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การวิจยั และพัฒนาครัง้ นี ้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรูค้ วามสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร ให้เป็ นโปรแกรมที่จะส่งผล
ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนโปรแกรมสุขศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเอดส์
และเพศในสถานศึกษา แบ่งการศึกษาเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ 1) ศึกษาสภาพบริบทที่สง่ ผลต่อความสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี 2) สร้างและพัฒนาโปรแกรม 3) ประเมินผลโปรแกรม เก็บข้อมูลจาก
เยาวชนกลุม่ เสีย่ งอายุ 15-18ปี จานวน 10คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา และเปรียบเทียบด้วย
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ชั่วโมง 20นาที/ครัง้ , ครัง้ ที่ 2 กิจกรรมการชักจูงด้วยคาพูด ทวนสอบความสาเร็จ และเตือนใจใช้เวลา 30-60
นาที/ครัง้ ครัง้ ที่ 3 กิจกรรมยา้ เตือน ใช้เวลา 10-20 นาที/ครัง้ และครัง้ ที่ 4 กิจกรรมทวนสอบความสาเร็จ ใช้เวลา
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ออกแบบกิจกรรมในรูป S-EPP-V โปรแกรม โดย “S” คือ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง, “E” คือ การกระทาที่
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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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การศึกษาสุขศึกษา และให้ขอ้ เสนอแนะผสมผสานกันอย่างดี อันเป็ นประโยชน์ตอ่ ผูว้ ิจยั ในการพัฒนาตนเอง
ผูว้ ิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สาโรงทอง ที่กรุ ณ าสละเวลาอันมีค่ามาเป็ น
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ชีวิต การศึกษา และความภาคภูมิใจในชีวิต ขอบคุณนายธิษณะ ชอบธรรม เพื่อนที่สนับสนุนความรูใ้ นด้านสถิติวิจยั
และนางจีรารักษ์ โสกัณฑัต เพื่อนที่ได้ชกั ชวนให้มาศึกษาในสถาบันทางการศึกษาที่นา่ ภาคภูมิใจนี ้
สุดท้ายนี ้ คุณค่าและประโยชน์อนั เกิดจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้ ผูว้ ิจยั ขอมอบแด่เยาวชนไทยทุกท่าน
ขอให้มีสขุ ภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง ปราศจากการติดเชือ้ เอชไอวีตลอดไป
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ปัญหาเอดส์เป็ นเรื่องของพฤติกรรมซึ่งเป็ นเรื่องยาก ที่จะมีการปรับเปลี่ยนการตอบสนอง
ต่อปั ญหาและเป็ นปั ญหาที่แพร่กระจายในวงกว้าง มีประชากรทั่วโลกที่ติดเชือ้ เอชไอวี ในช่วงสิน้ ปี
2558 จานวน 36.7 ล้านคน ซึ่งเป็ นเด็กที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี และติดเชือ้ เอชไอวีจานวน 2.1 ล้าน
คน ส่วนใหญ่ติดเชือ้ เอชไอวีตงั้ แต่อยู่ในครรภ์, แรกเกิด หรือให้นมแม่ พบผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่
เป็ น 2ใน3 ส่วนของทั่วโลก อยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งพบผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวีมากที่สุดในโลกจานวน
25.6 ล้ า นคน และเอดส์ เ ป็ นสาเหตุ ก ารตายอั น ดั บ หนึ่ ง ของทวี ป แอฟริ ก า (World Health
Organization, 2016) ส่วนภูมิ ภาคเอเชียและแปซิฟิกมีการแพร่กระจายของเอดส์ สูงเป็ นอันดับ
สามของโลกมี ผู้ติ ด เชื ้อ เอชไอวี ในปี 2558 จ านวน 5.1 ล้า นคน เป็ น ผู้ติ ด เชื อ้ เอชไอวี รายใหม่
300,000 คน สถานการณ์ปัญ หาเอดส์ส่วนใหญ่ ในส่วนภูมิ ภ าคเอเชียและแปซิ ฟิ ก ยังอยู่ใน 12
ประเทศที่สาคัญ ได้แก่ กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนม่าร์ ปากีสถาน ปาปัวนิวกีนี
เวียดนาม เนปาล ฟิ ลิปปิ นส์ และประเทศไทย (สานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
จากการคาดประมาณจานวนผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีในประเทศไทยปี 2559 ยังมีชีวิตอยู่จานวน
426,999คน และเป็ นผูต้ ิดเชือ้ รายใหม่จานวน 6,304 คน (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ, 2560) ซึ่งในภาพรวมระดับประเทศ เยาวชนมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
เพิ่มขึน้ สะท้อนจากพฤติกรรมเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการติดเชือ้ เอชไอวีตามกลุ่ม อายุ พ บว่า
ประเทศไทยมี ผู้ห ญิ ง คลอดบุ ต รอายุ 10-19 ปี จ านวน 104,289 คน (กรมอนามั ย , 2558) ซึ่ ง
สอดคล้องกับการสารวจพฤติกรรมในนักเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 และสายอาชีพ
ระดับปี ท่ี 2 ในพืน้ ที่ 24จังหวัด ปี 2558 พบว่ามีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกก่อนอายุ 15ปี เป็ นอันดับแรก
ทัง้ คู่ (คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปั ญหาเอดส์, 2559) การศึกษาเพื่อคาด
ประมาณการแนวโน้มการติดเชือ้ เอชไอวีในกลุ่มเยาวชนของประเทศไทย ที่มีอายุ 15-24ปี พบว่า
แนวโน้มพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กบั การติดเชือ้ เอชไอวีในประชากรกลุ่มนักเรียน (มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 2, มัธ ยมศึกษาปี ท่ี 5 และอาชี วศึกษาชั้นปี ท่ี 2) ส่วนใหญ่ มี เพศสัม พัน ธ์แล้ว แต่ใช้ถุง ยาง
อนามัย ขณะมี เพศสัม พัน ธ์ค รัง้ แรกน้อ ยกว่าร้อ ยละ 60 (จิ ระวัฒ น์ อุป ริรตั น์, 2555) และจาก
การศึกษาพบว่า เยาวชนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนไม่มีการเตรียมตัว เพื่อป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีดว้ ยถุงยางอนามัย ร้อยละ 75.8 ร้อยละ 90 ของผูห้ ญิงฝากครรภ์ท่ีมีอายุระหว่าง 15-24 ปี
ที่ติดเชือ้ เอชไอวีมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ปอ้ งกัน ซึ่งเป็ นสาเหตุและช่องทางการติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่

