ่มเปา้หมายมีความสนใจร่วมด าเนินกิจกรรมตาม
ขั้นตอน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มได้ มีข้อซักถามเพิ่มเติมเก่ียวกับเรื่องเอดส์และเพศ 
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัเรื่องการสอนดว้ยโปรแกรมเพศศกึษารอบดา้น ในนกัเรียนมธัยมศกึษาชัน้
ปีท่ี 2 ท่ีพบวา่ แมค้วามรูไ้ม่เพิ่มขึน้ แตมี่ทกัษะการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี โดยใชถ้งุยางอนามยั
เพิ่มขึน้ เป็นผลจากรูปแบบโปรแกรมออกแบบใหส้อดคลอ้งกับหลกัสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลกัษณะโปรแกรมมีการบรรยาย และด าเนินกิจกรรมแบบมีส่วนรว่มเก่ียวกับสิ่งท่ีวยัรุน่ควรทราบ
เพ่ือการปฏิบตัิตน มีการจดัการเรียนรูโ้ดยเนน้ความจ าและเขา้ใจดว้ยวิธีบรรยายแบบมีส่วนรว่มนี ้
อาจท าใหว้ยัรุ่นจ าเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนไม่ได ้ไม่เกิดการเรียนรู ้เพราะไม่สนใจฟังขณะสอน  
จึงมีข้อเสนอแนะควรปรับปรุงวิ ธีการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษารอบด้านด้วยวิ ธี ท่ีตรงกับ 
ความสนใจของวัยรุ่น  เพ่ือท าให้วัยรุ่นสนใจฟังและได้รับความรูอ้ย่างเพียงพอ ซึ่งผู้เรียนอาจ 
ตอ้งมีทกัษะการแสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีก าหนด (เบ็ญจมาศ โอฬารรตันม์ณี และวีรยา 
จึงสมเจตไพศาล, 2560) การจัดการเรียนรูใ้นครัง้นี ้ จึงเป็นกิจกรรมท่ีเยาวชนต้องการตรงกับ 
ความสนใจ ซึ่งทุกกิจกรรมจะมีการแสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีก าหนด  สนับสนุนกับ
การศกึษาโปรแกรมการจดัการเรียนรูใ้นสถานศกึษา เรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมเพศศกึษาและ
การปอ้งกนัการตัง้ครรภใ์นวยัเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนตน้ จงัหวดัสพุรรณบรุี โดยนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ไดเ้ข้าร่วมโปรแกรมเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนท่ี
พัฒนาขึน้โดยประยุกตแ์นวคิดแบบจ าลองการใหข้อ้มูลข่าวสาร การสรา้งแรงจูงใจ และพัฒนา
ทักษะด้านพฤติกรรมเป็นระยะเวลา 7สัปดาห์ มีกิจกรรมสรา้งเสริมความรูโ้ดยการบรรยาย
ประกอบส่ือสไลด ์สาธิตการสวมถุงยางอนามัยและฝึกปฏิบัติ  ฝึกทักษะการเจรจาต่อรองและ  
การปฏิเสธการเสริมสร้างแรงจูงใจผ่านกลุ่มไลน์ การเรียนรูจ้ากตัวแบบทางบวก ส่วนกลุ่ม
เปรียบเทียบได้รับกิจกรรมการเรียนรูต้ามปกติ รวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลองด้วย
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แบบสอบถามวิเคราะห์ ผลการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรูเ้รื่องเพศศึกษาและการป้องกัน 
การตัง้ครรภใ์นวยัเรียน เจตคติตอ่การปอ้งกนัการตัง้ครรภใ์นวยัเรียน การรบัรูค้วามสามารถตนเอง
และพฤติกรรมป้องกันการตัง้ครรภใ์นวยัเรียนดีกว่าก่อนการทดลอง และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดงันั้น สถานศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ สามารถ 
น าโปรแกรมนีไ้ปประยกุตใ์นการจดัการเรียนการสอนเรื่องเพศศกึษาใหแ้ก่นกัเรียนวยัรุน่โดยปรบัใช้
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของนกัเรียน และบรบิทของโรงเรียนได ้(อ่อนนชุ หมวดคณู มณีรตัน ์
ธีระวิวฒัน ์ขวญัเมือง แก่วด าเกิง และนิรตัน ์อิมามี, 2561) ซึ่งจากการศกึษาทศันคติในกลุ่มวยัรุน่
ท่ี เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ปี ท่ี  1 -2 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ควรปรบัเนือ้หาใหต้รงกับความตอ้งการเรียนรูเ้รื่องเพศศึกษา เน่ืองจาก
เนือ้หาท่ีวัยรุ่นตอ้งการเรียนรูเ้พ่ือใช้ในชีวิตจริงไม่ใช่สิ่งท่ีครูตอ้งการจะจัดการเรียนการสอน ใช้
กระบวนการจดัการเรียนรูรู้ปแบบเดิมๆ เนน้การฟังเพียงอย่างเดียว มากกว่าการพฒันาการจดัการ
เรียนรู ้ให้มีความคิดพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือให้ตัดสินใจจัดการแก้ปัญหาได้  จึง
จ  า เ ป็ น ต้ อ ง อ อ ก แ บ บ กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี ห ล า ก ห ล า ย  แ ล ะ บุ ค ค ล 
ท่ีวัย รุ่นไว้วางใจ พูดคุยเรื่องเพศด้วยมากท่ีสุดคือ เพ่ือน ร้อยละ 82 และบุคคลท่ีวัย รุ่น  
พดูคยุเรื่องเพศดว้ยนอ้ยท่ีสุดคือ ครู รอ้ยละ 30.5 และบิดา รอ้ยละ 30.1  (วลัยา ธรรมพนิชวฒัน ์
และเบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี , 2561) ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี ้ จึงจัดกิจกรรมท่ีมี 
การแลกเปล่ียนเรียนรูก้ับกลุ่มเพ่ือนท่ีมีพฤติกรรมรูปแบบเดียวกันหรือใกลเ้คียงกัน เพ่ือใหส่ื้อสาร
กันได้อย่างเปิดเผย และเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งในงานวิจัยครัง้นี ้เม่ือเยาวชนกลุ่มตัวอย่างมี  
ความตระหนกั ตอ้งการถงุยางอนามยัแบบยั่งยืน และตอ้งการตรวจหาการติดเชือ้เอชไอวี ผูว้ิจยัจึง
แนะน าแหลง่ประโยชนใ์นชมุชน ไดแ้ก่ จดุกระจายถงุยางอนามยั แกนน าชมุชนและแกนน าเยาวชน
ท่ีแจกถงุยางอนามยัฟรี และแนะน าการส่งตอ่บุคลากรศนูยบ์ริการสาธารณสุขพ่ีเลีย้งท่ีดแูลพืน้ท่ี
ชุมชน ผ่านช่องทางไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ และคณะ  
(ประไพวรรณ ดา่นประดิษฐ์ เปรมวดีคฤหเดช อดุมพร ย่ิงไพบลูยส์ขุ บญุศรี กิตติโชติพาณิชย ์และ
ผ่องศรี สวยสม, 2561) ท่ีพบว่า การใหค้  าปรกึษาในกลุ่มเส่ียงท่ีมีปัญหาทางเพศ แลว้ไม่ทราบจะ
ปรกึษาใครได ้จึงไดใ้ชช้่องทางไลนม์าคยุกบัผูว้ิจยัทีมสขุภาพ บคุลากรสาธารณะสุข เป็นช่องทาง
ระบายความเครียดและเสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาทางเพศสมัพนัธ ์ท าใหก้ลุ่มตวัอย่างเกิด
ความเช่ือมั่นใจการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีไดม้ากขึน้ เพราะการใชช้อ่งทางไลน ์เป็นช่องทางการ
ติดต่อท่ีไม่เห็นหน้า ท าให้ไม่อาย กล้าพูดคุยสถานการณ์ปัญหาตามความเป็นจริง และคนท่ี



  106 

เยาวชนไว้ใจท่ีสุดนอกจากเพ่ือน คือ บุคลากรสาธารณสุข เยาวชนมักจะหลีกเล่ียงการขอ
ค าแนะน าปรกึษาเรื่องเพศกบัครูและบดิา   

ตอนที ่3 อภปิรายผลการประเมินโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 
กรุงเทพมหานคร  

ในงานวิจยัครัง้นี ้ลักษณะของเยาวชนกลุ่มเส่ียงท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นรอ้ยละ 60 และมีอายุระหว่าง 15-18 ปี แมว้่าในงานวิจยันีจ้ะใหค้  าจ ากัดความจาก
การทบทวนวรรณกรรมว่า เยาวชนกลุ่มเส่ียง หมายถึง ผู้ท่ีมีอายุ 15-24 ปี แสดงให้เห็นว่าใน
สถานการณ์ปัจจุบันช่วงอายุของเยาวชนท่ีมี เพศสัมพันธ์สม ่าเสมอ อย่างน้อย 1 ครัง้/สัปดาห ์
ภายในระยะเวลา 1 เดือน มีช่วงอายุมีเพศสมัพันธเ์ร็วขึน้ สอดคลอ้งกับรายงานอตัราการคลอด
ของวยัรุน่อาย ุ15-19 ปี 39.6 ตอ่ประชากรหญิงอาย ุ15-19 ปี 1,000 คน และอตัราการคลอดซ า้ใน
วยัรุ่นอายุ 15-19 ปี ในช่วง 5 ปียอ้นหลงั มีแนวโนม้สูงขึน้ รอ้ยละ 11.3 และกรุงเทพมหานคร มี
สถิติการคลอดและการแท้งของหญิงวัยรุ่นสูงสุดในประเทศ ซึ่ งส่งผลกระทบหลายดา้น ไดแ้ก่ 
ปัญหาการท าแทง้ ภาวะแทรกซอ้นเด็กแรกเกิดน า้หนกัต ่ากว่าเกณฑ ์การขาดโอกาสในการเลีย้งดู
และการศกึษาในเด็กท่ีมีแม่เลีย้งเด่ียวอาย ุ15ปี เพิ่มขึน้ (กรมอนามยั, 2561) ซึ่งงานวิจยันีว้่า รอ้ย
ละ 90 ของเยาวชนกลุ่มตวัอย่าง มีความไวใ้จขอค าแนะน าเพ่ือนในเรื่องแฟน คู่รกัเป็นส่วนใหญ่ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัศกึษารูปแบบความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตขุองปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมปอ้งกนั
ความเส่ียงทางเพศ ของวยัรุน่หญิงในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่าคา่นิยมตอ่พฤติกรรมทางเพศ ของ
วยัรุ่นหญิงคิดว่าการไม่มีแฟนเป็นเรื่องลา้สมัย  การถูกเนือ้ตอ้งตัวเป็นเรื่องปกติ ซึ่งวัยรุ่นไดร้บั
ค่านิยมเหล่านีจ้ากส่ือ และกลุ่มเพ่ือน (อารยา  เชียงของ  ปราลีณา  ทองศรี และชะไมพร  ธรรม
วาสี, 2561)  และพบวา่ก่อนด าเนินโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร มีการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีเฉล่ียอยู่ในระดบันอ้ย และหลังจากด าเนินโปรแกรม
การจดัการเรียนรูฯ้ เยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร มีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการ
ปอ้งกันการติดเชือ้เอชไอวีเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก จากการทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ Wilcoxon 
Signed Ranks Test เปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่าง คา่เฉล่ียโดยตวัแปรอิสระ (Independent 
Variables) พบว่ายอมรบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยหลงัเขา้ร่วมโปรแกรมการจดัการเรียนรู้ การรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 
มีคะแนนการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีสูงกว่าก่อนเขา้ร่วม
โปรแกรมการจดัการเรียนรูฯ้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้
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ไว้ และจากการเปรียบเทียบผลการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี โดยใช้ถุงยางอนามัยขณะมี
เพศสมัพนัธ ์ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลงัเขา้รว่มโปรแกรมฯ หน่วยการ
เรียนรู ้1 ท่ีพบว่า หลังจากด าเนินโปรแกรมการจัดการเรียนรูฯ้ เยาวชนกลุ่มเส่ียง ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง ปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี โดยใชถ้งุยางอนามยัขณะมีเพศสมัพนัธเ์ฉล่ียรอ้ยละ 79.17 ซึ่ง
เพิ่มจ านวนครัง้ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ท่ีจากเดิมไม่ใชถ้งุยางอนามยัเลย หรือใชเ้พียง 1-
2 ครัง้ขณะมีเพศสมัพนัธเ์ท่านัน้ แสดงว่าโปรแกรมการจดัการเรียนรูค้วามสามารถของตนเอง ใน
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร  ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้ มี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของพรรมัภา ขวญัยืน ท่ีพบว่า หากเยาวชนกลุ่มเส่ียงท่ีมีเพศสัมพนัธเ์ป็น
ประจ า มีความรู ้เจตคติท่ีดี มีทกัษะท่ีจ าเป็น แต่ถา้ไม่มีการรบัรูค้วามสามารถในการปรบัเปล่ียน
พฤติกรรมการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยการใชถ้งุยางอนามยัแลว้ ก็ไม่อาจปอ้งกนัการติดเชือ้
เอชไอวีได ้หากเพิ่มการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีไดแ้ลว้นัน้ ยงั
ชว่ยลดปัญหาการตัง้ครรภไ์ม่พรอ้มในวยัรุน่ ลดปัญหาสงัคม และภาระของหนว่ยงานภาครฐัท่ีตอ้ง
ให้การช่วยเหลืออีกด้วย (พรรัมภา ขวัญยืน , 2557  ) ซึ่งสอดคล้องกับการป้องกันปัญหา 
การตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ ท่ีไมส่ามารถยบัยัง้การมีเพศสมัพนัธไ์ด ้ทางออกอีกวิธีท่ีดีท่ีสดุคือ การปอ้งกนั
ด้วยการใช้ถุงยางอนามัย ท่ีช่วยป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ  
การตั้งครรภ์ เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัญหาของเยาวชนและวัยรุ่น ซึ่งเน้น  
การเผยแพร่ความรู ้และปรบัเปล่ียนพฤติกรรมการป้องกันไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ได้แก่  
กลุ่มเด็ก เยาวชน ครอบครวั ในสถานศึกษา ในชุมชน ซึ่งเด็กและเยาวชนสามารถน าไปใช้ได ้
ในชีวิตจริง ชีวิตจริงท่ีไม่ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมก็เปล่ียนแปลงไม่ได ้(วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน,์ 2560) 
ซึ่งการมีเพศสัมพันธข์องวยัรุ่น ส่วนใหญ่เกิดขึน้กับแฟน คนรกั และเพ่ือน ซึ่งมีความไวใ้จ เช่ือใจ
คูร่กั ท าใหมี้เพศสมัพนัธแ์บบไม่ป้องกัน และอาจท าใหเ้กิดการติดเชือ้เอชไอวีในวยัรุ่นได ้อารมณ์
ความรูส้ึกของวยัรุน่ ตอ่ตวักระตุน้ทางเพศ ไดแ้ก่ การดหูนงัเอ็กซห์รือคลิปโป๊ การอยู่ใกลช้ิดกบัคูร่กั 
ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติ และในปัจจุบนัมีความหลากหลายทางเพศ ทัง้เพศชาย เพศหญิง และเพศ
ทางเลือก เป็นประเด็นส าคญัท่ีวยัรุน่ตอ้งรูเ้ท่าทนัและตดัสินใจดว้ยตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย และรบัผิดชอบต่อผลท่ีตามมา  (ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุข, 2560) จากการเปรียบเทียบผลการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี โดยใชถุ้งยางอนามัย
ขณะมีเพศสัมพันธ์ ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ 
 หน่วยการเรียนรู ้1 ท่ีพบว่ามีเพียงรอ้ยละ 30 ของเยาวชนกลุ่มเส่ียงท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีผ่าน 
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การเขา้ร่วมโปรแกรมฯ หน่วยการเรียนรู ้1 แลว้ใชถ้งุยางอนามยัทุกครัง้ขณะมีเพสสมัพนัธภ์ายใน
ระยะเวลา 1เดือน  สอดคล้องกับผลวิจัยในด้านความสม ่าเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยของ
นกัศึกษาชายรกัชายท่ีพบว่า มีการใชถ้งุยางอนามยัทกุครัง้ รอ้ยละ 49.6 กับคู่นอนประจ า และใช้
ถงุยางอนามยัทกุครัง้ รอ้ยละ 66.4 กบัคูน่อนชั่วคราวเท่านัน้ เน่ืองจากเรื่องของพฤติกรรมทางเพศ
เป็นเรื่องท่ีตอ้งใหห้ลายปัจจยัประกอบกนั อย่างไรก็ตามยงัคงสอดคลอ้งในผลการวิจยันีว้่า ปัจจยั
ดา้นการรบัรูค้วามสามารของตนเองในการใชถุ้งยางอนามัย สามารถท านายความสม ่าเสมอใน
การใช้ถุงยางอนามัยได้ (นัทธวิทย์ สุขรักษ์, 2561) และแม้การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือ  
การป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยการใชถุ้งยางนามยัทุกครัง้ เป็นเรื่องท่ีตอ้งใชเ้วลาและพฒันา
โปรแกรมตอ่ เน่ืองจากการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีมีความจ าเป็นตอ้งใสถ่งุยางอนามยัทกุครัง้ท่ีมี
เพศสัมพันธ์ จึงจะปลอดภัยจากเอดส์ได้ ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาโปรแกรมในครั้งนี ้  
มีความสอดคลอ้งกบัประเด็นท่ีทา้ทายความสามารถในการด าเนินโครงการดา้นสขุภาวะทางเพศ 
อนามยัการเจรญิพนัธ ์การปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีในกลุม่เยาวชน ไดแ้ก่ ขาดความครอบคลมุใน
กลุ่มเยาวชนท่ีเขา้ไม่ถึงโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชน
กลุ่มเส่ียงท่ีมีความจ าเป็นเรง่ดว่นในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีและสขุภาวะทางเพศ ในขณะท่ี
หลายโปรกรมตั้งเป้าหมายให้มีความครอบคลุมกลุ่มวัยรุ่นทุกคนในชุมชน แทนท่ีจ ะก าหนด
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความเส่ียงเฉพาะกลุ่มและการเปล่ียนแปลงความสามารถในการป้องกัน  
การตดิเชือ้เอชไอวี ส่งผลกระทบเชิงบวกตอ่พฤติกรรมการใชถ้งุยางอนามยั กลวิธีการจดัการเรียนรู้
จึงมีความส าคญัยิ่ง กบัความสามารถท่ีจะกระท าการใดๆ กับขอ้มลูตา่งๆ ดว้ยตนเองได ้และจาก
การทบทวนหลกัสตูรเพศวิถีศกึษารอบดา้นใน 10 ประเทศ แถบแอฟริกาตะวนัออกและใต ้ซึ่งเป็น
พืน้ท่ีโครงการริเริ่มท่ีครอบคลมุทัง้ภูมิภาค พบว่า หลกัสตูรส่วนใหญ่ไม่มีขอ้มูลพืน้ฐานมากพอใน
เรื่องท่ีเก่ียวกบัถงุยางอนามยั ขาดแง่มมุตา่งๆ ในเรื่องเพศ สถานท่ีขอรบัถุงยางอนามยัและบริการ
ด้านสุขภาวะทางเพศ และหลักสูตรส่วนใหญ่ ไม่ให้ความสนใจมากพอในการเสริมพลัง
ความสามารถของเยาวชน (Venkatraman Chandra-Mouli  Catherine Lane  Sylvia Wong, 
2015) ดงันัน้ โปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติด
เชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร ท่ีด  าเนินกิจกรรมในชมุชน เป็นโปรแกรมท่ีเป็น
ส่วนหนึ่งท่ีเติมเต็ม ให้การจดัการเรียนรูห้ลกัสูตรเพศวิถีศึกษารอบดา้นมีความครอบคลมุขึน้ และ
เป็นโปรแกรมท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ในกลุ่มเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร ซึ่งด  าเนิน
กิจกรรมในชมุชนของตนเอง ท าใหใ้ชกิ้จกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกบัเยาวชนกลุ่มเส่ียงท่ีมี
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บริบททางสงัคมใกลเ้คียงกัน เห็นการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง และเปรียบเทียบ ใหก้ าลงัใจ 
เพ่ือนเยาวชนกลุม่เส่ียงดว้ยกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โปรแกรมการจดัการเรียนรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติด
เชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร  เป็นโปรแกรมท่ีถูกสรา้งและพัฒนาจาก
แนวคิดการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Self efficacy) ของแบนดรูา (Bandura, 1986) เนน้การ
จดัการเรียนรูค้วามสามารถของตนเอง โดยก าหนดจดุมุ่งหมายของโปรแกรมตามปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การรบัรูค้วามสามารถของตน ไดแ้ก่ การกระท าท่ีส าเร็จของตนเอง (Enactive Attainment) การได้
เห็นประสบการณ์ของผู้อ่ืน (Vicarious Experiences) การชักจูงด้วยค าพูด (Persuasion) และ 
การกระตุน้ทางอารมณ ์(Physiological State) ดงันัน้จึงออกแบบโปรแกรมขัน้ตอนผา่นกิจกรรมใน
ช่ือ “S-EPP-V program” โดย  