2
ซึ่งผูท้ ่ีมีอายุ 15-24 ปี ถื อเป็ นช่วงอายุของเยาวชนที่สะท้อนความชุกการติดเชือ้ เอชไอวีของกลุ่ม
วัยรุน่ ในปั จจุบนั ในช่วงวัยรุน่ มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการรับและแพร่กระจายเชือ้ เอชไอวีค่อนข้างสูง
จากสาเหตุตา่ งๆ ได้แก่ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ปอ้ งกันขาดทักษะการใช้
ถุงยางอนามัยที่ถกู ต้อง ใช้สารเสพติด และไม่สามารถประเมินพฤติกรรมเสี่ยงของตนเองและคู่รกั
หรือคู่นอนได้ ซึ่งเกิดจากปั จจัยทางจิตสังคม ได้แก่การเปลี่ยนแปลงด้านพัฒ นาการของร่างกาย
สรีระและความต้องการทางเพศ เนื่ องจากการเปลี่ย นแปลงของฮอร์โมน และมีการพัฒ นาทาง
สติปัญญาอย่างรวดเร็ว คิดเป็ นรูปธรรม แต่ขาดการยับยัง้ ชั่งใจหรือไตร่ตรอง และพัฒนาการทาง
สัง คม มั ก มี กิ จ กรรมนอกบ้า น และบางส่ ว นไม่ ไ ด้พั ก อาศัย กั บ ครอบครัว เช่ น อยู่ ห อพั ก มี
ความสนใจในเพศตรงข้าม หากเยาวชนขาดทักษะการปรับตัว จะทาให้มีพ ฤติกรรมทางเพศที่ไม่
ปลอดภัย และแม้วยั รุน่ ส่วนใหญ่จะมีความรูเ้ รื่องเอดส์และการป้องกัน แต่อาจไม่มี ความตระหนักถึง
ผลด้านลบอย่างเพี ย งพอ (ส านัก โรคเอดส์ วัณ โรค และโรคติด ต่อ ทางเพศสัม พัน ธ์ กระทรวง
สาธารณสุข, 2557)
ในปั จจุบนั ประเทศไทยดาเนินการพัฒ นาเมืองให้เจริญเติบโตขึน้ ทาให้เกิดการย้ายถิ่น
เข้าของประชากรในชนบท การขยายของเมืองเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็ นเมือง
หลักทัง้ ในด้านการศึกษาและแรงงาน ประชากรจึงไหลรวมมาอยูท่ กุ เพศทุกวัยทัง้ ที่เป็ นประชากรใน
ทะเบียนหรือนอกทะเบียน การเติบโตของเมืองเกิดขึน้ ควบคูไ่ ปกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ตัวชีว้ ดั
ที่สาคัญของวิถีชีวิตของชาวเมืองตัวหนึ่ง คือพฤติก รรมทางเพศ ซึ่งมีพฤติกรรมการอยูด่ ว้ ยกันเป็ นคู่
การเปลี่ ยนรู ป แบบของครอบครัวได้ส่ง ผลต่อ ทัศ นคติและพฤติก รรมของเด็กและเยาวชนที่ ไม่
สามารถหาตัวแบบอย่างที่ดีเพื่อเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต วัยรุน่ ในสังคมเมืองจึงแสวงหา
ความสุขทางกายและทางใจ จากวัตถุหรือบุคคลภายนอกครอบครัวกันมากขึน้ นาไปสู่วิถีเพศที่
แตกต่างจากเดิม การอยูเ่ ป็ นโสดของคนในกรุงเทพมหานคร ไม่ได้หมายความว่า คนเหล่านัน้ จะไม่
มีเพศสัมพันธ์ คนโสดที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วในกรุงเทพฯ สูงกว่าคนโสดในเขตเมืองจังหวัดอื่นๆ
และคนโสดในเขตชนบท (อภิชาติ จารัสฤทธิ รงค์ และอรทัย หรู เจริญ พรพานิช , 2550) จากคาด
ประมาณในปี 2565 จะมีผตู้ ิดเชือ้ เอชไอวีสะสม จานวน 174,802 คน และเป็ นผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวีราย
ใหม่จานวน 1,527คน กระจายตัวอยู่ในชุมชนทั่วพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร (อรทัย หรูเจริญพรพานิช ,
2551) ซึ่งปั จจัยเสี่ยงของการติดเชือ้ เอชไอวีพบมากที่สุดในผู้ ป่วยเอดส์ คือการติดเชือ้ จากการมี
เพศสัมพันธ์ คิดเป็ นร้อยละ 80.05 (กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) ที่ติดเชือ้ เอชไอวีบางส่วนไม่แสดง
อาการจึงไม่ได้มารับการตรวจเลือดว่าติดเชือ้ เอชไอวีหรือในจานวนนัน้ ก็รวมถึงช่วงอายุของวัยรุ ่น
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ด้วย วัยรุ ่นมีแนวโน้มที่จะติดเชือ้ เอชไอวีสูงขึน้ รวมทัง้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ เนื่องจาก
วัยรุ ่นบางกลุ่มมีค่านิยมเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆ แล้วไม่ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ และ
บางส่วนขายบริการแบบไม่เปิ ดเผย ซึ่งไม่ใส่ถงุ ยางอนามัยเช่นกัน เพราะฉะนัน้ การติดเชือ้ เอชไอวี
ในกลุ่ม วัยรุ ่นจึงจะมี แนวโน้มที่ สูงขึน้ แต่ไม่มีตัวเลขแน่ชัด (ถนอมศักดิ์ เอนกธนานนท์, 2560)
และจากการสารวจของกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกส่วนใหญ่เป็ นคน
รักหรือแฟน(กองควบคุม โรคเอดส์ วัณ โรคและโรคติดต่อทางเพศสัม พันธ์ และสถาบันพัฒ นา
สุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) และจากสถิติการคลอดของแม่วยั รุน่ ที่มีอายุต่ากว่า
20 ปี ในพื น้ ที่ กรุ งเทพมหานครในปี 2558 จานวน 43 คนต่อการคลอด 1,000 คน สะท้อนการมี
เพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปอ้ งกัน ซึ่งการห้ามมีเพศสัมพันธ์เป็ นเรื่องยาก จึงต้องให้เรียนรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับ
การมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย เพื่อป้องกันตนเองจากการตัง้ ครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ และการติดเชือ้
เอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปอ้ งกัน (ไทยทริบนู , 2559)
เยาวชนได้รับ ความรู ้เ กี่ ย วกั บ เอดส์แ ละการป้ อ งกั น ซึ่ ง สามารถตอบค าถามเรื่ อ ง
การป้องกันเอดส์ โดยใช้ถงุ ยางอนามัยได้ถูกต้อง ร้อยละ 90.4 แต่ในความเป็ นจริง แม้ว่าเยาวชน
จะมีครู่ กั เพียงแค่คนเดียว สัดส่วนการใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ พบร้อยละ 35.3 เท่านัน้ และในรอบ
1 ปี ท่ีผ่านมา มี เพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ไม่ใช่คนรักหรือแฟนมีสดั ส่วนการใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้
ร้อยละ 37.3 (กองควบคุมโรคเอดส์ วัณ โรคและโรคติดต่อทางเพศสัม พันธ์ และสถาบันพัฒ นา
สุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) เยาวชนกลุ่มที่เตรียมตัวและมีถงุ ยางอนามัยพร้อมใช้
ทุกครัง้ ร้อยละ 5 การใช้ถงุ ยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากรที่มีเพศสัมพันธ์ประจาอยู่
ในระดับต่า เพราะมีมมุ มองเกี่ยวกับการใช้ถงุ ยางอนามัยในกลุ่มผูท้ ่ีมีความเสี่ยงทางเพศสูงเท่านัน้
(คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์, 2559)
ในการดาเนินงานเพื่ อการป้องกันและแก้ไขปั ญ หาเอดส์ท่ี ผ่านมา องค์กรภาครัฐและ
เอกชนเล็งเห็นความสาคัญของปั ญหาเอดส์และมี การดาเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปั ญหาเอดส์
โดยมุ่งหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ เพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่ของ
เยาวชนกลุม่ เสี่ยงในชุมชนทั่วพืน้ ที่กรุงเทพมหานครให้ปลอดภัยจากเอดส์ ซึ่งพบว่าแม้จะให้ความรู ้
ปรับทัศนคติ และทักษะการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี รวมทัง้ ทักษะเจรจาต่อรองในเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยง และอบรมทักษะการสื่อสารให้ผปู้ กครองเกี่ยวกับเอดส์และเพศในลูกหลานกลุม่ เสี่ยงดังกล่าว
แล้ว เยาวชนกลุ่ม เสี่ยงยังคงมี พ ฤติกรรมเสี่ ยงทางเพศต่อการติดเชื ้ อเอชไอวีกล่าวคือ เยาวชน
เหล่านีย้ งั คงไม่ใช้ถุงยางอนามัยสม่าเสมอกับทุกคนเมื่อมีเพศสัมพันธ์ (กองควบคุมโรคเอดส์ วัณ
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โรคและโรคติดต่อ ทางเพศสัม พัน ธ์ , 2559) และแม้เยาวชนจะได้รับ การส่งเสริม การใช้ถุง ยาง
อนามัยที่ดี มีการแจกถุงยางอนามัยฟรี และชุม ชนอยู่ใกล้รา้ นค้าจาหน่ายถุงยางอนามัยที่เข้าถึงได้
ง่าย แต่ยงั พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้ถงุ ยางอนามัยในระดับปานกลาง (วนิดา ปาว
รีย,์ 2557)
คาดประมาณจานวนผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีท่ีสมควรได้รบั การรักษาด้วยยา ARV รายใหม่ ในปี
2563 จ านวน 1,349 ราย (อรทัย หรู เจริญ พรพานิ ช , 2551) ซึ่ ง มี ย อดผู้ป่ วยเป็ น จ านวนมาก
การติ ด เชื ้อ เอชไอวี แ ล้ ว ไม่ เ ข้า สู่ ร ะบบบริ ก ารดู แ ลรัก ษา ย่ อ มเกิ ด ผลกระทบทางกายด้ว ย
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ซึ่งภาพรวมของงบประมาณสาหรับแผนปฏิบตั ิการยุติปัญหาเอดส์ประเทศ
ไทยพ.ศ.2558 รวม 968.6 ล้านบาท (คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปั ญหา
เอดส์, 2559) ถือเป็ นโรคที่ทาให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็ นอย่างมาก
การติ ด เชื อ้ เอชไอวี ยัง เป็ น ประเด็ น ที่ อ่อ นไหวต่อ ปั ญ หาสิ ท ธิ ม นุษ ยชน อัน เนื่ อ งมาจากทัศ นะ
ความรังเกียจ ส่งผลให้ผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวีได้รบั การกีดกัน แบ่งแยก ตัง้ แต่ในระดับครอบครัว ชุมชน
และสังคม ดังนัน้ เราจึงควรพัฒนาแนวทางการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีในกลุม่ เยาวชน ซึ่งจะช่วย
ควบคุมและลดการแพร่ กระจายเชือ้ ได้
จากการศึก ษาของเที ยร์เนี ย ริช วูท และคณะ (Ritchwood T.D. Penn D. Peasant C.
Albritton T. and Giselle C.S., 2017) ศึ ก ษ าความสั ม พั น ธ์ ข องการรายงาน การรั บ รู ้ ใ น
ความสามารถใช้ถุงยางอนามัยของเยาวชนแอฟริกันอเมริกัน ที่ มี อายุระหว่าง 10-14 ปี พบว่า
สามารถทานายการรับรู ใ้ นความสามารถใช้ถุงยางอนามัย ได้จากการมี ความรู เ้ กี่ ยวกับการใช้
ถุงยางอนามัย มากกว่าการมี ทัศนคติท่ี ดีในการใช้ถุงยางอนามัย และการสื่อสารเรื่องเพศและ
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถงุ ยางอนามัยระหว่างเยาวชนและผูป้ กครอง แต่ทงั้ 3 ปั จจัย
เป็ นตัวแปรที่สาคัญของโปรแกรมป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่ ด้วยการใช้ถงุ ยางอนามัยขณะ
มี เพศสัม พัน ธ์ และจากการศึก ษาของ ฮัวชู ลิ ว และคณะ (Li H. Xue L. Tucker J.D. Wei C.
Durvasula M Hu W. et al., 2017) พบการรับรู ใ้ นความสามารถในการเข้าถึงและใช้ถงุ ยางอนามัย
เป็ นการพัฒ นาโปรแกรมส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย ในวัยรุ ่นจีนที่มีอายุ 16ปี ขึน้ ไป เนื่องจาก
พบว่าการรับรู ใ้ นความสามารถในการเข้าถึงและใช้ถุงยางอนามัย ทาให้เกิ ดพฤติกรรมการใช้
ถุงยางอนามัยที่สม่าเสมอ ซึ่งแนวคิด การรับรู ค้ วามสามารถ (Self efficacy) พัฒนามาจากทฤษฏี
การเรียนรูท้ างปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) เป็ นทัง้ ตัวอิทธิพลทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ และวิธีการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเน้นพฤติกรรมส่วนบุคคลและ
ผลจากการคิดรู ้ (Cognitive) ที่ เปลี่ ยนแปลงให้เกิดพฤติกรรมใหม่ในอนาคต ที่ ขา้ มผ่านปั ญ หา
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อุปสรรคจนเกิดพฤติกรรมใหม่ (Bandura A., 1986) เป็ นรูปแบบพฤติกรรมสุขภาพระหว่างบุคคล
ถื อเป็ น ส่วนหนึ่ ง ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ สุข ศึก ษา โดยใช้แ นวคิด การรับ รู ค้ วามสามารถในการ
สร้างสรรค์พฒ
ั นาเทคนิคที่สง่ ผลต่อการคิดรู ้ แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งถือเป็ นกลยุทธ์
ส าคัญ ให้เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม จึ ง ถูก ใช้อ อกแบบโปรแกรมสุข ศึก ษา ถื อ เป็ น การ
พัฒนาการจัดการเรียนรูส้ ขุ ศึกษา
จากความสาคัญ ของปั ญหาที่ทาให้สูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปกับ
การป้องกันและรักษาผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีในกลุม่ ที่เป็ นกาลังหลักในการพัฒนาประเทศ ซึ่งไม่วา่ ภาครัฐ
และเอกชนจะผนึกกาลังดาเนินโครงการต่างๆมากมาย เยาวชนกลุ่มเสี่ยงยังไม่ใช้ถุงยางอนามัย
เมื่อเผชิญเหตุการณ์ขณะมีเพศสัมพันธ์กบั คู่ ทาให้เกิดการติดเชือ้ เอชไอวี พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
อยู่ในระบบสถานศึกษา ส่วนใหญ่ได้รบั ความรู ้ ปรับเจตคติ และทักษะในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี รายใหม่อย่างต่อเนื่ อง ซึ่งเยาวชนกลุ่ม เสี่ ย งเหล่านี อ้ ยู่ในและนอกระบบการศึกษา ซึ่ง
เยาวชนในระบบการศึกษา ได้รบั การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีแล้วในหมวดวิช าสุขศึกษา แต่
เยาวชนเหล่านีอ้ ยู่ในบริบทชุมชน และครอบครัว มากกว่า 16 ชั่วโมง ในขณะที่อยู่ในสถาบันทาง
การศึกษาประมาณ 8-10 ชม. บริบทครอบครัวและชุมชนมีอิทธิ พลต่อเยาวชนกลุ่มนีอ้ ย่างมาก
ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจพัฒ นาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร ให้เป็ นโปรแกรมที่
จะส่งผลกับพฤติกรรมสุขภาพทางเพศในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนโปรแกรมสุขศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเอดส์และเพศในสถานศึกษา
คาถามการวิจัย
1. สภาพบริบทที่ส่งผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอช
ไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยงกรุงเทพมหานคร เป็ นอย่างไร
2. โปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยงกรุงเทพมหานคร ควรมีองค์ประกอบของรูปแบบอย่างไร
3. โปรแกรมการจัดการเรียนรูก้ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกรุงเทพมหานครที่พฒ
ั นาขึน้ สามารถนาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้
หรือไม่ และมีประสิทธิผลเพียงใด
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพบริบทที่สง่ ผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการ
ติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยงกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อสร้างและพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้การรับรูค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อประเมิ นผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการ
ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้โปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยงกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็ น แนวทางให้กับ บุค ลากรที่ รับ ผิ ด ชอบในการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ของเยาวชน
กลุม่ เสี่ยงในชุมชน ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ปอ้ งกันการติดเชือ้ เอชไอวี
3. เป็ นข้อเสนอแนะในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน หรือลดอัตราการติดเชือ้
เอชไอวีรายใหม่ในชุมชนต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี เ้ ป็ น การวิจัยและพัฒ นา (Research & Development) ผู้วิจัยได้กาหนด
ขอบเขตการวิจยั ดังนี ้
ระยะ 1 การศึกษาสภาพบริบทที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ใน
การป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แกนนาเยาวชนในชุมชนเมือง กรุ งเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดย
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (snow ball) และกาหนดขัน้ ต้นอย่างน้อย 5คน จากนัน้ จะสอบถาม
จนกว่าจะได้ขอ้ มูลอิ่มตัวจึงจะยุติการเก็ บข้อมูล โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้า (Inclusion Criteria)
เป็ น แกนน าเยาวชนที่ มี เพศสัม พัน ธ์เป็ น ประจ า (Active sexual) คื อ มี เพศสัม พัน ธ์ส ม่ า เสมอ
อย่างน้อย 1 ครัง้ /สัปดาห์ ภายในระยะเวลา 1 เดือน และใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ ที่มีเพศสัมพันธ์
เป็ นเวลา 1 เดือน ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept-Interview)
แหล่งข้อมูลสาหรับการทบทวนงานวิจัย ได้แก่ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพบริบทที่ส่งผลต่อ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ใน
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic Review)
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ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพบริบทที่ส่งผลต่อ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ข้อจากัดของงานวิจัย ได้แก่ ความเชื่อมั่นของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์
เป็ นประจา
ระยะ 2 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร
ขั้นการสร้างโปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร
แหล่งข้อมู ล ได้แก่ แหล่งข้อมูลสาหรับร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ได้แก่ สรุปสารสนเทศแล้วนาเสนอในรู ปของตาราง ซึ่ง ได้มาจากผลการวิเคราะห์แบบอุปนัย สรุ ป
ประเด็นอุป มา (Analytic Induction) ที่ ได้ม าจากการสัม ภาษณ์เชิ ง ลึก (Indept-Interview) และ
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic Review) ในระยะที่ 1
ตัวแปรที่ศึก ษา ได้แก่ โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้การรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ขั้นการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
1. ผู้เชี่ ย วชาญในการตรวจสอบคุณ ภาพโปรแกรม และเครื่ อ งมื อ วัด ผล
โปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร จานวน 5 คน ประกอบด้วย นักจิตวิทยาวัยรุน่ 1 คน พยาบาล
ที่ เ ชี่ ย วชาญในการด าเนิ น งานด้า นเอดส์กั บ เยาวชนในชุ ม ชน 2 คน และอาจารย์ท่ี อ ยู่ ใ น
มหาวิ ท ยาลัย ซึ่ ง ด าเนิ น งานและมี ผ ลงานด้า นเอดส์ 2 คน รวมจ านวน 5 คน ซึ่ง คัด เข้า แบบ
Proposive sampling โดยมี เ กณฑ์ ใ นการคั ด เข้า (Inclusion Criteria) คื อ เป็ นผู้ เ ชี่ ย วชาญ ที่
ดาเนินงานด้านเอดส์ หรือคลุกคลีกบั ปัญหาเอดส์ในกลุม่ เยาวชน
2. เยาวชนกลุ่ม เสี่ ย งในชุม ชนเมื อ ง คละเพศ ที่ มี เพศสัม พัน ธ์เป็ น ประจ า
(Active sexual) โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยหรือใช้เป็ นบางครัง้ ภายในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา
และผ่านการอบรมให้ความรู ้ ปรับทัศนคติ และเพิ่ม ทักษะที่เกี่ ยวข้องกับการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีโดยใช้ถุงยางอนามัย ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงแล้ว จานวน 5คน เพื่อใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างใน

8
การตรวจสอบคุณภาพ ของเครื่องมือวัดผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร ที่พฒ
ั นาจากการ
ทดลองใช้ 6 หน่วยการเรียนรู ้
ระยะ 3 การประเมินผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เยาวชนในชุมชนเมืองจานวน 10 คน ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยกาหนดเกณฑ์คดั เข้า (Inclusion Criteria) ดังนี ้
1. ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมของโปรแกรมการจัดการเรียนรูม้ ีความสมัครใจ (Volunteer)
เข้าร่วมกิจกรรมและลงชื่อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. สามารถเข้าร่วมกิ จ กรรมของโปรแกรมการจัด การเรียนรู ้ ได้ค รบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
3. มีแฟน หรือคูร่ กั หรือกิก๊ หรือคบเพื่อนต่างเพื่อนที่สนิทสนม
4. เยาวชนกลุ่ม เสี่ ยง เป็ นเยาวชนที่ มี เพศสัม พันธ์เป็ นประจ า (Active sexual)
โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือใช้เป็ นบางครัง้ ซึ่งมาจากการคัดเลือกโดยสุ่มจากชุมชนที่มีเยาวชน
ผ่านการอบรมให้ความรู ้ ปรับทัศนคติ และเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
โดยใช้ถงุ ยางอนามัย ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยงแล้ว
โดยกาหนดเกณฑ์คดั ออก (Exclusion Criteria) ดังนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่างที่มีความประสงค์ท่ีจะออกจากการทดลอง
2. กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถเข้าร่วมการทดลองได้จนครบถ้วนตามระยะเวลา และ/
หรือ จานวนกิจกรรมที่กาหนด
ตัวแปรที่ศกึ ษา ประกอบด้วย
ตั ว แปรต้ น (Independent Variable) คื อ โปรแกรมการจั ด การเรี ย นรู ้ ก ารรับ รู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ตัว แปรตาม (Dependent Variable) คื อ การรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองในการ
ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง หมายถึง การรับรูค้ วามสามารถของบุคคลต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ซึ่งมีอทิ ธิพลจากการคิดรูส้ ่วนบุคคล สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรม
2. การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี หมายถึง การรับรู ้
ความสามารถในการสอดใส่โดยสวมถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องกับทุกคน ขณะมีเพศสัมพันธ์ ใน
ทุกช่องทาง ซึ่งเป็ นการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
3. โปรแกรมการจัดการเรียนรูก้ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี หมายถึง ชุดกิ จกรรมการเรียนรู ท้ ่ี ส่งเสริม การเปลี่ ยนแปลงการรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเอง ในการสวมถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องกับทุกคน ขณะมีเพศสัมพันธ์ในทุกช่องทาง ซึ่งเป็ น
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ซึ่งโปรแกรมนีจ้ ะมีกิจกรรม เน้นการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ความเชื่อใน
การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ตามปั จจัย 4 ประการ ประกอบด้วย การกระทาที่ สาเร็จ ของ
ตนเองการได้เห็นประสบการณ์ของผูอ้ ่ืน การชักจูงด้วยคาพูด และการกระตุน้ ทางอารมณ์
4. เยาวชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผูท้ ่ีมีอายุ 15-24 ปี ที่มีเพศสัมพันธ์สม่าเสมอ อย่างน้อย
1 ครัง้ /สัปดาห์ ภายในระยะเวลา 1 เดือน และเคยได้รบั การปรับเจตคติ เพิ่มความรูแ้ ละทักษะการ
ใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธี เพื่ อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ก่อนเข้ารับโปรแกรม และไม่ใส่ถุงยาง
อนามัย
5. บริบทที่ส่งผลต่อการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
ของเยาวชน หมายถึง สิ่ งที่ เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมการมี เพศสัม พันธ์ หรือการแสดงออก ได้แก่
ลักษณะความใกล้ชิดการเจรจากับคู่ มูลเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ ธรรมชาติของอารมณ์ทางเพศ
ค่านิยมของการมีเพศสัมพันธ์ รวมถึ งอิทธิพลจากครอบครัว สังคม วัฒนธรรม และเพื่อน ที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยกับทุกคน ขณะมีเพศสัมพันธ์ ในทุกช่องทาง ของเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยง
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กรอบแนวคิด
กรอบแนวความคิดของการวิจยั เพื่อจัดการเรียนรู ้การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
การพัฒ นาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั และพัฒ นา (Research
and development) เพื่อหาโปรแกรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี กับเยาวชนที่
มีพฤติกรรมมีเพศสัมพันธ์ท่ีเสี่ยงต่อการติดเชือ้ เอชไอวี และเกิดความเหมาะสมกับสภาพปั ญหา
ของสังคมไทยในปัจจุบนั ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาค้นคว้า รวบรวมเอกสารที่เป็ นแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั
ต่างๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล อันจะนาไปสู่การวิเคราะห์
และพั ฒ นาโปรแกรมการจั ด การเรี ย นรู ้โ ดยใช้ ก ารรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองการรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง (Self efficacy) ที่เป็ นเยาวชนกลุม่ เสี่ยงในชุมชน กรุงเทพมหานคร ดังนี ้
1. การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
1.1 แนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self efficacy) ของ แบนดูรา
1.2 การรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้อ งกัน การติด เชื อ้ เอชไอวี ของ
เยาวชนลุม่ เสี่ยง
2. ความรูเ้ กี่ยวกับการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์
2.1. ความหมายของเอชไอวี
2.2. ความหมายของเอดส์
2.3. ช่องทางการติดต่อเชือ้ เอชไอวี
2.4. อาการของเอดส์
2.5. การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
3. สภาพบริบทที่ส่งผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสีย่ ง
3.1 วรรณกรรมเกี่ยวกับสภาพบริบททางสังคม ที่ส่งผลต่อการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ปี 2558-2561
3.2 สภาพบริบททางสังคมตามองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ที่
ส่งผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
3.3 สภาพบริบททางสังคมตามตามประเด็นที่สง่ ผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
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4. แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5.1. งานวิจยั ในประเทศไทย
5.2. งานวิจยั ในต่างประเทศ
1. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
1.1 แนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self efficacy) ของ แบนดูรา
แนวคิดการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง (Self efficacy) ของแบนดูรา พัฒ นาขึน้
มากจาก ทฤษฏีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) หรือทฤษฏีการเรียนรูท้ างสังคม (Social
Learning Theory) เป็ นพื น้ ฐาน ซึ่งการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ซึ่งเป็ น การ
รับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการจัดการกับพฤติกรรมที่เผชิญสถานการณ์อยู่ ซึ่งเป็ นผลมาจาก
ปั จจัย 3 ประการ ได้แก่ องค์ประกอบส่วนบุคคล พฤติกรรม และอิทธิ พลของสิ่งแวดล้อม ทฤษฏี
การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy theory) เป็ นทฤษฏีท่ีอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรม
มนุ ษ ย์ มี แ นวคิ ด พื ้น ฐานเชื่ อ ว่ า คนและสิ่ ง แวดล้อ มต่ า งมี อิ ท ธิ พ ลซึ่ ง กั น และกั น สามารถ
เปลี่ยนแปลงสิ่งเร้าที่มากระทบได้ (Bandura A., 1986) การทาหน้าที่หรือการแสดงพฤติก รรมของ
มนุษ ย์ท่ี เกิ ดขึน้ ตามแนวคิด ของแบนดูรา เกิ ดขึน้ จากหลายปั จ จัยร่วมกัน ทั้ง จากการคิดรู แ้ ละ
องค์ประกอบส่วนบุคคล (cognitive and other personal factors) และปั จจัยทางสภาพแวดล้อม
(environmental influences) วนเป็ นพฤติกรรม (behavior) ซึ่งแต่ละส่วนล้วนต่างเป็ นปั จ จัยที่ มี
อิทธิ พ ลต่อกันและกัน กล่าวคือพฤติกรรมของมนุษย์สามารถกาหนดสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
สามารถกาหนดพฤติกรรมได้เช่น กัน พฤติกรรมเป็ นตัวหนึ่ง ที่ กาหนดองค์ป ระกอบส่วนบุคคล
องค์ป ระกอบส่ ว นบุ ค คลก็ ส ามารถก าหนดพฤติ ก รรมในท านองเดี ย วกั น องค์ป ระกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อกันและกัน (Bandura A., 1986) ดังแผนภาพ
นี ้
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ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบส่วนบุคคล พฤติกรรม และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) หมายถึ ง การรับ รู ข้ องบุ ค คล
เกี่ ยวกับความสามารถในการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมี อิทธิ พ ลต่อพฤติกรรมนั้น พิจ ารณาจาก
ความคิด แรงจูงใจ และพฤติกรรม เมื่อเผชิญปั ญหาหรืองานที่ยาก บุคคลที่รบั รู ค้ วามสามารถตน
สู ง จะช่ ว ยให้ป ระสบผลส าเร็จ โดยใช้ค วามพยายาม ในทิ ศ ทางตรงข้า มกั น บุ ค คลที่ รับ รู ้
ความสามารถตนต่า จะล้มเลิกหลีกหนีพฤติกรรมนัน้ ๆง่าย ความสามารถพืน้ ฐานของบุคคลตาม
แนวคิดของแบนดูรา 5 ประการ (Bandura. 1986: 18-21) ได้แก่ 1) ความสามารถเชิงสัญลักษณ์
(Symbolizing Capability) บุคลิกภาพและพฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออก มีผลจากความรูจ้ ากพลัง
เชิงสัญลักษณ์ประมวลเป็ นความคิดที่เราจาได้ก่อนแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ความคิดนัน้ เป็ นเหตุเป็ น