“S” หมายถึง Self efficacy คือ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง  
“E” หมายถึง Enactive Attainment คือ การกระท าท่ีส าเรจ็ของตนเอง  
“Pe” หมายถึง Persuasion คือ การชกัจงูดว้ยค าพดู  
“Ph” หมายถึง Physiological State คือ การกระตุน้ทางอารมณ ์ 
“V” หมายถึง Vicarious Experiences คือ การไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ่ื้น 

โปรแกรมนี ้เป็นกิจกรรมต่อเน่ือง รวมระยะเวลา 1 เดือน ประกอบด้วย กิจกรรม 
การเรียนรูใ้น 4 ครัง้ ห่างกนัครัง้ละ 1สปัดาห ์ตามทฤษฏีการพฒันาหลกัสตูร/โปรแกรม ของทาบา 
(Taba, 1962) โดยส่งเสริมสรา้งสรรคก์ารสอนและการเรียนรูม้ากกว่าการออกแบบหลักสูตร/
โปรแกรม  มีทั้ งหมด 7 ขั้นตอน  จน เกิด เป็ น  S-EPP-V Program ท่ี มี ความ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีเป็นเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพิ่มการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 
ใหส้่งผลกับพฤติกรรมสุขภาพทางเพศในการป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวีรายใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และสนบัสนนุโปรแกรมสขุศกึษามาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอดสแ์ละเพศในสถานศกึษา 

สรุป โปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกัน 
การตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร (S-EPP-V Program) ดงัตาราง 20  
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ตาราง 20 ตารางแสดงโปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนั
การติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร (S-EPP-V Program) 

คร้ังที่/ 
เวลาทีใ่ช้ 

วิธ ี
ด าเนินการ 

แนวคิด 
S-EPP-V 

กิจกรรม ประ 
เมินผล 

ครัง้ท่ี 1 
60-120
นาที 
 

1.ชีแ้จงวตัถปุระสงคแ์ละ
ขัน้ตอน 
2.วดัการรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง 
3.ด าเนินกิจกรรม  
4.ชีแ้จงและแจกแบบ
บนัทกึการใชถ้งุยางฯ 

S-E 
  -P 
  -E 
  -E,V 

1.รือ้คน้ผลส าเรจ็ 
2.ชกัจงูดว้ยค าพดู  
3.ระลกึสิ่งส  าคญั
ไวย้ดึเหน่ียว 
4.วลีหรือภาพหลดุ
เดด็  

-การสงัเกต 
-ขอ้ความคิดเห็น 
-ผลการรบัรู ้
ความสามารถของ
ตนเอง 

ครัง้ท่ี 2 
20-40 
นาที 

1.ทบทวนสาระ 
2.ด าเนินกิจกรรม  
 

S-E,V,P 
  -E 

1.ชกัจงูดว้ยค าพดู
ผา่นโมเดล  
2.ทวนสอบ
ความส าเรจ็  

-การสงัเกต 
-ขอ้ความคิดเห็น 

ครัง้ท่ี 3 
10-20นาที 

1.ทบทวนสาระ 
2.ด าเนินกิจกรรม  

S-P 1.ย า้เตือน -การสงัเกต 
-ขอ้ความคิดเห็น 

ครัง้ท่ี 4 
30-60 
นาที 

1.วดัการรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง 
3.เก็บแบบบนัทกึการใช้
ถงุยางฯ 

S-P 
  -E 

1.เตือนใจ  
2.ทวนสอบ
ความส าเรจ็ 

-การสงัเกต 
-ขอ้ความคิดเห็น 
-ผลการรบัรู ้
ความสามารถของ
ตนเอง 
-ผลการใชถ้งุยาง
อนามยั 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การจัดการเรียนรู้ไปใช้   
1. จากผลการวิจยัพบว่า ยอมรบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยหลงัเขา้รว่มโปรแกรมการจดัการ

เรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง 



  111 

กรุงเทพมหานคร มีคะแนนการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีสูง
กว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรมการจัดการเรียนรูฯ้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้แสดงวา่โปรแกรมการจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการ
ป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึน้  มี
ประสิทธิภาพสง่ผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี  ดงันัน้จึง
ควรน าไปพฒันาบุคลากรโดยการน าไปใชก้บับุคลากรสาธารณสขุท่ีดแูลเยาวชนในชมุชน และใน
กลุม่ตวัอยา่งอ่ืนท่ีมีคณุลกัษณะใกลเ้คียงกนั ไดแ้ก่ สถานศกึษา ใหแ้พรห่ลายตอ่ไป 

2. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเยาวชนในชุมชน ไม่สามารถก าหนดวันนัด
หมายโดยไม่สมคัรใจไดด้งัเชน่กลุม่ตวัอยา่งในโรงเรียน ท่ีใชเ้วลาในชั่วโมงเรียนในการจดัการเรียนรู ้
ดงันัน้ การชีแ้จงวตัถุประสงค ์การใชค้  าพูดท่ีแสดงความเขา้ใจในกิจวตัรของเยาวชน การจดัการ
เรียนรูใ้นหัวขอ้ท่ีเยาวชนสนใจและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงของเยาวชนจึงเป็นสิ่งท่ีท าใหเ้ยาวชน
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และการใชเ้วลาท่ีน้อยท่ีสุดในการด าเนินกิจกรรม ร่วมกับ
กิจกรรมท่ีเขา้ถึงความตอ้งการในจิตใจของเยาวชน เป็นสิ่งส  าคญัจ าเป็นท่ีจะท าใหเ้ยาวชนสามารถ
อยู่ร่วมกิจกรรมจนครบก าหนด และน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ หากด าเนินกิจกรรมโดยใช้ระยะ
เวลานานและไม่ไดอ้ยู่กลุ่มเพ่ือนท่ีสนใจ จะท าใหไ้ม่มาเขา้ร่วมกิจกรรมครบก าหนด และไม่แสดง
ความคิดเห็นใดๆ และหลงัจากด าเนินกิจกรรมแตล่ะครั้ง ควรติดตามใส่ใจดแูลความกา้วหนา้และ
ปัญหาอุปสรรคของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือทราบความก้าวหน้าของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และสามารถใหค้  าแนะน า ชว่ยเหลือไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. จากผลการวิจัยซึ่ งพบว่า  หลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการเรียน รู้การรับ รู ้

ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 
มีคะแนนการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีสูงกว่าก่อนเขา้รว่ม
โปรแกรมการจดัการเรียนรูฯ้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้
ไว ้ดงันัน้ จึงควรให้ศูนยบ์ริการสาธารณสุขส่งเสริมการจัดการเรียนรูฯ้นี ้ไปใชอ้ย่างต่อเน่ืองกับ
ชมุชนในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร และขยายการจดัการเรียนรูไ้ปยงัชมุชนพืน้ท่ีอ่ืนๆท่ีมีบรบิทใกลเ้คียง
กนั 

2. จากผลการวิจยั ควรจดัใหมี้การอบรมเชิงปฏิบตัิการเพิ่มเติมเฉพาะเรื่องนี ้ใหบ้คุลากร
สาธารณสุขทั่ วพื ้นท่ีกรุงเทพมหานคร สามารถน าไปใช้ในชุมชน และสถานศึกษาในพื ้นท่ี
กรุงเทพมหานครได ้
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ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ควรมีการพฒันาการจดัการเรียนรูฯ้ เก่ียวกบัการประเมินผลตามสภาพจรงิ ส าหรบัให้

บุคลากรสาธารณสุขใช้ประเมินเยาวชน  และการใช้สัญลักษณ์ ภาพ หรือข้อความท่ีเป็น
ประสบการณข์องตนเองในการกระตุน้ใหเ้กิดความตระหนกัก่อนเกิดพฤตกิรรมเส่ียง 

2. ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูฯ้ เก่ียวกับการใช้ถุงยางอนามัยอย่างต่อเน่ือง 
เนือ้หาเฉพาะเรื่องไดแ้ก่ เรื่องการออกแบบกิจกรรมใหใ้ชถ้งุยางอนามยัเฉพาะรายท่ีมีความเส่ียงสงู 
และการประเมินการใชถ้งุยางอนามยัอย่างตอ่เน่ือง ใหเ้ป็นการจดัการเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
โดยใชก้ารจดัการเรียนรูผู้ว้ิจยัสรา้งขึน้เป็นฐาน และปรบัแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรูต้าม
คณุลกัษณะพฤติกรรมพิเศษเฉพาะกลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่เสพยาเสพติดและมีเพศสมัพนัธเ์ป็นประจ าแต่
มีพฤติกรรมไม่ใชถ้งุยางอนามยั กลุ่มชายท่ีมีเพศสมัพนัธก์บัชายและมีเพศสมัพนัธเ์ป็นประจ าแตมี่
พฤติกรรมไม่ใช้ถุงยางอนามัย เป็นตน้โดยปรบัเนือ้หาและกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับ  
ความตอ้งการของกลุม่ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม 
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คู่มือประกอบการเรียนรู้ 
เอดสแ์ละการป้องกัน 

ส าหรับเยาวชน 

เอกสารประกอบ 
โปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรับรู้ความสามารถของตนเอง  
ในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 
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ค าน า 
 

 เอกสารชดุการเรียนรูนี้ ้เป็นเอกสารท่ีผูว้ิจยัจดัท าขึน้ เพ่ือใชเ้ป็นเอกสารประกอบโปรแกรม  
การจดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชน
กลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชเ้ป็นแนวทาง หรือโปรแกรมท่ีจะส่งผลกับ
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีรายใหม่ และสนับสนุนโปรแกรมสุข
ศกึษามาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอดสแ์ละเพศในสถานศกึษา  
 ส าหรับโปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรับรู ้ความสามารถของตนเอง ในการป้องกัน 
การติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร เน้นเพิ่มการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ด้วยการใช้ถุงยางอนามัย ตามแนวคิดการรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง (Self efficacy) ของ แบนดรูาและเนน้ในกลุ่มเยาวชนกลุ่มเส่ียง ท่ียงัไม่
ใชถุ้งยางอนามยัเม่ือเผชิญเหตุการณ์ขณะมีเพศสมัพันธก์ับคู่ ท  าใหเ้กิดการติดเชือ้เอชไอวี ทัง้ท่ี
เยาวชนส่วนใหญ่ไดร้บัความรู ้ปรบัเจตคติ และทักษะในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวีรายใหม่
อย่างตอ่เน่ืองแลว้ ซึ่งเยาวชนกลุ่มเส่ียงเหล่านีอ้ยู่ในและนอกระบบการศกึษา  ซึ่งเยาวชนในระบบ
การศกึษา ไดร้บัการป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวีแลว้ในหมวดวิชาสุขศกึษา แต่เยาวชนเหล่านีอ้ยู่ใน
บริบทชุมชน และครอบครวั มากกว่า 16 ชั่วโมง ในขณะท่ีอยู่ในสถาบนัทางการศึกษาประมาณ  
8-10 ชม. โปรแกรมนี ้จึงพฒันาขึน้เพ่ือสนบัสนนุโปรแกรมสุขศกึษามาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับเอดส์
และเพศในสถานศกึษา 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารชุดนีจ้ักเป็นประโยชน ์ต่อบุคลากรสาธารณสุข และ
บคุลากรทางการศกึษา และผูส้นใจทั่วไป ท่ีมีเป้าหมายและด าเนินกิจกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใชถ้งุยางอนามยัในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีรายใหม ่ในเยาวชนกลุม่เส่ียง 
 สดุทา้ยนี ้ขอบคณุผูท้รงคณุวุฒิ อาจารยท่ี์ปรกึษา แกนน าเยาวชน เยาวชนกลุ่มตวัอย่าง 
และผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนท่ีเอือ้ข้อมูล รวมถึงผู้เขียนต ารา หนังสือ และงานวิจัยทุกเล่ม ท่ีน ามา
อ้างอิงในคู่มือประกอบการเรียนรูใ้นครัง้นี ้ซึ่งนับได้ว่า มีประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการพัฒนาการ
จดัการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม
เส่ียง กรุงเทพมหานคร  