ผลหรือไม่เป็ นเหตุเป็ นผลก็ได้ ทาให้เราแสดงพฤติกรรมที่ ดีจนประสบผลส าเร็จหรือล้ม เหลวได้
เช่นกัน ในการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมที่ลม้ เหลวขณะเกิดปั ญหาเฉพาะหน้า จะมีพืน้ ฐานจากการ
คิดรู ้ จากข้อมูลที่ ไม่เพี ยงพอ ทาโดยอัตโนมัติ หรือไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้าซึ่งความสามารถนี ท้ าให้
บุคคลสามารถใช้ขอ้ มูลที่เก็บจาไว้ไปใช้ในอนาคตได้ 2) ความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้า
(Forethought Capability) มนุ ษ ย์ไ ม่ ไ ด้แ สดงพฤติ ก รรมจากสิ่ ง แวดล้อ มทั น ที แต่ ส ามารถ
คิดคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลลัพธ์เป็ นตัวนาทาง โดยการจูงใจตนเองเพื่อลดพฤติกรรมที่มีอิทธิพล
จากปฏิกิริยา เมื่อเจอเหตุการณ์อย่างทันทีทนั ใด หากเราจาลองสถานการณ์ภายใต้ส่ิงแวดล้อมที่
เกิ ดขึน้ อย่างทันที ทันใด จะทาให้มี การคิดรู ภ้ ายในและควบคุม หรือรักษาพฤติกรรม เมื่ ออยู่ใน
สถานการณ์อนาคตได้ 3) ความสามารถจากการสังเกตพฤติกรรมนอกตัว (Vicarious Capability)
การเรียนรูข้ องมนุษย์ไม่ได้เกิดจากการตอบสนองต่อการกระทาของประสบการณ์ตรงเท่านัน้ ยัง
เกิดจากการสังเกตพฤติกรรมและผลลัพธ์ของพฤติกรรมของบุคคลอื่น โดยไม่ตอ้ งผ่านกระบวนการ
ลองผิ ดลองถูก พฤติกรรมบางอย่างไม่จาเป็ นต้องสอน เพราะมนุษย์เรียนรู ้ จากสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจาวันด้วยตัวเอง เพียงแต่ตอ้ งใช้การคิดรูค้ ดั เลือกข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่
มี แรงจูงใจเพี ยงพอ จึง ต้องใช้แนวคิดเชิ งพลังสัญ ลัก ษณ์ม าเพิ่ม พลังจูงใจในการควบคุม หรือ
ปรับเปลี่ย นพฤติกรรมแทนที่ ตอ้ งรอเก็บประสบการณ์ตรง เป็ น หน่วยการเรียนรู ส้ ่ื อกลางเพื่ อให้
คุณค่าปรับทัศนคติ และเกิดเป็ นลักษณะพฤติกรรมที่ใช้ในชีวิตประจาวัน 4) ความสามารถในการ
ก ากั บ ตนเอง (Self-Regulatory Capability) พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์เป็ นผลจากแรงดึ ง ดูด และ
ควบคุมภายในด้วยตนเอง ไม่ได้เป็ นผลจากแรงเสริมจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเพียงอย่างเดียว เมื่อ
ประเมินผลของการกระทาของตนเอง โดยอาศัยมาตรฐานส่วนบุคคลประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง
ต่อ พฤติ ก รรมนั้น ซึ่ง การประเมิ น ผลนี ้มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจแสดงพฤติ ก รรมหนึ่ง ออกมา
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5) ความสามารถในการโต้ตอบตนเอง (Self-Reflective Capability) ความสามารถในการตัดสินใจ
แสดงออกของพฤติกรรม ขึน้ อยู่กบั ความคิดและความรูส้ ึกต่อการกระทานัน้ วิเคราะห์ว่าตนเองจะ
จัดการอย่างไรต่อเหตุการณ์นั้น ซึ่งแต่ละคนจะมี พืน้ ฐานความรู ้ ทักษะการคิด และกลยุทธ์ใน
การตอบสนองต่อเหตุกระทานัน้ ๆแตกต่างกั น ทาให้แสดงพฤติกรรมแตกต่างกันด้วย สิ่งสาคัญใน
การตัดสินใจของบุคคลว่าจะใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ ขึน้ อยู่กับความมั่นใจใน
ตนเองเป็ นสาคัญ เพราะการรับรูค้ วามสามารถของตนเองเป็ นสิ่งที่สะท้อนถึงความรูส้ ึกต่อตนเอง
ซึ่ ง จะแสดงให้ เ ห็ น เป็ นพฤติ ก รรม การที่ มี ก ารรับ รู ้ค วามสามารถในตั ว เองสู ง จะท าให้
มีความพยายามที่จะแสดงความสามารถออกมามากขึน้ การส่งเสริม การรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเอง (Self-Efficacy) ในการปฏิ บัติกิจ กรรม ระดับ ของการรับ รู ใ้ นการรับ รู ค้ วามสามารถของ
ตนเอง ในแต่ ล ะบุ ค คลเป็ น ตัว บ่ ง ชี ้ไ ด้ถึ ง ระดับ ความพยายามของบุ ค คลนั้น แม้จ ะตกอยู่ใ น
สถานการณ์ท่ีบีบบังคับ
ปั จจัยของการเกิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง 4 ประการ (Bandura A., 1986)
ดังนี ้
1.1.1) การกระท าที่ ส าเร็จ ของตนเอง (Enactive Attainment) เป็ นปั จ จัย ที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่อ การรับ รู ้ใ นความสามารถตนเองมากที่ สุ ด เป็ นการเรี ย นรู ้จ ากประสบการณ์ ต รง
(Mastery Experiences) การประสบความสาเร็จ ทาให้ประเมิน การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง
ในการทากิจกรรมนัน้ ๆได้สูงขึน้ การที่จะพัฒ นาการรับรูใ้ นการรับรูค้ วามสามารถของตนเองของ
บุคคลนัน้ จาเป็ นต้องฝึ กให้เพียงพอให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมายที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยนได้ ต้องอาศัย
ปั จจัย ได้แก่ ความพยายามมีผลต่อการตัดสินความสามารถ กล่าวคือ บุคคลที่เคยประสบความ
ล้มเหลวในการแสดงพฤติกรรม แต่เมื่อพยายามแล้วสามารถพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนัน้
ได้ จะทาให้มี การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในระดับที่สูงขึน้ และรู ปแบบของการระบุสาเหตุ
บุคคลที่รบั รู ก้ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองในระดับสูง จะระบุสาเหตุความล้มเหลวคือการขาด
ความพยายาม แต่บคุ คลที่รบั รูใ้ นการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในระดับต่า จะระบุสาเหตุความ
ล้มเหลวคือ ตนด้อยความสามารถ การที่จะสร้างการรับรู ใ้ นการรับรูค้ วามสามารถของตนเองใน
ระดับต่า จะต้องให้บคุ คลนัน้ เริ่มขัน้ ตอนเอาชนะ สิ่งที่ทา้ ทายด้วยตนเอง โดยได้รบั ความช่วยเหลือ
จากภายนอกน้อยที่ สุด วิธีการเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ต รง (Mastery Experiences) ที่ ป ระสบ
ความสาเร็จ ทาให้ประเมินความสามารถตนเองในการทากิจกรรมนัน้ ๆได้สงู ขึน้ โดยอาศัยวิธีการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบตั ิ (Participant หน่วยการเรียนรู i้ ng) ปฏิบตั ิบ่อยๆจนคุน้ เคย (Performance
desensitization) เปิ ดโอกาสในการปฏิบตั ิ (Performance exposure) และปฏิบตั ิโดยชีแ้ นะตนเอง
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(Self-instructed performance) การได้ล งมื อปฏิ บัติพ ฤติก รรมด้วยตนเอง เป็ น แหล่งข้อมูลที่ มี
อิทธิพลมากที่สดุ เพราะมีพืน้ ฐานจากประสบการณ์ตรงของตนเอง ความสาเร็จที่เกิดขึน้ ซา้ ๆ จะชัก
นาให้รบั รูถ้ ึงสมรรถนะของตนเองได้
1.1.2) การได้เห็นประสบการณ์ของผูอ้ ่ืน (Vicarious Experiences) การที่บคุ คล
เรียนรู ป้ ระสบการณ์ของบุคคลที่ประสบความสาเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือที่เรียกว่า
ตัวแบบ (หน่วยการเรียนรู i้ ng) จะมีอิทธิพลเพิ่มระดับการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง การได้เห็น
ผูอ้ ่ืนปฏิบตั ิพฤติกรรมนัน้ ๆ บุคคลจะมีการเปรียบเทียบและรับรูว้ ่าตนเองสามารถแสดงพฤติกรรม
ได้เช่นกัน ตัวแบบแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ ตัวแบบที่เป็ นบุคคล (Live หน่วยการเรียนรู )้ หมายถึง
ตัวแบบที่สามารถเรียนรูป้ ระสบการณ์ได้จากการสังเกต หรือมีปฏิสมั พันธ์กนั โดยตรง และตัวแบบที่
เป็ นสัญลักษณ์ (Symbolic หน่วยการเรียนรู )้ หมายถึง ตัวแบบที่สามารถเรียนรูผ้ ่านสื่อต่างๆ ได้แก่
วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ตา่ งๆ เป็ นต้น
1.1.3) การชักจูงด้วยคาพูด (Verbal Persuasion) เป็ นวิธีการใช้กนั มากเพราะทา
ได้ง่าย ใช้ได้ทนั ที ทุกเวลา สถานที่ และโอกาส การชักจูงด้วยคาพูด ทาให้เชื่อว่าจะสามารถประสบ
ความสาเร็จได้ แม้ว่าจะเคยทางานไม่สาเร็จมาแล้ว เป็ นการเพิ่มกาลังใจ เป็ นรูปแบบการเสริมแรง
ทางบวก แต่ส มรรถนะที่ เกิ ด จากการชัก จูงด้วยค าพูด นั้นมัก ไม่ย่ ังยื น การชักจูงด้วยคาพูด นั้น
หมายถึ ง ชนิ ด ของข้ อ ความที่ ใช้ แ นะน าหรื อ กระตุ้ น ทางสั ง คม ได้ แ ก่ การให้ แ รงเสริ ม
(Reinforcement) ประกอบด้ว ย การชัก จู ง ด้ว ยค าพู ด ทางบวก (Positive Verbal Persuasion)
หมายถึง การได้รบั การชักจูงด้วยคาพูดว่าสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมได้สาเร็จ เช่น การชื่นชม วิธีการ
เพิ่ ม การรับรู ใ้ นความสามารถของตน ได้แก่ การเสนอแนะ (Suggestion) การทาให้เบิกบานใจ
(Exhortation) และการสอนตนเอง (Self-instruction) และการชักจูงด้วยคาพูดทางลบ (Negative
Verbal Persuasion) หมายถึ ง การได้รับ การชั ก จู ง ด้ว ยค าพู ด ให้เ ชื่ อ ว่ า ด้อ ยความสามารถ
ในกิจกรรมที่เป็ นลบ เช่น การต่อว่า ซึ่งมีวิธีการเพิ่มการรับรูใ้ นความสามารถของตน โดยให้แปล
ความหมาย (Interpretative treatment) จากการชักจูงด้วยคาพูดทางลบ
1.1.4) การกระตุ้น ทางอารมณ์ (Physiological State) เป็ นการกระตุ้น ทาง
อารมณ์หรือปฏิกิริยาของบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิน การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ขึน้ อยู่กับ
ปั จจัย ได้แก่ ประสบการณ์เดิมที่สาเร็จจะเป็ นปฏิกิรยิ ากระตุน้ ความรูส้ ึกทางกายให้สามารถแสดง
พฤติ ก รรมที่ ส าเร็จ ได้ โดยปฏิ กิ ริย าทางกายนั้น จะไม่ เป็ นอุป สรรค เนื่ อ งจากความตื่ น ตัว ใน
ระดับกลางๆจะเอือ้ ต่อความสาเร็จในการแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง และการที่บุคคลสามารถลด
หรือระงับการถูกกระตุน้ ทางลบ ทาให้การรับรูใ้ นความสามารถมีมากขึน้ เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย
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สาเร็จได้วิธีการเพิ่มการรับรูใ้ นความสามารถของตน โดยการกระตุน้ ทางอารมณ์ ได้แก่ การอ้าง
เหตุ ผ ล (Attribution) การผ่ อ นคลาย (Relaxation, Biofeedback) การขจั ด ปฏิ กิ ริ ย าตอบโต้
(Symbolic desensitization) และการเผชิญกับสิ่งที่แทนกัน (Symbolic exposure) เป็ นต้น
ภาพประกอบ ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งการับรูใ้ นการรับรูค้ วามสามารถของตนเองกับ
พฤติกรรม ดังนี ้
แหล่งพฤติกรรม

ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งการรับรูค้ วามสามารถของตนเองกับพฤติกรรม
การวัดการรับรูใ้ นการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
แบนดูรา (Bandura A., 1986) แบ่งลักษณะการวัดการรับรูใ้ นการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองและบุคคลออกเป็ น 3 มิติ ได้แก่
มิติท่ี 1 ระดับหรือขนาดความยากของงานบุคคลเชื่อว่าสามารถปฏิบตั ิได้ (Level or
Magnitude of Job Difficulty) เป็ นการรับ รู ้ใ นการรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองในการแสดง
พฤติกรรม บุคคลที่มีการรับรูใ้ นความสามารถที่ระดับต่า จะแสดงพฤติกรรมสาเร็จเฉพาะงานที่ง่าย
หากเป็ นงานยากจะล้มเหลว
มิติท่ี 2 ความมั่นใจที่จะสามารถแสดงพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ท่ีอยู่ในระดับยาก
ต่างๆ (Strength of Confidence) บุคคลมีการรับรูใ้ นการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในระดับสูง
จะมี ค วามพยายามในการแสดงพฤติ ก รรมที่ ถูก ต้อ ง แม้จ ะประสบเหตุก ารณ์ ท่ี ไม่ เป็ นไปตาม
ความคาดหวัง
มิ ติ ท่ี 3 การน าไปใช้ (Generality of Ability) การที่ บุ ค คลมี ก ารรับ รู ้ใ นการรับ รู ้
ความสามารถของตนเองจะช่ว ยให้ค งพฤติ ก รรมที่ เหมาะสมในสถานการณ์ ใกล้เคี ย งหรือ ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้
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โดยทั่วไป บุคคลมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง จะแสดงพฤติกรรมที่คดิ ว่าตนทา
ได้ แต่จะหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิพฤติกรรมที่รบั รูเ้ กินความสามารถของตน โดยเฉพาะในเหตุการณ์ท่ี
มีอุปสรรค ซึ่งการรับรู ส้ มรรถนะของตนเองยังมีอิทธิ พ ลต่อแบบแผนความคิดและปฏิกิริยาทาง
อารมณ์ของบุคคลเมื่อคาดการณ์ลว่ งหน้า
สรุปได้ว่า การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง (Self efficacy) ของ แบนดูรา เป็ นการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการปฏิ บัติพ ฤติกรรมให้สาเร็จ โดยอาศัยการประเมิ นข้อมูล ได้แก่
การกระทาที่บรรลุผลสาเร็จของตนเอง ประสบการณ์ของบุคคลอื่น การชักจูงด้วยคาพู ด และภาวะ
อารมณ์ การรับรูส้ มรรถนะของตนเองเป็ นกลไกที่เชื่อมโยงความรูส้ ึก ความคิด และพฤติกรรมของ
บุคคล บุคคลจะประเมินสมรรถนะของตนเอง เมื่อต้องปฏิบตั พิ ฤติกรรมที่ตอ้ งใช้ความพยายามเมื่อ
เผชิญกับสถานการณ์ท่ียงุ่ ยาก
1.2 การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยง
การป้อ งกัน การติ ด เชื อ้ เอชไอวี ข องเยาวชนกลุ่ม เสี่ ย ง ที่ มี เพศสัม พัน ธ์ส ม่ า เสมอ
ต่อเนื่อง การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
คือ การใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ในทุกช่องทาง ซึ่ง การรับรูค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี มีเยาวชนส่วนใหญ่มีความรูเ้ กี่ยวกับประโยชน์ของถุงยางอนามัย
จึงใช้ถุงยางอนามัย (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , 2553) ได้แก่ ป้องกันโรค
เอดส์ และโรคติด เชื อ้ ทางเพศสัม พัน ธ์ ได้แ ก่ ซิ ฟิ ลิ ส โกโนเรีย เริม เชื อ้ รา พยาธิ ช่อ งคลอด ใช้
คุมกาเนิด (ถุงยางอนามัยเป็ นวิธีท่ีปลอดภัยที่สดุ และเหมาะแก่ผทู้ ่ีเป็ นโรคบางอย่างที่ไม่เหมาะจะ
ใช้วิธีอ่ืน เช่น ห่วงคุมกาเนิด ยาเม็ดคุมกาเนิด เป็ นต้น) ช่วยลดความไวต่อความรู ส้ ึกสัมผัส ทาให้
อยูร่ ว่ มกันยาวนานขึน้ และมีโอกาสที่จะรูส้ กึ ถึงสุดยอดได้มากขึน้ และช่วยรักษาการเป็ นหมัน
เยาวชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อดีของถุงยางอนามัย (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข, 2553) ได้แก่ มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โรคติดต่อ
ทางเพศสัม พันธ์ การตัง้ ครรภ์ หากใช้ถุงยางอนามัยที่ ได้ม าตรฐานและใช้ถูกวิธี การใช้ถุงยาง
อนามัยไม่มีผลต่อระบบต่างๆของร่างกาย มีความปลอดภัย ไม่มีผลต่อการยับยัง้ การเจริญพันธ์
เมื่อเลิกใช้ถุงยางอนามัย และใช้ง่าย สะดวก และมี ราคาถูก เชื่อว่าถุงยางอนามัยเป็ น เครื่องมื อ
ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีสาหรับวัยรุน่ ที่มีเพศสัมพันธ์เป็ นประจา สามีภรรยาที่พบกันนานๆครัง้
และมีความต้องการคุมกาเนิด และในกลุ่ม ที่อยู่ในระหว่างรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็ น
พิเศษ
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สรุปได้วา่ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชน
กลุ่มเสี่ยง เกิดจากปั จจัย 4 ประการ ที่ทาให้เกิด การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการใช้ถุงยาง
อนามั ย เพื่ อ ป้ อ งกั น การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ได้แ ก่ การกระท าที่ ส าเร็ จ ของตนเอง ( Enactive
Attainment) เป็ นความพยายามมีผลต่อการตัดสินความสามารถ ขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์ท่ีประสบ
ผลสาเร็จ จะทาให้มีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในระดับที่สงู ขึน้ การได้เห็นประสบการณ์ของ
ผูอ้ ่ื น (Vicarious Experiences) ที่ ประสบผลสาเร็จ จะทาให้มี การรับรู ใ้ นการรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนเองในระดับที่ สูงขึน้ การชักจูงด้วยคาพูด (Verbal Persuasion) เป็ นการเพิ่มกาลังใจ ใน
รู ปแบบการเสริมแรงทางบวก จะทาให้มีการรับรู ใ้ นการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในระดับที่
สู ง ขึ น้ และการกระตุ้น ทางอารมณ์ (Physiological State) เป็ นการกระตุ้น ทางอารมณ์ ห รื อ
ปฏิกิรยิ าของบุคคลที่สง่ ผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ได้แก่ การผ่อนคลาย (Relaxation)
การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ด้วย
ปั จจัย4 ประการดังกล่าว เป็ นกลไกที่เชื่อมโยงความรูส้ ึก ความคิด และพฤติกรรมของบุคคล หาก
รับรูก้ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองมาก จะทาให้มีความสามารถเผชิญกับสถานการณ์ท่ีย่งุ ยาก
ได้
2. ความรู้เรื่องเอชไอวี/เอดส์
2.1 ความหมายของเอชไอวี
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย. (2554)
กล่ า วว่ า เชื ้อ เอชไอวี เป็ นไวรัส ในตระกู ล lentivirus ที่ มี ส ายพั น ธุ ก รรมเป็ น RNA สายเดี่ ย ว
เปลือกนอกของไวรัสจะมีตมุ่ ที่เชือ้ จาเป็ นต้องใช้ในการจับกับตัวรับ CD4 และตัวรับร่วมของเซลล์
มนุษย์ ในการที่จะทาให้เปลือกของไวรัสเชื่อมกันกับเซลล์ของมนุษย์ได้ และเมื่อติดเชือ้ ในร่างกาย
เชือ้ เอชไอวีจะแบ่งตัวเพิ่มจานวน ส่งผลให้ภูมิคมุ้ กันในร่างกายอ่อนแอลง (สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ศูนย์วิจยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย, 2554)
หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร (2555) ใช้คาว่า เชื อ้ ไวรัส
เอดส์ หรือ HIV (Human Immunodeficiency Virus) เป็ นเชือ้ ที่ทาให้เกิดโรคเอดส์ สามารถแบ่งตัว
ในเซลล์ของคน เช่น เม็ดเลือดขาว เซลล์เนือ้ สมอง เมื่อมีการติดเชือ้ เชือ้ จะอยู่ในเม็ดเลือด แบ่งตัว
และแพร่ต่อไป ทาให้ภูมิตา้ นทานลดลง (หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร,
2555)
สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ
ด้านสาธารณสุขและคณะ (2557) ให้ความหมายว่า เป็ นไวรัสชนิดหนึ่ง เมื่อเอชไอวีเข้าสู่รา่ งกาย
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มนุษย์ จะทาลายเซลล์เม็ดเลือดขาวประเภทซีดี4 (CD4) ทาหน้าที่เสมือนเป็ นทหารต่อสูก้ บั เชือ้ โรค
ต่างๆ ที่ เข้ามาในร่างกาย เชื อ้ เอชไอวี จึง เป็ น สาเหตุข องโรคภูมิ คุ้ม กัน บกพร่อ ง หรือโรคเอดส์
(Acquired Immuno Deficiency Syndrome – AIDS) (สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุขและคณะ, 2557)
จากความหมายข้างต้น ผูว้ ิจยั สรุปได้วา่ เอชไอวี (HIV) คือ เชือ้ ไวรัส ที่ทาให้ภูมิคมุ้ กัน
ในร่างกายลดลง นาไปสูโ่ รคเอดส์
2.2 ความหมายของเอดส์
หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร (2557) นิยามเอดส์ หรือ
AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) เป็ นโรคติดต่อที่เกิดจากเชือ้ ไวรัส คือเอชไอวี
(HIV) เมื่ อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมี การฟั กตัวอยู่ระยะหนึ่ง โดยไม่มี อาการผิดปกติใดๆ ต่อมาจะ
แบ่งตัวและทาลายเม็ดเลือดขาว ทาให้ภูมิคมุ้ กันลดลง เกิดโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส ได้แก่ ปอดบวม
วัณ โรค หรือมะเร็งบางชนิดง่ายกว่าคนปกติ และเสียชีวิตลงอย่างรวดเร็ว (หน่วยศึกษานิเทศก์
สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2557)
สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ
ด้านสาธารณสุขและคณะ. (2557) ให้ความหมายของคาว่า เอดส์ คือกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจาก
ได้รบั การติดต่อเชื อ้ เอชไอวีม าระยะหนึ่ง และขาดการดูแลสุขภาพ ท าให้โรคลุก ลามจนระบบ
ภูมิคมุ้ กันเสื่อม (สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐ ด้านสาธารณสุขและคณะ, 2557)
จากความหมายข้างต้น ผูว้ ิจยั สรุปได้ว่า เอดส์ (AIDS) คือ ชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มโรคที่เป็ น
ผลมาจากเชือ้ เอชไอวี ซึ่งทาลายระบบภูมิคมุ้ กันของร่างกาย เกิดโรคแทรกซ้อน และเสียชีวิตลง
2.3 ช่องทางการติดต่อเชือ้ เอชไอวี
สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ศู นย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ
ด้านสาธารณสุข.; และคณะ. (2557) (สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ศูนย์
ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุขและคณะ, 2557) พบว่า เอชไอวีติดต่อได้ 3 ทาง ได้แก่
ทางที่ 1 ร่วมเลือด การใช้กระบอกฉีดยาร่วมกับผูอ้ ่ืน จะมีความเสี่ ยงต่อการติดเชือ้ เอชไอวี รวมทัง้
การเจาะหู การสัก ร่ว มกับ ผู้มี เชื ้อ ไวรัส เอชไอวี รวมถึ ง การรับ เลื อ ดจากผู้มี เชื ้อ ไวรัส เอชไอวี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข .(2553) (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข , 2553) แต่ในปั จ จุบันเป็ นที่ ทราบกันดีแล้วว่าการรับ เลือดเป็ นช่องทางการติดเชื อ้
เอชไอวี ท่ี พ บน้อ ยลงมากจะเกิ ด เฉพาะกรณี ที่ ผู้บ ริจ าคเพิ่ ง รับ เชื อ้ ไม่ น านร่างกายยัง ไม่ส ร้า ง
ภูมิตา้ นทานและเชือ้ มีจานวนน้อยจึงไม่สามารถตรวจเลือดพอที่จะคัดกรองออก ทางที่ 2 ร่วมเพศ
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ได้แก่ การมีเพศสัม พันธ์ทาให้มีการแลกเปลี่ยนสารคัดหลั่ง ซึ่งเสี่ยงต่อการรับเชือ้ และร่วมครรภ์
เกิดจากมารดาที่มีเชือ้ เอชไอวีจะเสี่ยงต่อการรับเชือ้ เอชไอวี ประมาณร้อยละ30 เป็ นการร่วมเพศที่
เชือ้ เอชไอวีจะเข้าสู่รา่ งกายของฝ่ ายหนึ่ง โดยผ่านเข้าทางเยื่อบุทางเดินปั สสาวะทวารหนัก และ