          โศรดา สรุเทวมิตร
นกัศกึษาการศกึษาดษุฎีบณัฑิต  
สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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เส้นทางการใช้คู่มือประกอบการเรียนรู้เอดสแ์ละการป้องกัน  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าความเขา้ใจคูมื่อประกอบการเรียนรู ้
เอดสแ์ละการปอ้งกนั 

ศกึษาหาความรูจ้ากขอ้มลูอ่ืนๆ 

ด าเนินกิจกรรมกบักลุม่เปา้หมาย 

ประเมินผล 

สนบัสนนุ 
ถงุยางอนามยัพรอ้มใช ้

แหลง่ขอ้มลูตาม
บรรณานกุรม 

โปรแกรมการจดัการเรยีนรู ้
4 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1ครัง้ 
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แนวทางของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี  

ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 
 

เนือ้หาของโปรแกรมท่ีถูกสรา้งขึน้ เนน้การจดัการเรียนรู้การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดความมุ่ง
หมายของโปรแกรม ตามปัจจยัท่ีมีผลตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตน มีดงันี ้ 

1. การกระท าท่ีส าเรจ็ของตนเอง (Enactive Attainment) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรบัรู ้
ในความสามารถตนเองมากท่ีสดุ เป็นการเรียนรูจ้ากประสบการณต์รง (Mastery Experiences)  

2. การได้เห็นประสบการณ์ของผู้อ่ืน (Vicarious Experiences) โดยมุ่งเน้นตัวแบบท่ี
สามารถเรียนรูป้ระสบการณ์ไดจ้ากการสังเกต หรือมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง และตัวแบบท่ีเป็น
สญัลกัษณ ์(Symbolic หนว่ยการเรียนรู)้  

3. . การกระตุน้ทางอารมณ ์(Physiological State)  เป็นการกระตุน้ปฏิกิริยาของบุคคลท่ี
สง่ผลตอ่การตดัสินความสามารถของตนเอง 

4. การชกัจงูดว้ยค าพดู (Persuasion) เป็นวิธีการใชก้นัมากเพราะท าไดง้่าย ใชไ้ดท้นัที ทกุ
เวลา สถานท่ี และโอกาส การชกัจงูดว้ยค าพดู ท าใหเ้ช่ือวา่จะสามารถประสบความส าเรจ็ได ้แมว้่า
จะเคยท างานไมส่  าเรจ็มาแลว้  

ทัง้หมดนี ้เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้
เอชไอวี และให้เกิดพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย ขณะมีเพศสัมพันธ์  โดยสรา้งเป็นรูปแบบ
กิจกรรม ดงันี ้
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แผนการจัดกิจกรรมในโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง  
ในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 

 
ค าชีแ้จง 

โปรแกรมการจัดการเรียนรูก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ 
เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร เป็นโปรแกรมท่ีถูกสรา้งและพฒันาจากแนวคิด
การรับรูค้วามสามารถ (Self efficacy) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) เน้นการจัดการเรียนรู ้
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของโปรแกรมตามปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
การรบัรูค้วามสามารถของตน ไดแ้ก่ การกระท าท่ีส าเร็จของตนเอง (Enactive Attainment) การได้
เห็นประสบการณ์ของผู้อ่ืน (Vicarious Experiences) สภาวะทางสรีรวิทยา (Physiological 
State) และการชักจูงด้วยค าพูด (Persuasion) ในการจัดกิจกรรมครัง้นี ้เป็นกิจกรรมต่อเน่ือง  
รวมระยะเวลา 1 เดือน ประกอบดว้ย กิจกรรมการเรียนรูใ้นสปัดาหท่ี์ 1-4 ตามทฤษฏีการพัฒนา
หลักสูตร/โปรแกรม  ของทาบา (Taba, 1962) โดยส่งเสริมสรา้งสรรค์การสอนและการเรียนรู้
มากกว่าการออกแบบหลักสูตร/โปรแกรม มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นท่ี  1 การวินิจฉัย 
ความจ าเป็น (Diagnosis of needs) ขัน้ท่ี 2 การก าหนดวตัถปุระสงคห์รือจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 
(Formulation of objectives) ขั้นท่ี 3 การคัดเลือกเนื ้อหาสาระ (Selection of content) ขั้นท่ี  4 
การก าหนดโครงสรา้งความต้องการหรือจดัล าดบัเนือ้หาสาระ (Organization of content) ขัน้ท่ี 5 
การคัดเลือกประสบการณ์เรียนรู้ (Selection of learning experiences) ขั้นท่ี  6 การก าหนด
โครงสรา้งของประสบการณ์การเรียนรู้ (Organization of learning experiences) และขั้นท่ี 7  
การก าหนดสิ่งท่ีจะประเมินและวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้(Determination of evaluate and of 
the ways and means of doing it) 
 
กลุ่มเป้าหมาย   

เยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือเพิ่มการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชน
กลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร ใหส้่งผลกบัพฤติกรรมสขุภาพทางเพศในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอ
วีรายใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ และสนบัสนนุโปรแกรมสขุศกึษามาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอดสแ์ละเพศ
ในสถานศกึษา 
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สัปดาหท์ี ่1 
กิจกรรมรือ้ค้นผลส าเร็จ 
แนวคิด 

บคุคลท่ีรบัรูค้วามสามารถของตนเองท่ีเคยท าแลว้ประสบผลส าเรจ็ และเป็นประสบการณ์
โดยตรง จะชว่ยใหส้ามารถแสดงพฤตกิรรมหรือเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมท่ีส าเรจ็ไดเ้รว็ แมว้า่จะพบ
ปัญหาอปุสรรค 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมวิจยัไดท้บทวนปัญหาหรือปัจจยัท่ีท าใหต้นเองใส่ถุงยางอนามยัไดส้  าเร็จ และ
ตระหนกัถึงการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการใชถ้งุยางอนามยัขณะมีเพศสมัพนัธ ์
2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัไดว้ิเคราะห ์พรอ้มแลกเปล่ียนประสบการณแ์ละความรูส้กึของกลุ่มตวัอยา่ง
เก่ียวกบัปัญหา/อปุสรรค และแนวทางเผชิญปัญหาใชถ้งุยางอนามยัเม่ือมีเพศสมัพนัธท่ี์ผา่นมา 
3. เพ่ือสรา้งความเช่ือในการรบัรูค้วามสามารถ และแรงจงูใจในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้
ถงุยางอนามยั เพ่ือลดความเส่ียงตอ่การตดิเชือ้เอชไอวี 
อุปกรณ ์  กระดาษ A4 และปากกา 
วิธีด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
1. ชีแ้จงกลุม่ผูเ้ขา้รว่มวิจยัเก่ียวกบัวตัถปุระสงค ์ขัน้ตอน และประโยชนท่ี์ไดร้บั 
2. ผูว้ิจยัประเมินความรู ้โดยสอบถามผูเ้ขา้รว่มวิจยัเก่ียวกบัการรบัรูเ้รื่องเอดส ์  
3. ผู้วิจัยประเมินการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง โดยสอบถามผู้เข้าร่วมวิจัยว่า เคยป้องกัน  
การติดเชือ้เอชไอวีดว้ยวิธีการใดมาแลว้บา้ง และดว้ยแบบประเมินการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองในการใชถ้งุยางอนามยั (Self-efficacy: Condom Use) ท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้จากแบบประเมิน
ของศนูยอ์  านวยการบรหิารจดัการปัญหาเอดสแ์หง่ชาต ิ(UNICEF) 
ขัน้สอน 
4. ใหส้มาชิกแตล่ะคนในกลุ่มเลา่หรือเขียนลงในกระดาษ เก่ียวกบัประสบการณป์อ้งกนัการติดเชือ้
เอชไอวี ดว้ยวิธีการใชถุ้งยางอนามยัเม่ือมีเพศสมัพันธ ์(เล่าถึงหรือเขียนลงในกระดาษ เก่ียวกับ
ปัญหา และประสบการณท่ี์ส าเรจ็ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี) 
ขัน้สรุป 
5. ใหก้ลุ่มช่วยกันสรุปขอ้ดีของการใชถุ้งยางอนามยัขณะมีเพศสัมพนัธ ์และสรุปกลยุทธเ์อาชนะ
ปัญหา/อปุสรรคจนสามารถใชถ้งุยางอนามยัขณะมีเพศสมัพนัธไ์ด ้
6. ผูว้ิจยัเพิ่มเตมิความรูแ้ละทกัษะเพ่ือแกปั้ญหาจนสามารถใชถ้งุยางอนามยัขณะมีเพศสมัพนัธไ์ด ้
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สัปดาหท์ี ่1 (ต่อ) 
เวลา   10-20 นาที 
การประเมินผล  การสงัเกตและขอ้ความคดิเห็น 
กิจกรรมชักจูงด้วยค าพูด  
แนวคิด 

การชกัจงูดว้ยค าพดู (Persuasion)  เพ่ือใหเ้กิดพฤตกิรรม และการมีความรู ้ท าใหเ้กิด
ความตระหนกัถึงความเส่ียงและโทษของพฤตกิรรมไมป่อ้งกนั 
วัตถุประสงค ์

เป็นการชกัจงูดว้ยค าพดู เพ่ือใหเ้กิดพฤตกิรรม 
อุปกรณ ์  ถงุยางอนามยัพรอ้มใช ้และแบบบนัทกึการใชถ้งุยางอนามยั 
วิธีด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
1. ชีแ้จงถึง “ความส าคญัของการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี และสถานท่ีแจกถงุยางอนามยัฟรี 
2. หลงัจากผูว้ิจยัรบัฟังเก่ียวกบัการรบัรูเ้รื่องเอดส ์และการปอ้งกนั ในกิจกรรม1 แลว้ เชน่ ผูเ้ขา้รว่ม
วิจยัพูดเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งตามกระแสสงัคม ในเรื่องการไม่ใชถ้งุยางอนามยัแลว้ ท าใหต้ิดเชือ้มะเร็ง
ปากมดลูก ตามกระแสการเสียชีวิตของพริตตี ้ช่ือดัง หรือแนวทางค้นหาเครื่องยึดเหน่ียว  
เป็นการยึดคู่ และการผูกพันดว้ยเพศสัมพันธ์เป็นหลักยึด ผู้วิจัยจะสอดแทรกความรู้ ท่ีถูกต้อง 
พรอ้มทั้งยกตัวอย่างประกอบ และช่ืนชมในสิ่งท่ีผู้เข้าร่วมวิจัยตระหนักเก่ียวกับการป้องกัน  
การตดิเชือ้เอชไอวี  
3. แจกถงุยางอนามยัพรอ้มใช ้และแบบบนัทึกการใชถ้งุยางอนามยั เนน้ย า้เรื่องการใชถ้งุยาง
อนามยั 
ขัน้สอน 
4. สอน-สาธิตใสถ่งุยางอนามยัท่ีถกูวิธี 
5. พูดโนม้นา้วถึง สิ่งส าคญัไวเ้ป็นท่ียึดเหน่ียว และการคิดจากประสบการณก์ารใชถ้งุยางอนามยั 
แมเ้พียงครัง้เดียวท่ีเคยประสบความส าเรจ็ของตนเองและผูอ่ื้น 
ขัน้สรุป 
6. ชวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม สรุปว่าเราไดอ้ะไรจากกิจกรรมนีแ้ละเพิ่มเติมประเด็น ดงันี ้ “แต่ละคน 
ควรมีสิ่งส าคญัไวเ้ป็นท่ียึดเหน่ียวและการคิดจากประสบการณก์ารใชถุ้งยางอนามยั แมเ้พียงครัง้
เดียวท่ีเคยประสบความส าเรจ็ของตนเองและผูอ่ื้น” 
7. นดัหมายการเขา้รว่มกิจกรรมครัง้ตอ่ไป 
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สัปดาหท์ี ่1 (ต่อ) 
เวลา   10-20 นาที 
การประเมินผล  การสงัเกตและขอ้ความคดิเห็น 
กิจกรรมระลึกส่ิงส าคัญไว้เป็นทีย่ดึเหน่ียว 
แนวคิด 

เป็นกิจกรรมการคิดจากการกระท าท่ีส าเร็จของตนเอง (Enactive Attainment) ส ารวจว่า 
ชีวิตตนเองตอ้งการสิ่งใด สิ่งใด มีความหมายกับชีวิตของตนเองบา้ง จะช่วยใหเ้ยาวชน สามารถ
จดัล าดบัความส าคญั และวางแผนใชเ้ป็นเคร่ืองยดึเหน่ียว 
วัตถุประสงค ์
1. ระบ ุสิ่งท่ีตนเองใหค้วามส าคญักบัชีวิต 
2. บอกไดว้า่ สิ่งใดมีอิทธิพลตอ่จิตใจ และสง่ผลตอ่การมีชีวิตอยูใ่นชีวิตนี  ้
3. อธิบายเหตผุล ของการใหค้วามส าคญั “สิ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่จิตใจ” นัน้ขอแตล่ะบคุคล  
อุปกรณ ์  กระดาษA4, สีเมจิก 
วิธีด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
1. ชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องกิจกรรมนีว้า่  
- เป็นการส ารวจสิ่งท่ีตนเองตอ้งการในชีวิต 
- เพราะเหตใุด จงึใหค้ณุคา่ตอ่สิ่งเหลา่นัน้ 
- ใชเ้ป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจเมื่อพบเหตกุารณท่ี์ท าใหไ้มบ่รรลเุปา้หมายหรือไม ่ 
2. ใหพ้ิจารณาสิ่งท่ีจะบอก ดงันี ้“พอ่แม ่ปู่ ยา่ตายาย ลงุปา้นาอา พระ พระอลัเลาะห ์ชีวิต แฟน 
ความฝัน บา้น ลกู เทวดา สงัคม การใชเ้งิน หรืออ่ืนๆ 
3. จากนัน้ ใหจ้ดัล าดบัความส าคญั 3ล าดบั ท่ีมีอิทธิพลตอ่ชีวิตของตนมากท่ีสดุ โดยใหเ้รียง
ตามล าดบั ความส าคญั 1-3 แลว้เขียนลงกระดาษA4 1แผน่ พรอ้มบอกเหตผุล  
4. เม่ือครบก าหนดเวลา ใหเ้ลา่เรื่องราว ล าดบัสิ่งส  าคญั 3 ล าดบั พรอ้มบอกเหตผุล 
5. สอบถามสิ่งส  าคญัอนัแรก ใชเ้ป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจเม่ือพบเหตกุารณย์ั่วยไุดห้รือไม่ 
6. ชวนคยุ โดยใชค้  าถามชวนคดิวา่ “เคยมีเหตกุารณใ์ดบา้ง ท่ีเราก าลงัผิดพลาดแลว้ ใจแวบนึกถึง”  
สิ่งส  าคญัหรือเครื่องยดึเหน่ียวจิตใจ เปล่ียนพฤตกิรรมเฉียบพลนัไดห้รือไม่ 
ขัน้สอน 
7. เม่ือครบก าหนดเวลา บอกใหเ้ลา่เรื่องราวประสบการณท่ี์ใชเ้ป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว 
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สัปดาหท์ี ่1 (ต่อ) 
ขัน้สรุป 
8. สรุปวา่ไดอ้ะไรจากกิจกรรมนีแ้ละเพิ่มเตมิประเดน็ ดงันี ้“แตล่ะคน มีสิ่งส  าคญัท่ีใหค้ณุคา่ตอ่
ชีวิตของตน อาจเหมือนและตา่งกนัไป เม่ือคนเราจะแสดงพฤตกิรรม ตามเหตกุารณท่ี์มากระทบ
แลว้ ท าใหเ้ปา้หมายเราผิดไปจากเดมิ สิ่งส  าคญัตอ่ชีวิต กลบัเป็นเครื่องยดึเหน่ียวจิตใจเราอยา่งดี 
เวลา   10-20 นาที 
การประเมินผล  การสงัเกตและขอ้ความคดิเห็น 
กิจกรรมวลีหรือภาพหลุดเดด็ 
แนวคิด 