เยื่อบุช่องคลอด โอกาสติดเชือ้ จะสูงขึน้ หากร่วมเพศมีความรุนแรงจนมีแผลถลอก จะได้รบั เชือ้ ที่มี
อยู่ในนา้ อสุจิหรือสารที่หลั่งจากช่องคลอด โดยเฉพาะเมื่อมีแผลในปาก ทางที่ 3 ร่วมครรภ์ ได้แก่
มารดาที่ติดเชือ้ เอชไอวีจากคู่นอน หรือจากพฤติกรรมเสี่ยงของตนเอง อาจจะถ่ายทอดไปสู่ลกู ได้
และโอกาสที่เด็กจะได้รบั เชือ้ จากมารดา ประมาณ ร้อยละ 30-50 ตัง้ แต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา
ขณะคลอดหรือระยะหลังคลอด การติดเชือ้ เอชไอวีขณะทารกอยูใ่ นครรภ์มารดาเชือ้ เอชไอวีจะผ่าน
จากรกไปยังทารก ซึ่งส่วนใหญ่ทารกจะได้รบั เชือ้ จากมารดาในระยะนี ้ สาหรับในขณะคลอดทารก
จะสัมผัสถูกเลือดในช่องคลอด และน้าคร่าซึ่งเชือ้ เข้าสู่รา่ งกายทารกทางผิวหนัง ปาก จมูก และ
รอยตัดของสะดือ ขณะนีม้ ีวิธีป้องกันการแพร่เชือ้ เอดส์จากแม่ส่ลู ูกได้โดยให้หญิ งตัง้ ครรภ์กินยา
AZT วันละ 2 ครัง้ ๆ ละ 300 mg หลังอาหาร เช้า – เย็น ในช่วงอายุครรภ์ 36 สัปดาห์ไปจนคลอด
และในขณะเจ็บท้องคลอดเกินครัง้ ละ 300 mg ทุก 3 ชั่วโมง ซึ่งสามารถช่วยลดอัตราการติดเชือ้
เอดส์จากแม่ส่ลู กู ได้มากกว่า ร้อยละ 50 กิจกรรมที่ไม่ทาให้ติดเชือ้ เอชไอวีหรือจากผูป้ ่ วยเอดส์ใน
วิถี ชี วิ ต ประจ าวัน ได้แ ก่ การจับ มื อ หรือ การสัม ผัส ภายนอก การดื่ ม น ้า จาน ชาม ช้อ น ส้อ ม
เดียวกัน การเข้าห้องนา้ ว่ายนา้ ในสระเดียวกัน สัมผัสกับเหงื่อและนา้ ตา รวมถึงยุงกัด ไม่แพร่เชือ้
เอชไอวีไปยังบุคคลอื่น (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2553)
2.4 อาการของเอดส์
แรกรับเชือ้ เอชไอวี เข้าไปในร่างกาย อาจตรวจไม่พ บเชื อ้ และเมื่ อสังเกตลักษณะ
ภายนอกจะยังไม่ปรากฏอาการ จนเมื่อเชือ้ เอชไอวีแบ่งตัวเพิ่มขึน้ จนภูมิคมุ้ กันลดต่าลงจะแสดง
อาการ แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ (หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2555) ดังนี ้
ระยะที่ 1 ระยะไม่ ป รากฏอาการ ลัก ษณะเหมื อ นคนปกติ ท่ ัว ไป แต่ส ามารถ
แพร่กระจายเชือ้ ไปยังผูอ้ ่ืนได้ ระยะนีข้ นึ ้ อยูก่ บั แต่ละบุคคล ตัง้ แต่ 2 ถึง 15 ปี
ระยะที่ 2 ระยะเริ่ม มี อ าการ และสัม พัน ธ์กับ เอดส์ ระยะนี ส้ ่ว นใหญ่ จ ะแสดง
อาการ ประมาณ 7-8 ปี หลังรับเชือ้ ได้แก่ มีไข้เรือ้ รัง ต่อมนา้ เหลืองโต ติดต่อกันนานกว่า 3 เดือน
นา้ หนักลดอย่างรวดเร็ว และมีการติดเชือ้ แทรกซ้อนที่ไม่รา้ ยแรง เช่น เริมในปาก ตุ่มคันที่ ผิวหนัง
วัณโรคชนิดแพร่กระจาย
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ระยะที่ 3 ระยะเอดส์เต็มขัน้ หรือติดเชือ้ ฉวยโอกาสที่เป็ นปั ญหา หากไม่รกั ษา
อั น ตรายถึ ง ขั้ น เสี ย ชี วิ ต ลง ได้ แ ก่ วั ณ โรคชนิ ด แพร่ ก ระจาย โรคท้ อ งเสี ย เรื ้อ รัง จากเชื ้อ
Cryptosporidium
2.5 การป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
คนที่ ติด เชื อ้ เอชไอวี แล้ว ยัง ไม่แสดงอาการ สามารถแพร่กระจายเชื อ้ ไปสู่ผู้อ่ื น ได้
ดังนัน้ ควรป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีได้ (สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุขและคณะ, 2557) ได้แก่ การไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง คือ
การไม่มี เพศสัมพันธ์ อาจด้วยการเบี่ยงเบนความรู ส้ ึกทางเพศที่เป็ นธรรมชาติของมนุษย์ ได้แก่
การออกก าลัง กาย ผ่ อ นคลายด้ว ยกิ จ กรรมดนตรี หรื อ การช่ ว ยตัว เอง (Masturbation) เพื่ อ
ผ่อนคลายความรูส้ ึก การสวมถุงยางอนามัยทุกครัง้ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ เป็ นวิธีป้องกันที่ปลอดภัย
มากที่สดุ วิธีหนึ่งในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ ได้แก่ ซิฟิลิส
เริม เชือ้ รา ซึ่งถุงยางอนามัยไม่ได้ทาให้ความรู ส้ ึกทางเพศลดลง แต่กลับช่วยให้ม่ นั ใจ ถึงความ
ปลอดภัยต่อกิจกรรมที่กาลังดาเนินอยู่มากขึน้ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,
2553) ใช้ของมีคมร่วมกัน ได้แก่ เข็มฉี ดยา มีดโกนหนวด หลีกเลี่ยงไม่สัมผัสกับเลือด นา้ เหลือง
นา้ อสุจิ นา้ ในช่องคลอด หากสัม ผัส ควรรีบล้างด้วยนา้ และสบู่ทันที งดรับบริจ าคเลื อดที่ ไม่ได้
ผ่านการตรวจหาเชือ้ เอชไอวีก่อน ตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีโดยสมัค รใจ เนื่องจากหากเรารู ผ้ ล
การติดเชือ้ เร็ว จะป้องกันรับเชือ้ เอชไอวีเข้าสู่ร่างกาย ลดการติดเชือ้ รายใหม่ ถ้ารู ผ้ ลบวกเร็ว จะ
ป้องกันการรับเชือ้ เพิ่ม ดูแลตัวเองได้เร็วขึน้ เข้าสูร่ ะบบบริการสุขภาพไว ลดการตายจากเอดส์ และ
หากดูแลตนเองได้ ไม่แสดงอาการของเอดส์ จะลดการตี ตราจากสังคม (สานักโรคเอดส์ วัณโรค
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุขและคณะ, 2557)
การใช้ ย าต้ า นไวรั ส เพื่ อการป้ อ งกั น เอชไอวี (Antiretroviral-based HIV prevention) มี ทั้ ง
การป้องกันการติดเชือ้ ก่อนการสัมผัส (Pre-Exposure Prophylaxisหรือ PrEP) ซึ่งเหมาะกับผูท้ ่ีมี
ความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น คูท่ ่ีมีผลเลือดบวก และคูก่ าลังรอเริ่ม
ยาต้านไวรัสอยู่ ซึ่งควรใช้ร่วมกับการลดพฤติกรรมเสี่ยง คือ การใช้ถงุ ยางอนามัยร่วมด้วยทุกครัง้
และการป้องกันการติดเชือ้ หลังการสัมผัส (Post-Exposure Prophylaxis) การป้องกันการรับเชือ้
เอชไอวี หลังสัมผัสนา้ อสุจิ สารคัดหลั่งในช่องคลอด นา้ ไขสันหลัง นา้ ในข้อ ฯลฯ และการขริบหนัง
หุม้ ปลายอวัยวะเพศชาย (Male circumcision) หมายถึงการตัดเอาหนังที่หมุ้ บริเวณปลายอวัยวะ
เพศชายออก ช่วยลดโอกาสในการติดเชือ้ เอชไอวีได้ เนื่องจากผนังด้านในของหนังหุม้ ปลายอวัยวะ
เพศชายมี เ ซลล์ Langerhans, CD4+ และเซลล์ Macrophage มากกว่ า ที่ อ่ื น ซึ่ ง เป็ นเซลล์
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เป้าหมายของเชือ้ เอชไอวี ขริบเพื่อให้เซลล์เหล่านีน้ อ้ ยลง, ลดโอกาสฉี กขาดของเนือ้ เยื่อที่ปกคลุม
และขณะอวัยวะเพศชายอ่อนตัว ช่องด้านในของหนังหุม้ ปลายองคชาติ จะมีลกั ษณะเป็ นถุง ทาให้
ลดระยะเวลาที่เชือ้ เอชไอวีจะติดอยู่ในผนัง (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2557) ความรู ้
เกี่ยวกับการติดเชือ้ เอชไอวี และเอดส์ จะช่วยให้สามารถเลือกวิธีปอ้ งกันการติดเชือ้ เอชไอวีได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
3. สภาพบริบททีส่ ่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการป้ องกันการติดเชือ้ เอช
ไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ในประเทศไทย เยาวชนที่ มี เพศสัม พัน ธ์แ ล้ว มี ค วามเสี่ ย งจากการแพร่ระบาดของ
การติดเชือ้ เอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงจาเป็ นที่หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องต้องส่งเสริม
และให้การสนับสนุนตลอดจนรณรงค์อย่างต่อเนื่ อง และมาตรการที่ได้ผลดีท่ี สุดในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง คือ การส่งเสริมการใช้ถงุ ยางอนามัย (กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข , 2557) ร่วมมื อ กัน จัด ท ายุท ธศาสตร์ ถุง ยางอนามัยแห่ง ชาติ (National
Condom Strategy) พ.ศ.2558-2562 เพื่ อ ให้ ก ารใช้ถุ ง ยางอนามั ย เป็ นวิ ถี ชี วิ ต โดยปกติ ข อง
ประชาชน (normalize condom use) ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หรือ ลดความเสี่ ย งจากมะเร็ง ที่ แพร่ผ่า นทางการมี เพศสัม พัน ธ์ ซึ่ง ยุท ธศาสตร์ถุง ยางอนามัย
แห่งชาติ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมความยอมรับและลดอคติ
ในการใช้ถุงยางอนามัย ถุงอนามัยสตรี และสารหล่อลื่น ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการเข้าถึง
และการใช้ถุง ยางอนามัย ถุง อนามัย สตรี และสารหล่อ ลื่ น ยุท ธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒ นาระบบ
การบริ ห ารจั ด การ และการควบคุ ม คุ ณ ภาพถุ ง ยางอนามั ย ยุ ท ธศาสตร์ท่ี 4 การสร้า ง
สภาพแวดล้อมที่ เอื อ้ ต่อการใช้ถุงยางอนามัย ถุงอนามัยสตรี และสารหล่อลื่ น ยุทธศาสตร์ท่ี 5
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย ถุงอนามัยสตรี และสาร
หล่อลื่น การเลือกถุงยางอนามัย ควรเลือกถุงยางอนามัยที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดยสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ไม่หมดอายุ เลือกซือ้ จากร้านที่เก็บถุงยางอนามัยไว้ในที่เย็นไม่ถูก
แสงแดด เนื่ อ งจากจะท าให้ถุง ยางอนามัย เสื่ อ มคุณ ภาพ ควรพกถุงยางอนามัย หลายชิ น้ ให้
เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้ ไม่เก็บไว้ในรถหรือมีการกดทับ หรือใส่รวมกับของอื่น เพราะจะ
ทาให้คณ
ุ ภาพถุงยางอนามัยเสื่อมคุณภาพ เลือกให้เหมาะสมกับขนาดอวัยวะเพศชาย ไม่เลือก
ถุงยางอนามัยที่ใหญ่เกินไป ทาให้หลวมหลุดง่าย หรือเล็กเกินไป ทาให้ถงุ ยางอนามัย แตกฉีกขาด
ได้ง่าย
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เยาวชนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลจาเป็ นต้องมีองค์ประกอบ 6ข้อ (สานักโรคเอดส์
วัณ โรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุขและคณะ,
2557) ได้แ ก่ ต้อ งมี ข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ ง (Accurate information) ยอมรับ ว่ า ตนเองมี ค วามเสี่ ย ง
(Perceived relevance/ Perceived risk) เชื่ อ เรื่ อ งผลที่ จ ะตามมาจากการเปลี่ ย นพฤติ ก รรม
(Anticipated consequences) รับรูก้ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองเกี่ยวกับประสบการณ์ท่ีทาได้
สาเร็จ (self-efficacy) เป็ นพืน้ ฐานหลักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หากรับรูว้ ่าตนเองทาสาเร็จ
จะทาให้สามารถกาหนดทางเลือกต่างๆ และมีความพยายามที่จะทาพฤติกรรมใหม่ และพร้อมที่
จะเผชิญปั ญหากับอุปสรรคมากขึน้ มีทกั ษะที่จาเป็ นต่อการเปลี่ยนพฤติกรรม (skills) ได้แก่ ทักษะ
ในการสื่อสารต่อรองการใช้ถุงยางอนามัย ทักษะในการปฏิ เสธการมี เพศสัมพันธ์ท่ีไม่ปลอดภัย
ทัก ษะในการสวมถุง ยางอนามัย หรือ ทัก ษะในการวางแผน เป็ นต้น และสิ่ ง แวดล้อมที่ เอื อ้ ต่อ
การเปลี่ ย นพฤติ ก รรม (supportive environment) ได้แ ก่ อยู่ในสถานที่ ท่ี ห าถุ ง ยางอนามัย ได้
สะดวก คู่เพศสัมพันธ์ยอมใช้ถงุ ยางอนามัยหรืออยู่ในชุมชนที่ยอมรับว่าการใช้ถุงยางอนามัยเป็ น
เรื่องที่ดี
จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพศ ควรคานึงถึงสภาพบริบทที่
ส่งผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่จะหนุนให้เกิดกระบวนการปรับเปลี่ยน สรุปเป็ นประเด็น ดังนี ้
3.1 วรรณกรรมเกี่ยวกับสภาพบริบททางสังคม ที่ส่งผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ปี 2558-2561 ดังตาราง 1 นี ้
ตาราง 1 ตารางแสดงวรรณกรรมเกี่ยวกับสภาพบริบททางสังคม ที่สง่ ผลต่อการรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
สภาพบริบท
ทางสังคม