เป็นกิจกรรมท่ีพัฒนามาจากการกระท าท่ีส าเร็จของตนเอง (Enactive Attainment) ซึ่ง
เสริมสรา้งความสามารถของตนเองดว้ยการใชก้ระบวนการเก็บจ า (retention processes) โดย
แปลงขอ้มูลจากปัจจัยท่ีน าไปสู่ประสบการณท่ี์ส าเร็จ ใหเ้ป็นรูปแบบของสญัลักษณท่ี์เป็นค าพูด
หรือรูปภาพเพ่ือให้จ  าง่าย  โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้สึก ปัจจัยท่ีท าให้เกิด
ความส าเร็จในการใส่ถุงยางอนามัย เม่ือมีเพศสัมพันธ์ เป็นการสะท้อนความภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จ และทบทวนปัจจยัแหง่ความส าเรจ็นัน้ทัง้ของตนเองและผูอ่ื้น ซึ่งสามารถปรบัปรุงเป็น
แนวทางของตนได้ โดยค าพูดจูงใจนัน้ตอ้งเป็นเรื่องท่ีเป็นไปได ้และสอดคลอ้งกับความเป็นจริง
นัน้ๆมากขึน้ 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้ร่วมวิจัยไดร้ะลึกถึงความรูส้ึกในการรบัรูค้วามสามารถของตนเองขณะใส่ถุงยาง
อนามยัเม่ือเพศสมัพนัธไ์ดส้  าเรจ็ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมวิจัยสรา้งสัญลักษณ์ (key message yourself) เพ่ือเตือนใจในการป้องกัน 
การติดเชือ้เอชไอวีของตนเองดว้ยการใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการพัฒนา  
แนวทางการคดิรูท่ี้จะควบคมุปัจจยัท่ีมีผลตอ่วิถีชีวิตของตนได ้
อุปกรณ ์  กระดาษการด์สีแผน่เล็ก, ปากกาเมจิก 
วิธีด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
1. แจกกระดาษการด์สีแผน่เล็กและปากกาเมจิกใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัคนละ 1 แผน่ 
2. บอกใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัทุกคน ยอ้นระลึกถึงปัจจยัท่ีท าใหต้นเองประสบผลส าเร็จในการใส่ถุงยาง
อนามัยขณะมีเพศสัมพันธ ์แลว้เขียนจุดเปล่ียนท่ีท าใหฉุ้กใจคิดใชถุ้งยางอนามัยทันทีในขณะมี
เพศสมัพนัธ ์เป็นวลีเด็ดของตนเอง หรือรูปท่ีสามารถคิดเป็นภาพส่ือความหมายใหเ้กิดการแสดง
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พฤติกรรมใส่ถุงยางอนามัยของตนเอง แต่ถ้าไม่มี แมเ้พียงสักครัง้ท่ีเคยใส่ถุงยางอนามัยขณะมี
เพศสมัพนัธ ์ตอ้งท าใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยันกึถึงสิ่งท่ีจะกระตกุเตือนใจ ใหเ้ราใสถ่งุยางฯใหไ้ด ้
3. ใหเ้ขียนขอ้ความหรือวาดภาพลงในกระดาษการด์สีแผ่นเล็ก 
4. ใหส้ลบักบัเพ่ือนท่ีไวว้างใจอา่นขอ้ความหรือดภูาพ 
ขัน้สอน 
5. ใหเ้ล่าถึงขอ้ความหรือภาพท่ีตัง้ใจส่ือสารตอ่ตนเองในกระดาษการด์สีแผน่เล็ก 
ขัน้สรุป  
6. ผูว้ิจยัสรุปประเด็น/สาระของการสรา้งสญัลกัษณ ์(key message yourself) เพ่ือย า้เตือนใจใน
ความสามารถในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีของตนเอง ดว้ยการใชถ้งุยางอนามยัขณะมี
เพศสมัพนัธ ์
7. แจกแบบบนัทกึการใสถ่งุยางอนามยัและอธิบายความส าคญัและวิธีบนัทกึ พรอ้มนดัหมาย 2
สปัดาหต์อ่ไป 
เวลา   10-20 นาที 

การประเมินผล  การสงัเกตและขอ้ความคดิเห็น 
 

สัปดาหท์ี ่2  
กิจกรรมชักจูงด้วยค าพูด 
แนวคิด 

การชักจูงดว้ยค าพูด (Persuasion) จากบุคคลท่ีมีการรบัรูค้วามสามารถ และน่านับถือ
โดยบอกว่าการท่ีท าได้ประสบความส าเร็จได้ท าให้ผู้ถูกชักจูง มีความพยายามในการกระท า
พฤติกรรม เพราะการรบัรูค้วามสามารถท่ีไม่สอดคลอ้งกับความเป็นจริง จะท าใหค้วามพยายาม
ลดลง และไม่แสดงพฤติกรรม หรือยอมแพ้กับอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ไดง้่ายขึน้ ซึ่งผูว้ิจัยใชโ้มเดลให้ 
กลุม่ส่ือสาร และมีการยิงค าถาม สรุปผล 
วัตถุประสงค ์

เป็นการชกัจงูดว้ยค าพดู โดยใชโ้มเดลใหก้ลุ่มส่ือสาร และมีการยิงค าถาม สรุปผล เพ่ือให้
เกิดพฤตกิรรม 
อุปกรณ ์  

โมเดลตุ๊กตาสามมิติ, กรรไกร, คทัเตอร,์ กาว,กระดาษกาวสองหนา้, สายวดั, ถงุยาง
อนามยัและเจล 
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วิธีด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
1. ชีแ้จงถึง “ความส าคญัของการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี และสถานท่ีแจกถงุยางอนามยัฟรี” 
และสอบถามความส าเรจ็ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีดว้ย 
2. อธิบายกตกิาและแจกอปุกรณ ์ใหก้ลุม่ช่วยกนัสรา้งตุ๊กตาสามมิติ จากอปุกรณท่ี์มี  
ขัน้สอน 
3. ใชค้  าพดูชกัจงูใหค้ิด ไดแ้ก่ 
– ท าไมถึงสามารถตอ่โมเดลตุ๊กตาสามมิตไิดเ้รว็ 
– ท าไมถึงไมมี่แขนตุ๊กตา  
– คดิอยา่งไร จงึสามารถประกอบโมเดล ไดโ้ดยไมใ่ช ้กาว และเทปกาวสองหนา้  
– เม่ือเพ่ือนชวนใชก้าว ท าไมจงึเลือกไมใ่ช ้ฯลฯ และผกูโยงเรื่องเก่ียวกบัการปอ้งกนัการตดิเชือ้ 
เอชไอวี ณ เหตกุารณมี์เพศสมัพนัธ ์
4. เนน้ย า้เรื่องการใชถ้งุยางอนามยัทกุครัง้ ทกุคน ในทกุช่องทาง 
5. พูดโนม้นา้วถึง สิ่งส าคญัไวเ้ป็นท่ียึดเหน่ียว และการคิดจากประสบการณก์ารใชถ้งุยางอนามยั 
แมเ้พียงครัง้เดียวท่ีเคยประสบความส าเรจ็ของตนเองและผูอ่ื้นขัน้สรุป 
6. สรุปว่าเราไดอ้ะไรจากกิจกรรมนี ้ช่ืนชมในความส าเร็จ และเพิ่มเติมประเด็น ดังนี ้“แต่ละคน  
ควรมีสิ่งส าคัญไวเ้ป็นท่ียึดเหน่ียว และการคิดจากประสบการณ์การใชถุ้งยางอนามัย แม้เพียง  
ครัง้เดียวท่ีเคยประสบความส าเรจ็ของตนเองและผูอ่ื้น” 
7. นดัหมายการเขา้รว่มกิจกรรมครัง้ตอ่ไป 
เวลา   10-20 นาที 
การประเมินผล  การสงัเกตและขอ้ความคดิเห็น 
 
กิจกรรมทวนสอบความส าเร็จ 
แนวคิด 

การทวนสอบประสบการณก์ารใชถุ้งยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธห์ลงัด าเนินกิจกรรม
แลว้1สปัดาห ์ และจากการคดิจากการกระท าท่ีส าเรจ็ของตนเอง (Enactive Attainment) 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมวิจัยไดท้บทวนความส าเร็จและปัญหา/อุปสรรคของตนเอง เก่ียวกับการใช้
ถงุยางอนามยัขณะมีเพศสมัพนัธใ์นสปัดาหท่ี์ผา่นมา   
2. เพ่ือใหต้นเองและเพ่ือนผูเ้ขา้รว่มวิจยัไดเ้รียนรู ้



  136 

อุปกรณ ์  - 
วิธีด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
1. เกริ่นน าเรื่องสมัพนัธภาพของคูร่กัในลกัษณะชวนคยุ 
2. ใหแ้บง่กลุม่ แลกเปล่ียนเรียนรูป้ระสบการณก์ารใชถ้งุยางอนามยัในชว่งเวลาท่ีผ่านมา  
ขัน้สอน 
3.ใหแ้ต่ละคู่น  าเสนอประสบการณ์การใชถุ้งยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ในสัปดาหท่ี์ผ่านมา 
เก่ียวกับปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดขึน้ และวิธีการจัดการจิตใจให้คงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ท่ี
ปลอดภยั (คน้หาจดุคลิก๊ๆ) 
ขัน้สรุป 
4. สรุปบทเรียน และสามารถเลือกตวัแบบพฤติกรรมท่ีเหมาะสมไดแ้ละส่งแบบบนัทกึการใชถ้งุยาง
อนามยั 

เวลา   10-20 นาที 
การประเมินผล  การสงัเกตและขอ้ความคดิเห็น 
 

สัปดาหท์ี ่3 
กิจกรรมย า้เตอืน  
แนวคิด 

การชักจูงด้วยค าพูด (Persuasion) ผ่านการติดต่อทางโทรศัพทแ์ละ/หรือช่องทางไลน ์ 
เพ่ือย า้เตือนใหมี้เพศสมัพนัธด์ว้ยการใชถ้งุยางอนามยัและบนัทึกการใชแ้ละเหตผุลในการใชถ้งุยาง
อนามยัเม่ือมีเพศสมัพนัธ ์ใหเ้กิดพฤตกิรรมในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีอยา่งตอ่เน่ือง 
วัตถปุระสงค ์

เป็นการชักจูงด้วยค าพูด โดยผ่านการติดต่อส่ือสารย ้าเตือน เพ่ือให้เกิดพฤติกรรม 
การปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีดว้ยการใชถ้งุยางอนามยั 
อุปกรณ ์  

โทรศพัทมื์อถือ 
วิธีด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
1. ตดิตอ่ทกัทายผา่นช่องทางโทรศพัทห์รือไลน ์
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2. พดูคยุถึงแฟน คูร่กั หรือกิ๊ก สอบถามการท ากิจกรรมรว่มกนั ไดแ้ก่ การรว่มรบัประทานอาหาร 
การไปท่องเท่ียว 
ขัน้สอน 
3. ใชค้  าพดูอธิบายย า้ ในเรื่องการใชแ้ละการบนัทกึกิจกรรมการใชถ้งุยางอนามยัเม่ือมีเพศสมัพนัธ์ 
4. เนน้ย า้เรื่องการใชถ้งุยางอนามยัทกุครัง้ ทกุคน ในทกุช่องทาง 
5. พูดโนม้นา้วกล่าวถึง สิ่งส าคญัไวเ้ป็นท่ียึดเหน่ียว และการคิดจากประสบการณ์การใชถุ้งยาง
อนามยั แมเ้พียงครัง้เดียวท่ีเคยประสบความส าเรจ็ของตนเอง 
ขัน้สรุป 
6. นดัหมายการเขา้ร่วมกิจกรรม และย า้เตือนใหน้ าส่งแบบบนัทึกพฤติกรรมการใชถุ้งยางอนามยั
ในกิจกรรมครัง้ตอ่ไป 
เวลา   10-20 นาที 
การประเมินผล  การสงัเกต พดูคยุ และแสดงความคดิเห็น 
 

สัปดาหท์ี ่4  
กิจกรรมเตอืนใจ 
แนวคิด 

การเรียนรูส้ภาวะทางสรีรวิทยา (Physiological State) ท่ีเกิดจากความกลวั ความกลวัท า
ใหร้า่งกายเราเกิดการยัง้คดิก่อนตดัสินใจ 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มกิจกรรมไดส้ะทอ้นแนวคิดท่ีแทจ้รงิของตนเก่ียวกบัความกลวั และสามารถ
เรียนรูพ้ฤติกรรมท่ีตอบสนองตอ่ความกลวัเก่ียวกบัการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี 
อุปกรณ ์ - 
วิธีด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
1. เกริ่นน าเรื่อง ลกัษณะความสมัพนัธข์องคูร่กัและความกลวั ในลกัษณะชวนคยุ  
2. น าพดูคยุตามหวัขอ้สถานการณ ์โดยมีสถานการณด์งันี ้ 
- หากท่านติดเชือ้เอชไอวี ทา่นจะรูส้กึอย่างไร  
- หากท่านติดเชือ้เอชไอวี ท่านคิดว่าบคุคลส าคญัในชีวิต ไดแ้ก่ พ่อแม่ คนรกั เพ่ือน หรือ คนอ่ืนๆท่ี
ทา่นรกั จะรูส้กึอยา่งไร  
- หากท่านติดเชือ้เอชไอวีหรือตัง้ครรภ ์ทา่นคิดวา่ จะมีผลกระทบอยา่งไรตอ่ตวัทา่นบา้ง 
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- เม่ือทา่นจ าเป็นตอ้งมีเพศสมัพนัธใ์นขณะท่ีไมมี่ถงุยางอนามยัพรอ้มใช ้จะจดัการอยา่งไร  
ขัน้สอน 
3. น าเสนอตามประเดน็หวัขอ้ ผา่นตวัแทน และซกัถามเพ่ือเรียนรู ้ 
ขัน้สรุป 
4.สรุปบทเรียน และนดัหมายกิจกรรมตอ่ไป 
เวลา   10-20 นาที 
การประเมินผล  การสงัเกตและขอ้ความคดิเห็น 
 
กิจกรรมทวนสอบความส าเร็จ  
แนวคิด 

การทวนสอบประสบการณก์ารใชถุ้งยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธห์ลงัด าเนินกิจกรรม
แลว้ และจากการคดิจากการกระท าท่ีส าเรจ็ของตนเอง (Enactive Attainment) 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้รว่มวิจยัไดท้บทวนความส าเรจ็และปัญหา/อปุสรรคของตนเอง เก่ียวกบัการใช้
ถงุยางอนามยัขณะมีเพศสมัพนัธใ์นสปัดาหท่ี์ผา่นมา   
2. เพ่ือใหต้นเองและเพื่อนผูเ้ขา้รว่มวิจยัไดเ้รียนรู ้
อุปกรณ ์ - 
วิธีด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
1. เกริ่นน าเรื่องสมัพนัธภาพของคูร่กั ในลกัษณะชวนคยุ 
2. ใหแ้บง่กลุม่ แลกเปล่ียนเรียนรูป้ระสบการณก์ารใชถ้งุยางอนามยัในช่วงเวลาท่ีผา่นมา  
ขัน้สอน 
3.ใหแ้ตล่ะคูน่  าเสนอประสบการณก์ารใชถ้งุยางอนามยัขณะมีเพศสมัพนัธใ์นสปัดาหท่ี์ผา่นมา 
เก่ียวกบัปัญหา/อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ และวิธีจดัการจิตใจใหค้งพฤตกิรรมการมีเพศสมัพนัธท่ี์ปลอดภยั  
ขัน้สรุป 
4. สรุปบทเรียน สามารถเลือกตวัแบบพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม และสง่แบบบนัทกึการใชถ้งุยางฯ 
5. แจกแบบประเมินการรบัรูค้วามสามารถในตนเองในการใชถ้งุยางอนามยั (Self-efficacy: 
Condom Use) ใหท้  าและเก็บแบบประเมิน 