เรื่องวิจัย/ ปี / ผู้วิจัย

สาระสาคัญ

เรื่องที่ 1
ปั จจัยนา
- เจตคติ
ปั จจัยเอือ้
- แรงสนับสนุนจาก
สถาบันการศึกษา

การรับรูเ้ รือ่ งการมีเพศสัมพันธ์ทปี่ ลอดภัย
และแนวทางการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอ
วีในวัยรุน่ ชาย:การวิจยั เชิงคุณภาพ/
2561/ ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง และ
ทัศนีย ์ สุนทร(ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง และ
ทัศนีย ์ สุนทร, 2561)

- จากการศึกษาสภาพบริบททางสังคม ที่สง่ ผล
เพิ่มความสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีในกลุม่ วัยรุน่ ชาย
ได้แก่ การเพิ่มการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา
การใช้กลวิธีที่เฉพาะเจาะจงในกลุม่ วัยรุน่ ชาย และ
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ตาราง 1 (ต่อ)
สภาพบริบท
ทางสังคม

เรื่องวิจัย/ ปี / ผู้วิจัย

สาระสาคัญ

การสร้างความตระหนักในการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยเฉพาะทัศนคติ
มุมมอง และการให้ความสาคัญเรื่อง
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของวัยรุน่ ซึ่ง
ส่งผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การติดเชือ้ เอชไอวีเรื่องที่ 2
ความท้าทายของพยาบาลกับ
- จากการศึกษาสภาพบริบททาง
ปั จจัยนา
การทางานป้องกันการติดเชือ้
สังคม ที่สง่ ผลเพิ่มความสามารถของ
-ความรู ้
เอชไอวีในวัยรุน่ ชาย/ 2561/
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้
ความตระหนัก ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง,ทัศนีย ์
เอชไอวีในกลุม่ วัยรุน่ ชาย ได้แก่
ปั จจัยเอือ้
สุนทร, อรัญญา รักหาบ
การใช้ส่ือสร้างความตระหนัก, การให้
-การเพิ่ม
(ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง ทัศนีย ์ สุนทร ความรู ้ เพื่อเพิ่มการรับรู ้
ช่องทางเข้าถึง และอรัญญา รักหาบ, 2561)
ความสามารถของตนเองใน
ถุงยางอนามัย
การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
และบริการ
การติดเชือ้ เอชไอวี และการสื่อสาร
สุขภาพ
ในครอบครัวเรื่องเอดส์และเพศ
-สื่อและ
อย่างถูกต้องและเหมาะสม, การเพิ่ม
การสื่อสาร
ช่องทางเข้าถึงถุงยางอนามัยและ
- นโยบายจาก
บริการทางสุขภาพ, นโยบายจาก
ภาพรัฐ
ภาครัฐต่อต้านสารเสพติดใน
กลุม่ เยาวชน, การสร้างความตระหนัก
และความฉลาดในการเสพสื่อ ละคร
โทรทัศน์ มือถือ และเทคโนโลยีส่ือสาร
อื่นๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้กบั เยาวชน
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ตาราง 1 (ต่อ)
สภาพบริบท
ทางสังคม
เรื่องที่ 3
ปั จจัยนา
-ความรู ้
ความตระหนัก
ปั จจัยเสริม
-อิทธิพลด้าน
สิ่งแวดล้อม ทัง้
ครอบครัว และ
อิทธิพลของ
กลุม่ เพื่อน
เรื่องที่ 4
ปั จจัยเอือ้
- การมีทกั ษะ
ชีวิต

เรื่องวิจัย/ ปี / ผู้วิจัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของวัยรุน่ ตอนต้น
จังหวัดตรัง/ 2561/ เบญจวรรณ
ช่วยแก้ว, นฤมล เฉ่งไล่, อัศรีย ์
พิชยั รัตน์ และจันทร์เพ็ญ
เลิศวนวัฒ นา (เบญจวรรณ ช่วยแก้ว
นฤมล เฉ่ ง ไล่ อัศ รี ย ์ พิ ชัย รัต น์ และ
จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา, 2561)

สาระสาคัญ

- จากการศึกษาสภาพบริบททาง
สังคม ที่สง่ ผลต่อการรับรู ้
ความสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีในกลุม่
วัยรุน่ ได้แก่ ขาดความรูแ้ ละทักษะ
เกี่ยวกับเรื่องเพศ และอิทธิพลด้าน
สิ่งแวดล้อม ความเป็ นสุขของ
ครอบครัว อิทธิพลของกลุม่ เพื่อน
ส่งผลลดความสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะ - จากการศึกษาโปรแกรม
ชีวิตต่อการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
การเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อการรับรู ้
และความคาดหวังในผลลัพธ์ของ
ความสามารถของตนเอง และ
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ความคาดหวังในผลลัพธ์ของ
ของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษา
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ตอนต้น/ 2560/ จิราวรรณ
ของนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษา
พักน้อย, นิสากร กรุงไกรเพชร และ
ตอนต้น พบว่า การชักจูงด้วยวาจา
พรนภา หอมสินธุ(์ จิราวรรณ พักน้อย, โดยการให้กาลังใจ ตระหนักรูใ้ นตน
2560)
และภูมิใจในตนเองที่มีพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางเพศ มีการ
กระตุน้ ทางอารมณ์ เรียนรูพ้ ฤติกรรม
ของผูอ้ ่ืน และเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ของตนเอง ฝึ กทักษะที่จาเป็ น ได้แก่
ทักษะเจรจาต่อรองและปฏิเสธ ทักษะ
ส่งผลต่อการรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองเพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
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ตาราง 1 (ต่อ)
สภาพบริบท
ทางสังคม

เรื่องวิจัย/ ปี / ผู้วิจัย

เรื่องที่ 5
ปั จจัยนา
ความตัง้ ใจ
ปั จจัยเสริม
- การมีเพื่อนสนิท
ร่วมในกิจกรรม
ปั จจัยเอือ้
- การเพิ่ม
ความมั่นใจมี
เพศสัมพันธ์ท่ี
ปลอดภัย
- การส่งเสริม
ทัศนคติทางบวก

แบบจาลองเชิงสาเหตุพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัยของ
วัยรุน่ หญิง/ 2559/ ชุตมิ า เทียนชัย
ทัศน์, เขมารดี มาสิงบุญ, จินตนา
วัชรสินธุ์ (ชุตมิ า เทียนชัยทัศน์,
2559)

สาระสาคัญ

- จากการศึกษาสภาพบริบททาง
สังคม ที่สง่ ผลต่อความสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีในกลุม่ วัยรุน่ หญิง และมี
อิทธิพลมากที่สดุ ได้แก่ ความตัง้ ใจใน
การมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย และ
การมีเพื่อนสนิทร่วมในกิจกรรม
ร่วมกับการส่งเสริมทัศนคติทางบวก
และมีการเพิ่มความมั่นใจในการมี
เพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัยในกลุ่ม
นักเรียนหญิงที่มีประสบการณ์การมี
เพศสัมพันธ์ ส่งเสริมความตัง้ ใจใน
การมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย
เรื่องที่ 6
Exploring factors associated with - จากการศึกษาปัจจัยที่สมั พันธ์กบั
ปั จจัยนา
condom use self-efficacy and
การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน และการใช้
- สุขภาพจิต
condom use among Northern and ถุงยางอนามัย ของกลุม่ แกนนา
ปั จจัยเอือ้
Indigenous adolescent peer
เยาวชนในแคนาดาทางตอนเหนือ
- ความยืดหยุน่ leaders in Northern Canada/
พบว่า การที่มีสขุ ภาพจิตที่ดี ไม่
ในการใช้
2018/ Logie CH., Lys CL., Okumu ซึมเศร้า จากการบริโภคอาหารที่
ถุงยางอนามัย M. and Fujioka J.
สมบูรณ์ และการมีความยืดหยุน่ ใน
( Logie CH. Lys CL. Okumu M. การใช้ถงุ ยางอนามัย จะส่งผลเพิ่ม
Fujioka J, 2018)
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ใน
การใช้ถงุ ยางอนามัยเพิ่มขึน้
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ตาราง 1 (ต่อ)
สภาพบริบท
ทางสังคม
เรื่องที่ 7
ปั จจัยนา
- การรับรูค้ วาม
เสี่ยง
- ความตัง้ ใจมี
เพศสัมพันธ์
ก่อนแต่งงาน

เรื่องที่ 8
ปั จจัยนา
- การรับรู ้
ประโยชน์ของ
การใช้ถงุ ยาง
อนามัย
ปั จจัยเอือ้
- ราคาถุงยาง
อนามัย

เรื่องวิจัย/ปี /ผู้วิจัย
Correlates of Condom-use Selfefficacy on the EPPM-based
Integrated หน่วยการเรียนรู ้ 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)