เวลา   10-20 นาที 
การประเมินผล  การสงัเกตและขอ้ความคดิเห็น 
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เอกสารการเรียนรู้ 
แบบประเมินการรับรู้ความสามารถในตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย (UNICEF) พ.ศ. 2557 
: สปัดาหห์นา้ทา่นมีเพศสมัพนัธ ์แตใ่นขณะมีเพศสมัพนัธค์ูข่อไมใ่ชถ้งุยางอนามยั คิดอยา่งไร  
 

Self-efficacy: Condom Use   การรับรู้ความสามารถในตนเอง :  การใช้ถุงยางอนามัย 
1 ณ ตอนนี ้ผม/ดิฉนั รูส้กึแนใ่จวา่ จะสามารถพกถงุยางอนามยัติดตวั 

ไวใ้ชใ้นยามที่ตอ้งการได ้
1= ไมแ่นใ่จเลย 
2= ไมแ่นใ่จ 
3= ไมค่อ่ยแนใ่จ 
4= แนใ่จ 
5= แนใ่จมาก 
9= ไมต่อบ 

 

2 ณ ตอนนี ้ผม/ดิฉนั รูส้กึแนใ่จวา่จะใชถ้งุยางอนามยัทกุครัง้ทีม่ี 
เพศสมัพนัธก์บัคูน่อน 

1= ไมแ่นใ่จเลย 
2= ไมแ่นใ่จ 
3= ไมค่อ่ยแนใ่จ 
4= แนใ่จ 
5= แนใ่จมาก 
9= ไมต่อบ 

 

3 ณ ตอนนี ้ผม/ดิฉนั รูส้กึแนใ่จวา่ฉนัสามารถใชถ้งุยางอนามยัชิน้ใหม่ 
ในทกุรอบ/ครัง้ ท่ีมเีพศสมัพนัธก์บัคูน่อน 
 

1= ไมแ่นใ่จเลย 
2= ไมแ่นใ่จ 
3= ไมค่อ่ยแนใ่จ 
4= แนใ่จ 
5= แนใ่จมาก 
9= ไมต่อบ 

 

4 ณ ตอนนี ้ผม/ดิฉนั รูส้กึแนใ่จวา่ทัง้ตวัเองและคูน่อนสามารถสวมถงุยาง
อนามยัลงบนอวยัวะเพศรูดลงมาจนสดุได ้ 

1= ไมแ่นใ่จเลย 
2= ไมแ่นใ่จ 
3= ไมค่อ่ยแนใ่จ 
4= แนใ่จ 
5= แนใ่จมาก 
9= ไมต่อบ 

 

5 ณ ตอนนีผ้ม/ฉนัรูส้กึแนใ่จวา่สามารถใชถ้งุยางอนามยัในการมี
เพศสมัพนัธไ์ดต้ลอดโดยไมห่ลดุ 
 

1= ไมแ่นใ่จเลย 
2= ไมแ่นใ่จ 
3= ไมค่อ่ยแนใ่จ 
4= แนใ่จ 
5= แนใ่จมาก 
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Self-efficacy: Condom Use   การรับรู้ความสามารถในตนเอง :  การใช้ถุงยางอนามัย  
6 ณ ตอนนี ้ผม/ดิฉนั รูส้กึแน่ใจวา่ทัง้ตวัเอง และคูน่อนทิง้ถงุยาง

อนามยัท่ีใชแ้ลว้ลงในถงัขยะได ้
1= ไมแ่น่ใจเลย 
2= ไมแ่น่ใจ 
3= ไมค่อ่ยแน่ใจ 
4= แน่ใจ 
5= แน่ใจมาก 
9= ไมต่อบ 

 

7 ณ ตอนนี ้ผม/ดิฉนั รูส้กึแน่ใจวา่สามารถพดูคยุเก่ียวกบัการใช ้
ถงุยางอนามยักบัคูน่อนได ้

1= ไมแ่น่ใจเลย 
2= ไมแ่น่ใจ 
3= ไมค่อ่ยแน่ใจ 
4= แน่ใจ 
5= แน่ใจมาก 
9= ไมต่อบ 

 

8 ณ ตอนนี ้ผม/ดิฉนั รูส้กึแน่ใจวา่สามารถบอกถงึความตอ้งการใน 
การใชถ้งุยางอนามยักบับคุคลท่ีน่าจะเป็นคูน่อนได ้ ถงึแมก้่อน 
การกอด จบู ก็ตาม 

1= ไมแ่น่ใจเลย 
2= ไมแ่น่ใจ 
3= ไมค่อ่ยแน่ใจ 
4= แน่ใจ 
5= แน่ใจมาก 
9= ไมต่อบ 

 

9 ณ ตอนนี ้ผม/ดิฉนั รูส้กึแน่ใจวา่สามารถบอกใหคู้น่อนใช ้
ถงุยางอนามยัได ้ในตอนท่ีมีเพศสมัพนัธ ์

1= ไมแ่น่ใจเลย 
2= ไมแ่น่ใจ 
3= ไมค่อ่ยแน่ใจ 
4= แน่ใจ 
5= แน่ใจมาก 
9= ไมต่อบ 

 

10 ณ ตอนนี ้ผม/ดิฉนั รูส้กึแน่ใจวา่หากคูน่อนปฏิเสธท่ีจะใช ้
ถงุยางอนามยั ผม/ดิฉนั ก็สามารถปฏิเสธท่ีจะมีเพศสมัพนัธไ์ด ้

1= ไมแ่น่ใจเลย 
2= ไมแ่น่ใจ 
3= ไมค่อ่ยแน่ใจ 
4= แน่ใจ 
5= แน่ใจมาก 
9= ไมต่อบ 
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แบบบันทกึพฤตกิรรมการใช้ถุงยางอนามัย 
ของ กองควบคุมโรคเอดส ์วัณโรคและโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์พ.ศ. 2559 

ประจ าเดอืน  ..................................... 
วนัท่ี ใช ้ ไมใ่ช ้ เพราะเหตใุดจงึไมใ่ช?้ วนัท่ี ใช ้ ไมใ่ช ้ เพราะเหตใุดจงึไมใ่ช?้ 

1    16    

2    17    

3    18    

4    19    

8    20    

6    21    

7    22    

8    23    

9    24    

10    25    

11    26    

12    27    

13    28    

14    29    

15    30    
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ภาคผนวก ก 
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ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย 
 

 



  144 

 
 
 
 
 
 



  145 

 
หนังสือให้ความยนิยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย  

(Informed Consent Form) 
วนัท่ี ……………….…. 

 ขา้พเจา้……………………………..….อาย…ุ…….…ปี อยูบ่า้นเลขที่………………………………..
ถนน……….......................................หมูท่ี่………….แขวง/ต าบล………………..….……….................... 
เขต/อ าเภอ…..…......................................................จงัหวดั………………….….................................... 
โทรศพัท.์................................................................................................. 
ขอท าหนังสอืนี้ให้ไวต้่อหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า 
ขอ้ 1 . ขา้พเจา้ ไดร้บัทราบโครงการวิจยัของนางสาว โศรดา สรุเทวมิตร เรือ่งการพฒันาโปรแกรมการจดัการ
เรียนรู ้การรับรู ้ความสามารถของตนเอง  ในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
กรุงเทพมหานคร 
ข้อ 2.  ข้าพเจ้า ยนิยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้มีการบังคับขูเ่ข็ญ 
 หลอกลวงแต่ประการใด และจะให้ความร่วมมือในการวิจัยทุกประการ 
ขอ้ 3.   ขา้พเจ้า ไดร้บัการอธิบายจากผูว้ิจัยเก่ียวกับวัตถุประสงคข์องการวิจัย วิธีการวิจัย ประสิทธิภาพ 
ความปลอดภัยอาการหรืออันตรายที่อาจเกิดขึน้ รวมทั้งแนวทางป้องกัน และแก้ไข หากเกิดอันตราย 
คา่ตอบแทนที่จะไดร้บั ค่าใชจ้่ายที่ขา้พเจา้จะตอ้งรบัผิดชอบจ่ายเอง โดยไดอ้า่นขอ้ความที่มีรายละเอียดอยู่
ในเอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจัยโดยตลอด อีกทัง้ยังไดร้บัค าอธิบายและตอบขอ้สงสยัจากหวัหนา้
โครงการวิจยัเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ และตกลงรบัผิดชอบตามค ารบัรองในขอ้ 5 ทกุประการ  
ขอ้ 4.   ขา้พเจ้า ไดร้บัการรบัรองจากผูว้ิจัยว่าจะเก็บขอ้มูลส่วนตัวของขา้พเจ้าเป็นความลบั จะเปิดเผย
เฉพาะผลสรุปการวิจยัเทา่นัน้ 
ขอ้ 5.   ขา้พเจา้ ไดร้บัทราบจากผูว้ิจยัแลว้วา่ หากมีอนัตรายใด ๆ อนัเกิดขึน้จากการวิจยัดงักลา่ว ขา้พเจา้จะ
ไดร้บัการรกัษาพยาบาลจากคณะผูว้ิจัย โดยไม่คิดค่าใชจ้่ายและจะไดร้บัค่าชดเชยรายไดท้ี่สูญเสียไปใน
ระหว่างการ รกัษาพยาบาล ดงักลา่ว ตลอดจนมีสิทธ์ิไดร้บัค่าทดแทนความพิการท่ีอาจเกิดขึน้จากการวิจยั
ตามสมควร 
ขอ้ 6.  ขา้พเจา้ ไดร้บัทราบแลว้วา่ขา้พเจา้มีสทิธ์ิจะบอกเลกิการรว่มโครงการวิจยันี ้และการบอกเลกิการรว่ม 
โครงการวิจยัจะไมม่ีผลกระทบตอ่การดแูลรกัษาโรคที่ขา้พเจา้จะพงึไดร้บัตอ่ไป 
ขอ้ 7.   หากขา้พเจา้มีขอ้ขอ้งใจเก่ียวกบัขัน้ตอนของการวิจยั หรือหากเกิดผลขา้งเคียงที่ไม่พึงประสงคจ์ากการวิจัย 
สามารถติดตอ่กบันางสาว โศรดา สรุเทวมิตร กองควบคมุโรคเอดส ์วณัโรคและโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์124/16ถนน
กรุงธนบรุ ีแขวงบางล าพลูา่ง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  โทรศพัท ์092-092 7717   
ขอ้ 8.  หากขา้พเจา้ ไดร้บัการปฏิบตัิไมต่รงตามที่ระบไุวใ้นเอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้รว่มการวิจยั ขา้พเจา้จะสามารถติดต่อ
กับประธานคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับการพิจารณาโครงการวิจัยที่ท  าในมนุษย์หรือผู้แทน ได้ที่สถาบัน
ยทุธศาสตรท์างปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  โทรศพัท ์02-649-5000 ตอ่ 11015-11018 

/ ขา้พเจา้..... 
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ขา้พเจา้ไดอ้า่นและเขา้ใจขอ้ความตามหนงัสือนีโ้ดยตลอดแลว้ เห็นว่าถกูตอ้งตามเจตนาของ
ขา้พเจา้ จงึไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัพรอ้มกบัหวัหนา้โครงการวิจยัและตอ่หนา้พยาน 

 

ลงช่ือ …………………………………...         ลงช่ือ ……………………………………   

     (………………………………….....)              (……………………………….......) 
      ผูย้ินยอม / ผูแ้ทนโดยชอบธรรม        ผูใ้หข้อ้มลูและขอความยินยอม/หวัหนา้ 

โครงการวิจยั 

 

ลงช่ือ ……………………………………พยาน ลงช่ือ …………………………………พยาน 

      (…………………………………… )             (…………………………………… ) 
 

ในกรณีท่ีผูเ้ขา้รว่มการวิจยั อ่านหนงัสือไมอ่อก ผูท่ี้อา่นขอ้ความทัง้หมดแทนผูเ้ขา้รว่มการวิจยัคือ
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 

จงึไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นพยาน 

 

ลงช่ือ …………………………………พยาน 
    (…………………………………….) 
หมายเหตุ  

1.  ในกรณีผูใ้หค้วามยินยอมมีอายไุม่ครบ 18  ปีบรบิรูณ ์จะตอ้งมีผูป้กครองตามกฎหมายเป็นผูใ้ห้
ความยินยอมดว้ย หรือ ผูป่้วยท่ีไม่สามารถแสดงความยินยอมไดด้ว้ยตนเอง จะตอ้งมีผูมี้อ  านาจท า
การแทน เป็นผูใ้หค้วามยินยอม 
2.  กรณีผูย้ินยอมตนใหท้ าวิจยั ไมส่ามารถอา่นหนงัสือได ้ใหผู้ว้ิจยัอา่นขอ้ความในหนงัสือใหค้วาม
ยินยอมนีใ้หแ้ก่ผูย้ินยอมตนใหท้ าวิจยัฟังจนเขา้ใจแลว้ และใหผู้ย้ินยอมตนใหท้ าวิจยัลงนาม หรือ
พิมพล์ายนิว้หวัแมมื่อรบัทราบ ในการใหค้วามยินยอมดงักลา่วดว้ย 
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หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย 
ส าหรับผู้ยนิยอมตนให้ท าวิจัยทีม่ีอายุต ่ากว่า 18 ปี 

หรือ ผู้ป่วยทีไ่ม่สามารถแสดงความยนิยอมได้ด้วยตนเอง 
วนัท่ี ……………….…………………… 

 ขา้พเจา้……………………………………….อาย…ุ….…ปี อยูบ่า้นเลขท่ี…..……………………..….
ถนน…………….................หมู่ที่…………...แขวง/ต าบล……………….…………………......................... 
เขต/อ าเภอ…..……....................…………….......จงัหวดั…………..........................................................
โทรศพัท.์........................................................................... 
เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทน นาย/ นาง/ นางสาว/ เดก็ชาย/ เด็กหญิง …………………………….... 
มีความเกี่ยวขอ้งเป็น ……………………………………………………………….................................. 
ขอท าหนังสอืนี้ให้ไวต้่อหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า 
ขอ้ 1 . ขา้พเจา้ไดร้บัทราบโครงการวิจยัของ นางสาว โศรดา สรุเทวมติร เรือ่งการพฒันาโปรแกรมการจดัการเรยีนรูก้าร
รบัรูค้วามสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีของเยาวชนกลุม่เสีย่ง กรุงเทพมหานคร 
ข้อ 2.  ข้าพเจ้ายนิยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ดว้ยความสมัครใจ โดยมิได้มีการบังคับขูเ่ข็ญ  
หลอกลวงแตป่ระการใด และจะให้ความร่วมมือในการวิจัยทุกประการ 
ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ไดร้บัการอธิบายจากผูว้ิจยัเก่ียวกบัวตัถปุระสงคข์องการวิจยั วธีิการวิจยั ประสทิธิภาพ ความปลอดภยั  
อาการหรอือนัตรายที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวทางปอ้งกนั และแกไ้ข หากเกิดอนัตราย คา่ตอบแทนที่จะไดร้บั คา่ใชจ้่าย
ที่ขา้พเจา้จะตอ้งรบัผิดชอบจ่ายเอง โดยไดอ้า่นขอ้ความที่มีรายละเอียดอยูใ่นเอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้รว่มโครงการวิจยัโดย
ตลอด อีกทัง้ยงัไดร้บัค าอธิบายและตอบขอ้สงสยัจากหวัหนา้โครงการวิจยัเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ และตกลงรบัผิดชอบ
ตามค ารบัรองในขอ้ 5 ทกุประการ  
ขอ้ 4.   ขา้พเจา้ไดร้บัการรบัรองจากผูว้ิจยัวา่จะเก็บขอ้มลูสว่นตวัของขา้พเจา้เป็นความลบั จะเปิดเผยเฉพาะผลสรุป
วิจยัเทา่นัน้ 
ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดร้บัทราบจากผูว้ิจยัแลว้ว่า หากมีอนัตรายใด ๆ    อันเกิดขึ้นจากการวิจัยดังกล่าว ขา้พเจา้จะ
ไดร้บัการรกัษาพยาบาลจากคณะผูว้ิจยั โดยไม่คิดคา่ใชจ้่ายและจะไดร้บัค่าชดเชยรายไดท้ี่สญูเสียไปในระหว่างการ
รกัษาพยาบาลดงักลา่ว ตลอดจนมีสทิธ์ิไดร้บัคา่ทดแทนความพิการท่ีอาจเกิดขึน้จากการวิจยัตามสมควร 
ขอ้ 6.   ข้าพเจ้าได้รบัทราบแลว้ว่าข้าพเจ้ามีสิทธ์ิจะบอกเลิกการร่วมโครงการวิจัยนี ้และการบอกเลิกการร่วม
โครงการวิจยัจะไมม่ีผลกระทบตอ่การดแูลรกัษาโรคที่ขา้พเจา้จะพงึไดร้บัตอ่ไป 
ขอ้ 7.   หากขา้พเจา้มีขอ้ขอ้งใจเก่ียวกบัขัน้ตอนของการวิจยั หรอืหากเกิดผลขา้งเคียงที่ไมพ่งึประสงคจ์ากการวิจยั  
 สามารถติดต่อกบันางสาว โศรดา สรุเทวมิตร กองควบคุมโรคเอดส ์วณัโรคและโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 124/16 
ถนนกรุงธนบรุ ีแขวงบางล าพลูา่ง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  โทรศพัท ์092-092 7717   
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ขอ้ 8.  หากขา้พเจา้ ไดร้บัการปฏิบตัิไมต่รงตามที่ระบไุวใ้นเอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้รว่มการวิจยั ขา้พเจา้จะสามารถติดตอ่กบั 
ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมส าหรบัการพิจารณาโครงการวิจยัที่ท าในมนษุยห์รอืผูแ้ทน ไดท้ี่สถาบนัยทุธศาสตร ์
ทางปัญญา และวิจยั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  โทรศพัท ์02-649-5000 ตอ่ 11015-11018 
 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาของ
ข้าพเจ้า จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญพร้อมกับหัวหน้าโครงการวิจัยและต่อหน้าพยาน 

 

ลงช่ือ …………………………………...    ลงช่ือ ……………………………………   

     (………………………………….....)         (……………………………….......) 
              ผูมี้อ  านาจท าการแทน             ผูใ้หข้อ้มลูและขอความ 

ยินยอม / หวัหนา้โครงการวิจยั 

 
 

ลงช่ือ ……………………………………พยาน ลงช่ือ ……………………………พยาน 

      (…………………………………… )            (…………………………………… ) 
 

ในกรณีท่ีผูเ้ขา้รว่มการวิจยั อ่านหนงัสือไมอ่อก ผูท่ี้อา่นขอ้ความทัง้หมดแทนผูเ้ขา้รว่มการ
วิจยัคือ
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

จงึไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นพยาน  

 

ลงช่ือ ……………………………………พยาน 

        (…………………………………….) 
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ภาคผนวก ข 
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รายนามผูท้รงคณุวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือและโปรแกรมท่ีใช้วิจยั 

 
1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. กนกวรรณ ธราวรรณ ประธานหลกัสตูรศลิปศาสตร ์  

มหาบณัฑิต สาขาวิชาพฤตวิิทยา 
เชิงประชากรและสงัคม 

 
2. ผูช้ว่ยศาสตราจารยจ์ริยาวฒัน ์โลหะพนูตระกลู  อาจารยป์ระจ า สาขาวิชา

มนษุยศาสตรแ์ละ 
สงัคมศาสตร ์คณะศลิปศาสตร ์
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

 
3. นางสาวสภุาภรณ ์ ทองนิ่ม. นกัจิตวิทยาช านาญการพิเศษ หวัหนา้

สว่นมาตรการพิเศษและคุม้ครอง
สวสัดภิาพ 
 

4. นางเสาวนีย ์ อุ่นเสมาธรรม    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 5 จฬุาลงกรณ ์
 

5.นางสาวเยาวลกัษณ ์ ครชาตรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบตัิการ (อนามยั
ชมุชน) ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ 16 
ลมุพินี 
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ต าแหนง่   ประธานหลกัสตูรศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต สาขาวชิาพฤติวิทยาเชิงประชากรและสงัคม 
สถานท่ีท างาน  สาขาวชิาประชากรศาสตร ์สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
2. ผูช้่วยศาสตราจารยจ์รยิาวฒัน ์โลหะพนูตระกลู  
ช่ือภาษาองักฤษ  Asst.Prof.Dr.Jariyarwat Lohapoontrakool 
วฒุิการศกึษา  ศศ.ม. (มานษุยวิทยา) ม.ธรรมศาสตร ์
ต าแหนง่   อาจารยป์ระจ า คณะศิลปศาสตร ์ 
สถานท่ีท างาน  สาขาวชิามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์คณะศิลปศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ   
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มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั 
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ตาราง 1 ตารางแสดงเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเดน็องคป์ระกอบของการรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชน ตัง้แตปี่ 2557-2561 

ประเดน็
องคป์ระกอบ 

เร่ืองวิจัย/ ปี/ ผู้วิจัย สาระส าคัญ 

1) การกระท า
ท่ีส าเรจ็ของ
ตนเอง   

The Predictive Role of 
Self-efficacy, 
utcomeExpectancies, 
Past Behavior and 
Attitudes on Condom 
Use in a Sample of 
Female College 
Students/ 2014/ Artistico 
Daniele et al. 2014 
(Artistico D. Oliver L. 
Dowd S.M. Rothenberg 
A.M. and Khalil M., 2014) 

ศกึษาความสมัพนัธข์องผลของ self-efficacy 
กบัการใชถ้งุยางอนามยั ในหญิงสาว
มหาวิทยาลยั จ านวน 87 คน โดยใหท้ าแบบ
ประเมินตนเอง พบวา่ การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองใน 
การใชถ้งุยางอนามยัในอดีตท่ีผา่นมา มีผลตอ่
ความตัง้ใจในการใชถ้งุยางอนามยัในอนาคต 

Self-efficacy in 
protecting oneself 
against HIV 
transmission: A 
qualitative study of 
female university 
students in Malawi/ 
2015/ Anne Ryen,2015 
(Anne Ryen, 2015) 

จากการส ารวจเชิงคณุภาพ เก่ียวกบัการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการ
แพรก่ระจายเชือ้เอชไอวีดว้ยตนเอง กบั
นกัศกึษาหญิงจากมหาวิทยาลยัในมาลาวิ 
พบวา่ การรบัรูใ้นความสามารถของตนเองเป็น
สิ่งส  าคญัหลกัๆในการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม
สขุภาพ และ 2 สิ่งส  าคญั ไดแ้ก่  
1)  การกระท าท่ีส าเรจ็ของตนเอง  
(enactive mastery experiences)  
2)การไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ่ื้น  
(vicarious experiences) 
จะเพิ่มการรบัรูใ้นความสามารถของตนเอง 
น าไปสูพ่ฤติกรรมท่ีตอ้งการ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ประเดน็
องคป์ระกอบ 

เร่ืองวิจัย/ ปี/ ผู้วิจัย สาระส าคัญ 

1) การกระท าที่
ส  าเรจ็ของ
ตนเอง   

The Impact of Condom Use 
Negotiation Self-Efficacy 
and Partnership Patterns on 
Consistent Condom Use 
Among College-Educated 
Women/ 2015/ Elizabeth D. 
Nesoff, Kristin 
Dunkle,& Delia 
Lang.(Elizabeth D. Nesoff 
Kristin Dunkle Delia Lang, 
2015) 

ประสบการณเ์ดมิในการใชถ้งุยางอนามยั ทัง้ทางบวก
และลบจะสง่ผลตอ่แนวโนม้ในการใชถ้งุยางอนามยัใน
อนาคต 

 Errors and Predictors of 
Confidence in Condom Use 
amongst Young Australians 
Attending a Music Festival/ 
2016/ 

Hall K.M. et al.(Hall K.M. 
Brieger D.G. Silva S.D. 
Pfister B.F. Youlden D.J. 
Franklin J. and Pit S.W., 
2016) 

ศกึษาความเช่ือมั่น และความสามารถใชถ้งุยาง
อนามยั ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสม ่าเสมอ โดยส ารวจ
วยัรุน่ออสเตรเลยีที่มีอาย ุ18-29 ปี จ านวน 288 คน 
พบวา่ สว่นใหญ่มีประสบการณก์ารใสถ่งุยางอนามยัที่
ลม้เหลว ดงันัน้จึงควรเสรมิสรา้งพลงั ทัง้ความรู ้และ
ความมั่นใจโดยสว่นใหญ่ควรท าในหญิงวยัรุน่ เพื่อ
เพิ่มการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการใชถ้งุยาง
อนามยั 

 The Case for Condom 
Education/ 2016/ Karen 
Schantz .(Schantz K., 2016) 

โปรแกรมเพศศกึษาที่มีประสทิธิภาพ เพื่อใหใ้ชถ้งุยาง
อนามยั ประกอบดว้ย 1) การกระท าที่ส  าเรจ็ของ
ตนเอง 2) การไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ้ื่น 
3)การชกัจงูดว้ยค าพดู 4) สภาวะทางสรรีวิทยา 
ซึง่ปัจจยัที่สง่ผลตอ่พฤติกรรมการใชถ้งุยางอนามยั
มากที่สดุ คือ การกระท าที่ส  าเรจ็ของตนเอง   

 

http://journals.sagepub.com/author/Nesoff%2C+Elizabeth+D
http://journals.sagepub.com/author/Nesoff%2C+Elizabeth+D
http://journals.sagepub.com/author/Dunkle%2C+Kristin
http://journals.sagepub.com/author/Dunkle%2C+Kristin
http://journals.sagepub.com/author/Lang%2C+Delia
http://journals.sagepub.com/author/Lang%2C+Delia
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ประเดน็
องคป์ระกอบ 

เร่ืองวิจัย/ ปี/ ผู้วิจัย สาระส าคัญ 

1) การกระท าที่
ส  าเรจ็ของ
ตนเอง  4 

Abusive Experiences and Young 
Women’s Sexual Health 
Outcomes: Is Condom Negotiation 
Self-Efficacy a Mediator?/ 2016/ 
Kelley A. Jones.; et al.(Jones 
K.A. Cornelius M.D. Silverman 
J.G. Tancredi D.J. Decker M.R. 
Haggerty C.L. et al., 2016) 

ศกึษาการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในเรือ่งการ
เจรจาตอ่รองเก่ียวกบัการใชถ้งุยางอนามยัในกลุม่
วยัรุน่หญิง อาย ุ16-24ปี พบวา่มีผลตอ่การบงัคบัใหม้ี
เพศสมัพนัธ ์และการไมส่นใจในเรือ่งการตัง้ครรภ ์ซึง่
ประสบการณเ์ดิมในการเจรจาตอ่รองในการใชถ้งุยาง
อนามยัมีสว่นส าคญัมากกวา่ปัจจยัอื่นในการรบัรู ้
ความสามารถของตน 

 Perceptions of Factors 
Associated with Condom Use 
to Prevent HIV/AIDS among 
Persons with Physical Disability 
in an Urban Town of 
Cameroon: A Qualitative Study/ 
2016/ Jones K.A., Cornelius, et 
al.(Jones K.A. Cornelius M.D. 
Silverman J.G. Tancredi D.J. 
Decker M.R. Haggerty C.L. et 
al., 2016) 

การวจิยัเชิงคณุภาพโดยการสมัภาษณเ์ชิงลกึ  
ผูถ้กูสมัภาษณอ์าย ุ18ปีขึน้ไป เป็นชาย5คน หญิง
5คน พบวา่ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง เป็น
ความสามารถที่เคยท าประสบผลส าเรจ็ จะท าใหรู้ ้
วา่สามารถท าได ้เพราะความมั่นใจจะท าใหม้ีแรง
ท าพฤติกรรมซ า้ๆ คงทน ไดแ้ก่ การใชถ้งุยาง
อนามยัในครัง้ก่อนส าเรจ็ จะชว่ยเพิ่มแรงจงูใจใน
การใชถ้งุยางอนามยัครัง้ตอ่ไป 

 Correlates of Condom-use 
Self-efficacy on the EPPM-
based Integrated Model 
among Chinese College 
Students/ 2017/ 
JIN Shan Shan.; et al. 
(JIN Shan Shan BU Kai CHEN 
Fang Fang XU Hui Fang LI Yi, 
2017) 

ความถ่ีในการใชถ้งุยางอนามยัส าเรจ็หลายๆครัง้ 
จะท าใหก้ารรบัรูใ้นความสามารถของตนเองใน
การใชถ้งุยางอนามยั 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ประเดน็
องคป์ระกอบ 

เร่ืองวจัิย/ ปี/ ผู้วจัิย สาระส าคัญ 

1) การกระท า
ที่ส  าเรจ็ของ
ตนเอง   

Safe sex self-efficacy 
and safe sex practice in 
a Southern United States 
College/ 2017/ Addoh, 
O. et al. 
(Addoh O. Sng E. and 
Loprinzi P.D., 2017) 

ศกึษาและประเมินความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรู ้
การมีเพศสมัพนัธป์ลอดภยัในมหาวิทยาลยัทาง
ใตใ้นสหรฐัอเมรกิา ซึ่งพบว่าระดบัการรบัรู ้
ความสามารถในการมีเพศสมัพนัธท์ี่ปลอดภยัใน
ระดบัที่สงูขึน้ สง่ผลต่อความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธท์ี่ปลอดภยั และ
แนะน าควรสรา้งความมั่นใจในการใชถ้งุยาง
อนามยั ซึง่มาจากประสบการณท์ี่ส  าเรจ็ 

 Beliefs and Perception 
About HIV/AIDS, Self-
Efficacy, and HIV Sexual 
Risk Behaviors Among 
Young Thai Men Who 
Have Sex With Men./ 
2017/ Khumsaen. N. and 
Stephenson. R. 
(Khumsaen N. and 
Stephenson R., 2017) 

ศกึษาผ่าน facebook ในกลุม่ชายรกัชายที่มีอายุ
ระหว่าง 18-21ปี และมีคู่นอนเพศชายในปัจจบุนั 
พบว่าการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการตัง้
ค  าถามกบัคู่นอน รูจ้กัปฏิเสธและรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการใชถ้งุยางอนามยั 
เป็นขอ้ความส าคญั 

 แรงจงูใจในการปอ้งกนัโรค
กบัพฤตกิรรมสขุภาพของ
พลทหาร กองประจ าการ 
2557/ อรวรรณ จลุวงษ์/ 
(อรวรรณ จลุวงษ,์ 2557)  

การเสรมิสรา้งการรบัรูค้วามสามารถภายในตนเองให้
หลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของพลทหาร
กองประจ าการ ที่มีปัจจยัเสี่ยงส าคญัมาจากอิทธิพล
ของกลุม่เพ่ือน โดยใหใ้ชท้กัษะการปฏิเสธ และใสรู่ป
บคุคลที่รกัไวใ้นกระเป๋าและหยิบมาดหูากอยู่ใน
สถานการณท์ี่เอือ้อ  านวยใหมี้เพศสมัพนัธแ์บบไม่
ปอ้งกนั หลงัจากผ่านโปรแกรมนี ้พบว่า อตัราการติด
เชือ้ทางเพศสมัพนัธล์ดลง 7 เทา่ เม่ือเทียบกบักลุม่
ควบคมุ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ประเดน็
องคป์ระกอบ 

เร่ืองวิจัย/ ปี/ ผู้วิจัย สาระส าคัญ 

2) การไดเ้ห็น
ประสบการณ์
ของผูอ่ื้น) 
 

Self-efficacy for HIV 
Prevention Among 
Refugee Hispanic 
Women in South 
Florida./ 2017/ Cianelli, 
R.; et al. (Cianelli R. 
Villegas N.  McCabe 
B.E. Tantillo L. and 
Peragallo N., 2017) 

ผูลี้ภ้ยัท่ีมีอาย ุ18-50 ปีใน South Florida  ท่ีมี
ความเส่ียงตอ่การตดิเชือ้เอชไอวี ศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี กบั 
การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม นอกจากความรูจ้ะสง่ผล
ตอ่การรบัรูค้วามสามารถของตนเองแลว้นัน้  
การเห็นประสบการณข์องคูน่อนท่ีประสบผลส าเรจ็ใน
การปอ้งกนั เป็นการเพิ่มการรบัรูค้วามสามารถของ
ตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีดว้ย 

 Application of the 
Health Belief Model 
(HBM)in HIV Prevention: 
A Literature Review/ 
2015/ Tarkang E.E. & 
Zotor  F.B.(Tarkang E.E. 
and Zotor F.B., 2015) 

ขอบเขตและการประยกุตใ์ชง้านวิจยั พบว่า ในทาง
ปฏิบตัิ สว่นหนึ่งของโมเดลความเช่ือทางดา้นสขุภาพ 
ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี พบว่า การรบัรู ้
ความสามารถของตนเอง จะเป็นพลงัเสรมิใหส้ามารถ
ปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีดว้ยการใชถ้งุยางอนามยั 
และชีน้  า การด าเนินการดว้ยตวับคุคลและ
สิ่งแวดลอ้ม  

 ปัจจยัท านายพฤตกิรรม
และความตัง้ใจใน 
การใชถ้งุยางอนามยักบั
คูค่รอง/คูน่อน ของ 
ผูต้ดิเอชไอวี/ผูป่้วยเอดส ์
2558/ พลูสขุ เจนพานิชย ์
วิสทุธิพนัธ ์      (พูลสขุ 
เจนพานิชย ์วิสทุธิพนัธ์, 
2558) 

จากการสอบถามกลุม่ตวัอย่างพบวา่ คูค่รอง/คู่
นอนของตนเองเป็นผูท่ี้สนบัสนนุใหใ้ชถ้งุยาง
อนามยัเม่ือมีเพศสมัพนัธ ์ซึ่งการคลอ้ยตาม
ความเช่ือหรือความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้
ถงุยางอนามยัของบคุคลรอบขา้งท่ีมีอิทธิพลจะ
ท าใหเ้กิดการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ประเดน็
องคป์ระกอบ 

เร่ืองวิจัย/ ปี/ ผู้วิจัย สาระส าคัญ 

2) การไดเ้ห็น
ประสบการณ์
ของผูอ่ื้น) 
 

ผลของโปรแกรมสง่เสรมิ
การรบัรูส้มรรถนะแหง่ตน
ในการสรา้งเสรมิทกัษะ
ชีวิตตอ่พฤตกิรรมสขุภาพ
ทางเพศของนกัเรียน/
2560/ศริพิร ชดุเจือจีน,
ประไพพิศ สิงหเสมและ
สดุารตัน ์วฒุิศกัดิไ์พศาล 
(ศริพิร ชดุเจือจีน ประไพ
พิศ สิงหเสม และสดุารตัน์
วฒุิศกัดิไ์พศาล, 2560) 

ศกึษาผลของโปรแกรมสง่เสรมิการรบัรู ้
สมรรถนะแหง่ตนในการสรา้งเสรมิทกัษะชีวิต
ตอ่พฤตกิรรมสขุภาพทางเพศในวยัรุน่ตอนตน้ 
อาย ุ14-15 ปีจากโรงเรียนในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสพุรรณบรุี 2 โรงเรียน พบวา่ โปรแกรม
สง่เสรมิการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนชว่ยใหเ้ดก็
วยัรุน่มีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัพฤตกิรรม
ทางเพศ ทกัษะชีวิตและพฤติกรรมสขุภาพทาง
เพศมากขึน้ เรียนรูข้อ้มลูจากแหลง่ตา่งๆ หลกัๆ 
ไดแ้ก่ การสงัเกตตวัแบบสญัลกัษณ ์ท่ีมี
พฤตกิรรมทางเพศท่ีเหมาะสมผา่นภาพสไลด ์
ส่ือคูมื่อท่ีใชป้ระกอบการสอน เพ่ือใหเ้กิดความ
เช่ือมั่น และเกิดการเรียนรูจ้ากการสงัเกตตวั
แบบสญัลกัษณใ์นสถานการณท่ี์คลา้ยคลงึกบัท่ี
จะตอ้งเผชิญ กระตุน้ใหว้ยัรุน่ปฏิบตัิตวัตาม
แบบท่ีไดเ้ห็นทัง้ท่ีโรงเรียน และปฏิบตัิตอ่เน่ืองท่ี
บา้น โดยกิจกรรมจะใชก้ารกระตุน้อารมณ ์และ
สรีระ เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณท่ี์
มีผลตอ่การรบัรูส้มรรถนะแห่งตน โดยการท าให้
กลุม่ตวัอยา่งเกิดการผอ่นคลายทัง้ดา้นรา่งกาย
และอารมณ ์ไมใ่หเ้กิดความเครียด มีความ
พรอ้มใน การเรียนรู ้และค าพดูท่ีท าใหเ้กิด
ความมั่นใจ และแดสงบทบาทสมมตเิก่ียวกบั
พฤตกิรรมปอ้งกนัท่ีเคยท าส าเรจ็ของตน 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ประเดน็
องคป์ระกอบ 

เร่ืองวิจัย/ ปี/ ผู้วิจัย สาระส าคัญ 

3)การชกัจงู
ดว้ยค าพดู  

Perceived self-efficacy, 
sexual assertiveness 
andcondom use among 
colombian young/ 2017/ 
Isaac Uribe Alvarado.; 
et al. 
(Alvarado I.U. Bahamon 
M.J.  Ruiz L.R. Herrera 
A.M.T. and Vasquez 
Y.A., 2017) 

จากการศกึษาพบว่า การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเอง และการเสรมิดว้ยค าพดูโดยออ้ม มี
สว่นส าคญัมาก ในการมีพฤตกิรรมทางเพศท่ี
ปลอดภยั ค าพดูท่ีเปลง่ออกมา ในดา้นความ
ตัง้ใจ อธิบาย แนวทางท่ีเป็นไปไดใ้นการใช้
ถงุยางอนามยัเม่ือมีเพศสมัพนัธ ์ซึ่งมีผลตอ่ 
การคิดรู ้และการแสดงออกทางอารมณ ์การใช้
ถงุยางอนามยัขณะมีเพศสมัพนัธ ์ยงัมีผลจาก
อิทธิพลทางสงัคมท่ียงัไมเ่ปิดกวา้ง และขึน้อยู่
กบัสมัพนัธภาพของคู่ 

4) สภาวะทาง
สรีรวิทยา  
 

Self-Objectification and 
Condom Use Self-
Efficacy in Women 
University Students/ 
2015/ Parent M.C. and 
Moradi, B (Parent M.C. 
and Morad B, 2015).   

ศกึษาการท าใหแ้ลเห็นตนเอง เก่ียวกบัการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการใชถ้งุยาง
อนามยั ของหญิงสาวระดบัชัน้มหาวิทยาลยั 
จ านวน 595 คน พบวา่ ความรูส้กึอบัอายและ
ไมม่ั่นใจในรา่งกายของตวัเอง มีความสมัพนัธ์
กบัการควบคมุกิจกรรมทางเพศ ใหใ้ชถ้งุยาง
อนามยั ในระดบัท่ีต  ่าลงกวา่ปกติ ทัง้ทางตรง
และทางออ้มในทางตรงกนัขา้ม การลด
ความรูส้กึอบัอายหรือไมม่ั่นใจในรา่งกายของ
ตวัเอง กลบัสง่เสรมิการควบคมุกิจกรรมทาง
เพศ ใหใ้ชถ้งุยางอนามยั ไดมี้ประสิทธิภาพขึน้ 
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ตาราง 2 ตารางแสดงกิจกรรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนั 
การติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง แบง่ตามแนวคิดท่ีใชพ้ฒันา (draft prototype I) ครัง้ท่ี1 

กิจกรรมท่ีมีแนวคิดจากการกระท าท่ีส าเรจ็ของตนเอง 

หน่วย แนวคิด วัตถุประสงค ์ เวลา อุปกรณ ์ วิธีด าเนิน
กิจกรรม 

ประเมิน
ผล 

รือ้คน้
ผลส าเรจ็  
 

พฒันาจาก
การกระท าท่ี
ส าเรจ็ของ
ตนเอง  
(Enactive 
Attainment)
ซึ่งบคุคลรบัรู ้
สามารถของ
ตนเอง ท่ีเคย
ประสบ
ผลส าเรจ็
โดยตรง จะ
ชว่ยให้
สามารถ
เปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมท่ี
ส าเรจ็ไดเ้รว็ 
แมว้า่จะพบ
ปัญหา
อปุสรรค 

1.เพ่ือให้
ผูเ้ขา้รว่มวิจยัได้
ทบทวนปัญหา
หรือปัจจยัท่ีท า
ใหต้นเองใส่
ถงุยางอนามยั
ได ้และตระหนกั
ความสามารถ
ของตนเองใน
การใชถ้งุยาง 
2.เพ่ือให้
ผูเ้ขา้รว่มวิจยัได้
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์
เก่ียวกบัปัญหา 
และแนวทาง
แกไ้ขท่ีผา่นมา 
3. เพ่ือสรา้ง
ความเช่ือใน
ความสามารถ 
ในการใชถ้งุยาง
อนามยั 

10-20 
นาที 
 

- ขัน้น า 
1. ชีแ้จง
วตัถปุระสงค ์และ
ประโยชนท่ี์ไดร้บั 
2. ประเมินความรู ้
โดยสอบถาม
ประวตักิารปอ้งกนั
เอดส ์และแบบ
ประเมินการรบัรู ้
ความสามารถของ
ตนเองในการใช้
ถงุยางอนามยั ท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาขึน้  
ขัน้สอน 
4. ใหส้มาชิกเล่าถึง
ประสบการณก์ารใช้
ถงุยางอนามยั 
ขัน้สรุป 
5. ใหก้ลุ่มสรุปขอ้ดี 
และกลยทุธก์ารใช้
ถงุยางอนามยั 
6. ผูว้ิจยัเพิ่มสาระ
ในการปอ้งกนัฯ 

สงัเกต
และ
ขอ้ความ
คดิเห็น 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

หน่วย แนวคิด วัตถุประสงค ์ เวลา อุปกรณ ์ วิธีด าเนิน
กิจกรรม 

ประเมิน
ผล 

วลหีรอืภาพ
หลุดเดด็  

พฒันาจาก
การกระท า
ทีส่ าเรจ็ของ
ตนเอง ซึง่
สรา้ง 
กระบวน 
การเกบ็จ า 
แปลง
ประสบ- 
การณ์ที่
ส าเรจ็ ให้
เป็นรปูแบบ
สญัลกัษณ์ที่
เป็นค าพดู
หรอืรปูภาพ
เพื่อใหจ้ า
งา่ยขึน้ 

1. เพื่อให้
ผูเ้ขา้รว่มวจิยัได้
ระลกึถงึ
ความสามารถ
ของตนเองใส่
ถุงยางอนามยั 
2. เพื่อให้
ผูเ้ขา้รว่มวจิยั
สรา้งสญัลกัษณ์ 
(key message) 
เพื่อย ้าเตอืนใจ
ใหใ้ชถุ้งยางฯใน
วถิชีวีติจรงิ 
 

10-20 
นาท ี

กระดาษ
การด์สี
แผ่นเลก็, 
ปากกา 
เมจกิ 

ขัน้น า 
1. แจกกระดาษ
การด์สแีผ่นเลก็
และปากกา 
2. ผูว้จิยับอกให้
ผูเ้ขา้รว่มวจิยัทุก
คน ยอ้นระลกึถงึ
ปัจจยัทีท่ าใหใ้ส่
ถุงยางฯส าเรจ็แลว้
เขยีนจุดเปลีย่นที่
ท าใหฉุ้กใจคดิ 
เป็นวลเีดด็ หรอืรปู
ทีส่ามารถคดิเป็น
ภาพสื่อความหมาย
ใหใ้ส่ถุงยางอนามยั 
3. เขียนข้อความ
หรอืวาดภาพลงใน
กระดาษการด์ส ี
4. สลบักนัด ู
ขัน้สอน 
5. ใหผู้เ้ขา้ร่วมวจิยั
เล่าขอ้ความ/ภาพ 
ขัน้สรปุ 
6. ผูว้จิยัสรุป
สาระส าคญั 

สงัเกต
และ
ขอ้ความ
คดิเห็น 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

หน่วย แนวคิด วัตถุประสงค ์ เวลา อุปกรณ ์ วิธีด าเนินกิจกรรม ประเมิน
ผล 

ทวนสอบ
ความ 
ส าเรจ็  

พฒันาจาก
การกระท า
ท่ีส าเรจ็ของ
ตนเอง เป็น
การทวน
สอบการใช้
ถงุยางฯเพ่ือ
ตดิตามผล 

1.เพ่ือให้
ผูเ้ขา้รว่มวิจยั
ไดท้บทวน
ความส าเรจ็
และปัญหา 
เก่ียวกบัการใช้
ถงุยางฯ 
2.เพ่ือให้
แลกเปล่ียน
เรียนรู ้

10-20 
นาที 

- 1. เกริ่นน าเรื่อง
สมัพนัธภาพของคูร่กั  
2 .แบง่กลุม่แลกเปล่ียน
เรียนรูก้ารใชถ้งุยาง และ
วิธีการจดัการจิตใจใหค้ง
พฤตกิรรมใสถ่งุยางฯ  
ขัน้สรุป 
4. สรุปบทเรียน และส่ง
แบบบนัทึกการใชถ้งุยาง
อนามยั 

สงัเกต
และ
ขอ้ความ
คดิเห็น 
 
ผลการ
บนัทกึ
การใช้
ถงุยาง
อนามยั 

กิจกรรมท่ีมีแนวคิดจากการไดเ้ห็นประสบการณข์องผูอ่ื้น 
หน่วย แนวคิด วัตถุประสงค ์ เวลา อุปกรณ ์ วิธีด าเนินกิจกรรม ประเมิน

ผล 

พลงัใจ
ไอดอล 

พฒันาจาก
ประสบ-
การณข์อง
ผูอ่ื้น ซึ่งมี
การด าเนิน
ชีวิต
สามารถ
น ามาเป็น
แบบอยา่ง 
  

เพ่ือให้
ผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมได้
สะทอ้น
แนวคิดท่ี
แทจ้รงิของคน
ตน้แบบ และ
เรียนรูจ้าก
ตน้แบบใน 
ผา่นการแสดง
โดยส่ือกลาง
เป็นตุ๊กตา
กระดาษ 

10-
20 
นาที 

ตุ๊กตา
กระดาษ
และ 
ใบงาน 
 

ขัน้น า 
1. เกริ่นสมัพนัธข์องคูร่กั  
2. ใหใ้บงานและเลือก
ตุ๊กตากระดาษแทนตวั 
3. อธิบายและใหเ้วลา 
10 นาที ส าหรบัคิด
เตรียมการเล่าเรื่องผ่าน
ตุ๊กตาแทนตน 
ขัน้สอน 
4. น าเสนอประเด็น การ
ใชถ้งุยางฯผ่านตุ๊กตา  
ขัน้สรุป 
6. สรุป และนดัหมาย 

สงัเกต
บทบาท
แสดง
และ
ความ
คดิเห็น 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ตวัอยา่งขอ้ค าถามในใบงานพลงัใจไอดอล ไดแ้ก่ คนตน้แบบหรือไอดอลของแตล่ะคนคือใคร 
เพราะอะไร เราจงึเลือกเขาหรือเธอ เป็นไอดอล และเรียนรูอ้ะไร จากไอดอลของเราบา้ง  

หน่วย แนวคิด วัตถุประสงค ์ เวลา อุปกรณ ์ วิธีด าเนินกจิกรรม ประเมิน
ผล 

กิจกรรมรู้
อารมณ ์
ไมต่อ้งทน
ตดิเชือ้ฯ 

พฒันาจาก
ประสบ-
การณข์อง
ผูอ่ื้น และ
เรียนรูก้าร
การกระตุน้
ทางอารมณ์
เพศ เป็น
ความรูส้กึ
ปกตท่ีิ
เกิดขึน้ตาม
ธรรมชาต ิ
เม่ือเจอสิ่ง
เรา้ในวยั
เจรญิพนัธ ์ 

เพ่ือให้
ผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรม
สามารถ
อธิบายถึงสิ่ง
เรา้ท่ีเกิดขึน้
เองจาก 
ความส าเรจ็ท่ี
เคยเกิดขึน้ 
และผล
พฤตกิรรมท่ี
แสดงออก
ตอบสนองตอ่ 
สิ่งเรา้ 

30-
45 
นาที 

บตัรค า, 
ฟลิปชาท, 
กระดาษ
กาว, 
ปากกา
เคมี 

ขัน้น า 
1. ชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ 
2. แบง่กลุม่และเลือก
ค าในซอง  
3. อธิบายกตกิาให้
เขียนในฟลิปชาททีละ
กลุม่ แลว้กลุม่ถดัไป 
ตอ้งเลือกค าท่ี
สมัพนัธก์บัค าของ
กลุม่ก่อนหนา้15นาที  
4. เริ่มผลดัเขียนสิ่งเรา้, 
ปฏิกิรยิา,หลกัยึด 
ขัน้สอน 
5. ชวนยอ้นดตูารางถึง
วิธีการตอบสนอง 
ตน้แบบการจดัการ
อารมณ ์และพฤตกิรรม
เม่ือเผชิญสิ่งเรา้ 
ขัน้สรุป 
7. สรุปและเพิ่มเตมิ
ประเดน็ 

สงัเกต
และ
ขอ้ความ
คดิเห็น 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

กิจกรรมท่ีมีแนวคิดจากการกระตุน้ทางอารมณ ์ 

กิจกรรม แนวคดิ วัตถุประสงค ์ เวลา อุปกรณ ์ วธิีด าเนินกิจกรรม ประเมินผ
ล 

ตาราง
สรา้งรกั
แท ้ดแูล
ได ้ 
 

พฒันาจาก
การกระตุน้
ทางอารมณ์ 
เม่ือเกิด
การผ่อน
คลาย  
จะช่วยให้
ระลกึถึงได้
ง่ายขึน้ 

1. เพ่ือจะสรา้ง
บรรยากาศ 
และกระตุน้
อารมณใ์หน้กึ
ประสบการณ์
ในการใช้
ถงุยางอนามยั 
2. เพ่ือ
จดัล  าดบั
ความคิด 
เก่ียวกบัปัจจยั
ส าคญัที่ท  าให้
มีเพศสมัพนัธ์
ที่ปลอดภยั 
 

10-
20 
นาที 

ตาราง
สรา้งรกั
แท ้ดแูล
ได,้  
บตัรค า, 
สีเมจิก 

ขัน้น า  
1. ใหน้ั่งจบักลุม่  
2. คิดถึง ปัจจยัใดที่ท  า
ใหฉ้กุใจคิดใชแ้ละไม่
ใชถ้งุยางอนามยั 
ขัน้สอน  
3. ทกุกลุม่ใหว้ิ่งไปติด
บตัรค าทีละแผ่น แผ่น
ละ 1คน จนหมด  
4. ใหแ้ต่ละกลุม่ได้
แลกเปลี่ยนวิธีคิด
เก่ียวกบัปัจจยัที่ท  าให้
ใชถ้งุยางอนามยั 
5. ผลดักนัใหค้ะแนน 
พรอ้มใหเ้หตผุล 
ขัน้สรุป 
6. สรุปบทเรียน 
เก่ียวกบัวลีหรือภาพ
ฝันท่ีท าใหฉ้กุใจคิด
จากประสบการณท์ี่
ส  าเรจ็ ตน้แบบในใจ 
และถงุยางฯพรอ้มใช ้
7. ย  า้เรื่องแบบบนัทกึ
การใชถ้งุยางอนามยั 
และนดัหมาย 

สงัเกต
และ
ขอ้ความ
คิดเหน็ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

กิจกรรม แนวคิด วัตถุประสงค ์ เวลา อุปกรณ ์ วิธีด าเนินกจิกรรม ประเมิน
ผล 

เตือนใจ พฒันาจาก
การกระตุน้
ทางอารมณ์ 
ท่ีเกิดจาก
ความกลวั 
ท าใหย้ัง้
คดิก่อน
ตดัสินใจ 
 

เพ่ือให้
ผูเ้ขา้รว่ม
กิจกรรมได้
สะทอ้น
แนวคิดท่ี
แทจ้รงิของตน
เก่ียวกบัความ
กลวั และ
พฤตกิรรมท่ี
ตอบสนองตอ่ 
ความกลวั
เก่ียวกบัการ
ปอ้งกนั 
การติดเชือ้
เอชไอวี 

20-
30 
นาที 

ใบงาน,
กระดาษ
การด์ 

ขัน้น า  
1. เกริ่นน าเรื่อง ลกัษณะ
ความสมัพนัธข์องคูร่กั 
2. แบง่กลุม่ จบัซอง
หวัขอ้สถานการณ ์ไดแ้ก่ 
หากท่านติดเชือ้เอชไอวี 
ทา่นจะรูส้กึอย่างไร ทา่น
คิดว่าบคุคลส าคญัใน
ชีวิต ไดแ้ก่ พอ่แม่ คนรกั 
เพ่ือน หรือ คนอ่ืนๆท่ี
ทา่นรกั จะรูส้ึกอยา่งไร 
จะมีผลกระทบอยา่งไร 
- เม่ือท่านจ าเป็นตอ้งมี
เพศสมัพนัธใ์นขณะท่ีไม่
มีถงุยางอนามยัพรอ้มใช ้
ทา่นจะจดัการอย่างไร  
ขัน้สอน  
3. น าเสนอตามประเดน็
หวัขอ้ ผ่านตวัแทน  
ขัน้สรุป  
4.สรุปบทเรียนและนดั
หมายกิจกรรมตอ่ไป 

สงัเกต
และ
ขอ้ความ
คดิเห็น 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

กิจกรรมท่ีมีแนวคิดจากการชกัจงูดว้ยค าพดู  

ชื่อ
กิจกรรม 

แนวคิด วัตถุประสงค ์ เวลา อุปกรณ ์ วิธีด าเนินกจิกรรม ประเมิน
ผล 

การชกัจงู
ดว้ย
ค าพดู 

การพดูชกั
จงู ท าให ้
ผูถ้กูชกัจงู 
พยายามท า
พฤตกิรรม
มากขึน้ โดย
ค าพดูจงูใจ
ตอ้งเป็น
เรื่องท่ี
เป็นไปได ้
และ
สอดคลอ้ง
กบัความ
เป็นจรงิ  

ใหเ้กิด
ความคดิท่ีจะ
ปรบัเปล่ียน
พฤตกิรรมเป็น
ปอ้งกนัการ
ตดิเชือ้เอชไอวี 
โดยการใส่
ถงุยางอนามยั 

10-
20 
นาที  
 

ถงุยาง
อนามยั
และเจล 

ขัน้น า  
1. ชีแ้จงถึง “สถานท่ีแจก
ถงุยางอนามยัฟรี”  
2. แจกถงุยางอนามยั
พรอ้มใช ้และแบบ
บนัทึกการใชถ้งุยางฯ 
3. เนน้ย า้เรื่องการใช้
ถงุยางอนามยัทกุครัง้  
ขัน้สอน  
4. สอนสาธิตใสถ่งุยางฯ
อนามยัท่ีถกูวิธี 
5. พดูโนม้นา้วถึง สิ่ง
ส าคญัไวเ้ป็นท่ียึด
เหน่ียว และการคิดจาก
ประสบการณก์ารใช้
ถงุยางอนามยั แมเ้พียง
ครัง้เดียวท่ีเคยประสบ
ความส าเร็จ 
ขัน้สรุป  
6. สรุปกิจกรรม และ
เพิ่มเตมิสาระปอ้งกนั
การติดเชือ้เอชไอวี 

สงัเกต
และ
ขอ้ความ
คดิเห็น 
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ผลการประเมินคณุภาพของโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร โดยผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยั
ก าหนดใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณา ประเมินตามเกณฑก์ารประเมินของสมาคมมาตรฐานการประเมิน
แห่งสหรฐัอเมริกาในดา้นความถูกตอ้งของโปรแกรม ความเหมาะสมของโปรแกรม ความเป็น
ประโยชนข์องโปรแกรม และความเป็นไปไดข้องโปรแกรม โดยก าหนดเกณฑ์การเปรียบเทียบ
โปรแกรม ต้องมีค่าเฉล่ียทั้ง 4ด้าน อย่างน้อย 3.50  ซึ่งก าหนดเกณฑ์ในการแปลผล ได้แก่ + 
หมายถึงสงูกว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 0 หมายถึงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด และ – 
หมายถึงต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด โดยสามารถแสดงผลการประเมินในภาพรวมของ
กิจกรรมแต่ละสัปดาห ์ของโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการ
ปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวีของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร (ตารางท่ี 3) และผลการประเมิน
ภาพรวมของโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการตดิเชือ้
เอชไอวีของเยาวชนกลุม่เส่ียง (ตารางท่ี 4) ในแตล่ะครัง้ท่ีพฒันา 

ตาราง 3 ตารางแสดงผลการประเมินคณุภาพของรา่งโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร 
ครัง้ท่ี 1 โดยผูเ้ช่ียวชาญ (n = 5) 

กิจกรรม 
ในแตล่ะ 
สปัดาห ์

ความถกูตอ้ง ความ
เหมาะสม 

ความเป็น
ประโยชน ์

ความเป็นไปได ้ ผลการประเมินคณุภาพ 
โปรแกรมโดยรวม 

X̅ แปล
ผล 

X̅ แปล
ผล 

X̅ แปล
ผล 

X̅ แปล
ผล 

X̅ รวม แปล
ผลรวม 

1 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 
2 5 + 5 + 5 + 5 + 
3 5 + 5 + 5 + 5 + 
4 5 + 5 + 5 + 5 + 

 
ข้อเสนอแนะ : ผู้เช่ียวชาญแนะน าให้น าร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู ้

ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 
ครัง้ท่ี1 ไปทดลองใชเ้พ่ือพฒันาโปรแกรมท่ีมีความเหมาะสม เป็นไปได ้และเกิดประโยชนม์ากท่ีสดุ
ตามผลการทดลองใช ้ซึ่งในแต่ละดา้น และแต่ละสัปดาหแ์ละในภาพรวม ไดค้่าเฉล่ียเท่ากับ  5  
ซึ่งแปลผลวา่มีระดบัสงูกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
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ตาราง 4 ตารางแสดงผลการประเมินคณุภาพของรา่งโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร 
ครัง้ท่ี 2 โดยผูเ้ช่ียวชาญ (n = 5) 

กิจกรรม 
ในแตล่ะ 
สปัดาห ์

ความถกูตอ้ง ความ
เหมาะสม 

ความเป็น
ประโยชน ์

ความเป็นไปได ้ ผลการประเมินคณุภาพ 
โปรแกรมโดยรวม 

X̅ แปล
ผล 

X̅ แปล
ผล 

X̅ แปล
ผล 

X̅ แปล
ผล 

X̅ รวม แปล
ผลรวม 

1 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 
2 5 + 5 + 5 + 5 + 
4 5 + 5 + 5 + 5 + 

 
ข้อเสนอแนะ : ผู้เช่ียวชาญแนะน าให้น าร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู ้

ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 
ครัง้ท่ี 2 ไปทดลองใช ้เพ่ือพัฒนาโปรแกรมท่ีมีความเหมาะสม เป็นไปได ้และเกิดประโยชนม์าก
ท่ีสดุ ตามผลการทดลองใช ้ซึ่งในแตล่ะดา้น และแตล่ะสปัดาห ์และในภาพรวม ไดค้า่เฉล่ียเท่ากบั 
5 ซึ่งแปลผลวา่ มีระดบัสงูกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

ตาราง 5 ตารางแสดงผลการประเมินคณุภาพของรา่งโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรู ้
ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร 
ครัง้ท่ี 3 ทัง้ 2 หน่วยการเรียนรู ้โดยผูเ้ช่ียวชาญ (n = 5) 

กิจกรรม 
ในแตล่ะ 
สปัดาห ์

ความถกูตอ้ง ความ
เหมาะสม 

ความเป็น
ประโยชน ์

ความเป็นไปได ้ ผลการประเมินคณุภาพ 
โปรแกรมโดยรวม 

X̅ แปล
ผล 

X̅ แปล
ผล 

X̅ แปล
ผล 

X̅ แปล
ผล 

X̅ รวม แปล
ผลรวม 

1 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 
2 5 + 5 + 5 + 5 + 
4 5 + 5 + 5 + 5 + 

 
ข้อเสนอแนะ : ผู้เช่ียวชาญแนะน าให้น าร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู ้

ความสามารถของตนเอง ในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร 
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ครัง้ท่ี 3 ไปทดลองใช ้เพ่ือพัฒนาโปรแกรมท่ีมีความเหมาะสม เป็นไปได ้และเกิดประโยชนม์าก
ท่ีสดุ ตามผลการทดลองใช ้ซึ่งในแตล่ะดา้น และแตล่ะสปัดาห ์และในภาพรวม ไดค้า่เฉล่ียเท่ากบั 
5 ซึ่งแปลผลวา่ มีระดบัสงูกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 

ตารางท่ี 6 ตารางแสดงผลการด าเนินโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร (draft prototype I  
ครัง้ท่ี 2) หน่วยการเรียนรู1้ และหนว่ยการเรียนรู2้ 

กิจกรรม 
ในแตล่ะ 
สปัดาห ์

ความถกูตอ้ง ความ
เหมาะสม 

ความเป็น
ประโยชน ์

ความเป็นไปได ้ ผลการประเมินคณุภาพ 
โปรแกรมโดยรวม 

X̅ แปล
ผล 

X̅ แปล
ผล 

X̅ แปล
ผล 

X̅ แปล
ผล 

X̅ รวม แปล
ผลรวม 

1 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 
2 5 + 5 + 5 + 5 + 
4 5 + 5 + 5 + 5 + 

 
ข้อเสนอแนะ : ผู้เช่ียวชาญแนะน าให้น าร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู ้

ความสามารถของตนเองในการปอ้งกนัการติดเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 
ครัง้ท่ี 3 ไปทดลองใช ้เพ่ือพัฒนาโปรแกรมท่ีมีความเหมาะสม เป็นไปได ้และเกิดประโยชนม์าก
ท่ีสดุ ตามผลการทดลองใช ้ซึ่งในแตล่ะดา้น และแตล่ะสปัดาห ์และในภาพรวม ไดค้า่เฉล่ียเท่ากบั 
5 ซึ่งแปลผลวา่ มีระดบัสงูกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
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ตาราง 7 ตารางแสดงผลการด าเนินโปรแกรมการจดัการเรียนรู ้การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง
ในการปอ้งกนัการตดิเชือ้เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่เส่ียง กรุงเทพมหานคร (draft prototype I  
ครัง้ท่ี 2) หน่วยการเรียนรู1้ และหนว่ยการเรียนรู2้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผลการด าเนินโปรแกรมการจัดการเรียนรู้  
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการตดิเชือ้เอชไอวี  

ของเยาวชนกลุ่มเส่ียง กรุงเทพมหานคร 
(draft prototype I คร้ังที ่2) 

คนที่ หน่วย 1 คนที่ หน่วย 2 
Pre Post Pre Post 

1 1.9 3.9 1 2.6 3.8 
2 2.4 4.0 2 1.9 3.6 
3 2.1 3.7 3 1.8 3.6 
4 2.1 4.2 4 2.3 3.7 
5 2.2 3.9 5 2.2 3.5 
6 1.8 3.7 6 1.4 4.0 
   7 1.3 4.2 

เฉล่ีย 2.08 3.90 เฉล่ีย 1.93 3.77 
 นอ้ย มาก  นอ้ย มาก 



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวโศรดา สรุเทวมิตร 
วัน เดอืน ปี เกิด 8 สิงหาคม 2524 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา 2546   ปรญิญาตรี การพยาบาลและการผดงุครรภ ์ศริริาชพยาบาล  

มหาวิทยาลยัมหิดล  
2554   ปรญิญาโท สาขาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวช  
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 42/6 ม.12 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 
ผลงานตพีมิพ ์ ปัจจยัคดัสรรท่ีสมัพนัธก์บัการท าหนา้ท่ีของผูป่้วยโรคอารมณแ์ปรปรวน

สองขัว้   
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