สาระสาคัญ

- จากการศึกษาปัจจัยที่สมั พันธ์กบั
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ใน
การใช้ถงุ ยางอนามัย ของกลุ่ม
นักเรียนจีน พบว่า การรับรูค้ วามเสี่ยง
ต่อการติดเชือ้ เอชไอวี โดยปรับเจตคติ
ผ่านการให้ความรู ้ เป็ นปัจจัยที่สง่ ผล
โดยอ้อมต่อความสามารถในการใช้
ถุงยางอนามัย และความตัง้ ใจมี
เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ส่งผลใน
ทิศทางลบต่อความสามารถในการใช้
ถุงยางอนามัย
The effects of self-efficacy in
- จากการศึกษาการรับรู ้
bifurcating the relationship of
ความสามารถของตนเอง ที่มี
perceived benefit and cost with ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการรับรู ้
condom use among adolescents: ประโยชน์ของการใช้ถงุ ยางอนามัย
A cusp catastrophe หน่วยการ
และราคาของถุงยางอนามัย พบว่า
เรียนรูi้ ng analysis/ 2017/ Xu Y,
เมื่อรับรูป้ ระโยชน์และราคาที่สามารถ
Chen X, Yu B; Joseph V, Stanton จัดหาได้ มีสว่ นสาคัญต่อ
B
การเพิ่มการรับรูค้ วามสามารถของ
(Xu Y Chen X, Yu B; Joseph V,
ตนเองในการใช้ถงุ ยางอนามัย
Stanton B. 2017)
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ตาราง 1 (ต่อ)
สภาพบริบท
ทางสังคม
เรื่องที่ 9
ปั จจัยนา
- ความไว้วางใจ
คู่
- ความรูร้ อบ
ด้าน

เรื่องที่ 10
ปั จจัยเสริม
- ความพึงพอใจ
ในร่างกายของ
ตนเอง

เรื่องวิจัย/ ปี / ผู้วจิ ัย

สาระสาคัญ

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)

- จากการศึกษาปั จจัยความไว้วางใจคู่
ที่สมั พันธ์กบั การรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง ในการใช้ถงุ ยางอนามัย
ของกลุม่ ชายหญิงเคนย่า พบว่า ความ
ไว้วางใจมีผลโดยอ้อมต่อ
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
โดยทั่วไปหากไม่ไว้วางใจคู่ จะเพิ่ม
ความตระหนักในการใช้ถงุ ยางอนามัย
ในกลุม่ ผูห้ ญิง แต่ไม่สมั พันธ์ในกลุม่
ผูช้ าย และเมื่อกลุม่ ผูห้ ญิงมีความรูเ้ กิด
ความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อ
การติดเชือ้ เอชไอวีกบั คู่ของตน จะเพิ่ม
การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
เกี่ยวกับการใช้ถงุ ยางอนามัยเพิ่มขึน้
แตกต่างจากกลุม่ ผูช้ ายที่ถึงมีความรู ้
ยังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ถงุ ยาง
อนามัยได้นอ้ ยกว่าในเพศหญิง
- จากการศึกษาพบว่า หากไม่พงึ พอใจ
ต่อร่างกายของตนเอง จะส่งผลลด
ความสามารถของตนเองในการใช้
ถุงยางอนามัย ดังนัน้ จึงควรส่งเสริม
การดูแลภาพลักษณ์รา่ งกายตนเอง
และความพึงพอใจในร่างกายตนเอง
จะช่วยเพิ่มการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองในการใช้ถงุ ยางอนามัยเพิ่มขึน้

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 )
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3.2 สภาพบริบททางสังคมตามองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ที่สง่ ผล
ต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
สภาพบริบทที่ส่งผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติด
เชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง แบ่งตามองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพเป็ น 3
กลุ่ม คื อ ปั จ จัย น า (Predisposing factors) ปั จ จัย เสริม (Reinforcing factors) และปั จ จัย เอื ้อ
(Enabling factors) ซึ่งปั จจัยนา คือ ปั จจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
จากองค์ประกอบภายในตัวบุคคล ได้แก่ ความรู ้ ทัศนคติ ความเชื่ อ ความรู ้ ความรุ นแรง และ
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค อายุ เพศ ระดับการศึกษา ปั จจัยเอือ้ เป็ นแหล่งทรัพ ยากรที่จาเป็ นใน
การแสดงพฤติกรรมของบุคคล ความสามารถที่จะช่วยให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ได้
ได้แ ก่ ทัก ษะ สถานภาพ ความยากง่ ายในการเข้า ถึ ง นโยบาย สิ่ ง อ านวยความสะดวกและ
ทรัพยากรส่วนบุคคล หรือทรัพยากรในชุมชน และปั จจัยเสริม คือ สิ่งที่บุคคลจะได้รบั หรือคาดว่า
จะได้รบั จากบุคคลอื่นอันเป็ นผลจากการแสดงพฤติกรรมของตนเอง ได้แก่ การยอมรับ หรือได้รบั
การชื่ น ชมตนเอง หรืออาจได้รบั จากบุคคลอื่ น ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อตนเอง ได้แก่ ญาติ เพื่ อน แพทย์
ผูบ้ งั คับบัญ ชา เป็ นต้น ซึ่งอาจช่วยสนับสนุน ให้แสดงพฤติกรรมนัน้ จากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับสภาพบริบทที่ส่งผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชื อ้ เอชไอวี
ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง จากปี 2558-2561 จานวน 10 เรื่อง สรุ ปตามองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพได้ ดังตาราง 2 นี ้
ตาราง 2ตารางแสดงสภาพบริบทที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ที่สง่ ผลต่อการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง แบ่งตาม
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ปั จจัย
ปัจจัยนา

สภาพบริบทที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
- การสร้างความตระหนัก ปรับเจตคติ การรับรูค้ วามเสี่ยง (4)
- ความตัง้ ใจในการมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย (2)
- การรับรูป้ ระโยชน์ของการใช้ถงุ ยางอนามัย
- ความรูร้ อบด้าน
- ความไว้วางใจคู่ – การมีสขุ ภาพจิตที่ดี
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ตาราง 2 (ต่อ)
ปั จจัย
ปัจจัยเอือ้

ปัจจัยเสริม

สภาพบริบทที่ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
- แรงสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา
- การเพิ่มช่องทางเข้าถึงถุงยางอนามัยและบริการสุขภาพ - นโยบายจากภาพรัฐ
- สื่อและการสื่อสาร - การมีทกั ษะชีวิต - การส่งเสริมทัศนคติทางบวก
- การเพิ่มความมั่นใจในการมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย
- ความยืดหยุน่ ในการใช้ถงุ ยางอนามัย - ราคาถุงยางอนามัย
- อิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อม กลุม่ เพื่อน (2)
- อิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อม ครอบครัว
- ความพึงพอใจในร่างกายของตนเอง

จากตารางสรุป สภาพบริบทที่ส่งผลต่อ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ตามองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า
ปั จจัยนาที่สาคัญที่สุด คือ การสร้างความตระหนัก ปรับเจตคติ การรับรูค้ วามเสี่ยง รองลงมาคือ
ความตั้ง ใจในการมี เพศสัม พั น ธ์ท่ี ป ลอดภั ย ปั จ จั ย เอื ้อ ได้แ ก่ นโยบาย แรงสนั บ สนุ น จาก
สถาบันการศึกษา สื่อและการสื่อสาร การเพิ่มช่องทางเข้าถึงถุงยางอนามัย ราคาถุงยางอนามัย
การมีทักษะชีวิต และการเพิ่มความมั่นใจในการมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย และปั จจัยเสริม ได้แก่
อิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มเพื่อนเป็ นส่วนสาคัญ อิทธิพลด้านสิ่งแวดล้อม ครอบครัว และความ
พึงพอใจในร่างกายของตนเอง บริบทเหล่านีล้ ว้ นส่งผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการ
ใช้ถงุ ยางอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
3.3 สภาพบริบททางสังคมตามตามประเด็น ที่ส่งผลต่อการรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
ในปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังประสบปั ญหาจากกรณี ท่ีมีเยาวชนติดเชือ้ เอชไอวี
และเป็ นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มสูงขึน้ จากสถิติของผูป้ ่ วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นนั้ อยู่
ในกลุ่ม เยาวชน ร้อยละ 70 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของเยาวชนไทยในวิถีชีวิตปั จจุบนั ที่ให้
สัมภาษณ์เป็ นปกติวิถีวา่ ชื่นชอบการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับเพศตรงข้าม ซึ่งเยาวชนทัง้ ชายและ
หญิงส่วนใหญ่ตา่ งรายงานว่า ตนเองมีประสบการณ์ทางเพศก่อนแต่งงาน เยาวชนชายไทยที่อาศัย
อยูใ่ นชุมชนเมืองบางคนไม่มีความรูส้ กึ รังเกียจผูห้ ญิงที่เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนในจานวนที่
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เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามชายไทยบางรายยังคงต้องการที่จะแต่งงานกับหญิงบริสทุ ธิ์มากกว่า รูปแบบ
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชือ้ เอชไอวีสงู สุด มาจากช่องทางการมีเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศในเยาวชนพบว่าอยู่ในระดับสูง สถานการณ์เหล่านีเ้ ผชิญกับความท้าทายในการดาเนินงาน
ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีเพศสัมพันธ์เป็ นประจา ดังนัน้ ความเข้าใจถึง
ปั จจัยแวดล้อมและมูลเหตุของการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
ของเยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย งอย่ า งลึ ก ซึ ง้ และแท้จ ริง ย่ อ มส่ ง ผลให้ก ารด าเนิ น งานเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ (ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง ทัศนีย ์ สุนทร และอรัญญา รักหาบ, 2561) ได้แก่ 1)
ปั จจัยด้านความรู ้ ยิ่งเยาวชนกลุ่ม เสี่ยงมี ความรู ้ท่ีดีเกี่ ยวกับ โรคเอดส์ และการป้องกัน รวมถึง
กิจกรรมทางเพศที่ปลอดภัย จะสามารถทาให้กลุ่มเยาวชนมีการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้อ งกัน การติด เชื อ้ เอชไอวี เพิ่ ม ขึน้ ลดความเสี่ ย งของการติด เชื อ้ เอชไอวี ได้ 2) ปั จ จัย ด้า น
ทัศนคติ เยาวชนกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่มีทศั นคติ ไว้วางใจต่อคนรักหรือคู่นอนของตนเอง ส่งผลให้มี
พฤติกรรมการใช้ถงุ ยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ลดลง (วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์ และพัชรินทร์ สิรสุนทร,
2558) ทัศนคติเป็ นผลพวงจากประสบการณ์และการรับรูท้ ่ีผ่านมาจากครอบครัว สถานศึกษา กลุ่ม
เพื่อน และสื่อสาธารณะ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งทัศนคติท่ีมี ความตระหนักในการป้องกันหรือ
การใช้ถุงยางอนามัย เป็ นปั จ จัยส าคัญ ต่อพฤติกรรมทางเพศที่ เกิ ดขึน้ ในเยาวชนกลุ่ม เสี่ยง ให้
สามารถปรับ เปลี่ ย นพฤติก รรมที่ เหมาะสม ดัง นั้น จ าเป็ นต้อ งประเมิ นและความทัศ นคติของ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ประสบการณ์การจัดการกับปั ญหาให้แสดง
การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถุงยางอนามัย ของ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง และสิ่งยึดเหนี่ยวที่ทาให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ที่มีเพศสัมพันธ์ เพื่อหาแนว
ทางการเพิ่มความสามารถของตน ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ได้อย่างมี ประสิทธิ ภ าพ 3)
ปัจจัยด้านพฤติกรรม พฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัยต่อการติดเชือ้ เอชไอวี ท่ีพบมากที่สดุ คือการ
มีเพศสัมพันธ์โดยขาดการป้องกันที่ ดังนัน้ ประสบการณ์ทงั้ ของตนเองและผูอ้ ่ืน ที่แสดงการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีได้สาเร็จ ล้วนเป็ นสิ่งสาคัญในการศึกษา
เพื่อหาแนวทางในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี 4) ปั จจัยด้านการสื่อสาร การสื่อสารเรื่องเอดส์
และเพศเป็ นประเด็นที่เปราะบาง โดยเฉพาะในครอบครัวและสถานศึกษา ทาให้เยาวชนหันกลับไป
คุยกันเองในกลุ่มเพื่อนที่มองเรื่องเพศสัมพันธ์เป็ นเรื่องธรรมชาติ หรือ ค้นหาข้อมูลด้วยตนเองจาก
ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจไม่ใช่ข้อมูลที่ ถูกต้องและเหมาะสมเพื่ อการป้ องกัน การติดเชื อ้ เอชไอวี
(ประทวน วันนิจ, 2558) ดังนัน้ การสื่อสารเกี่ยวกับ ความสามารถในการใช้ถุงยางอนามัยทุกขณะ
มี เพศสัม พันธ์ เพื่ อ ชักจูงหรือ ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงการรับรู ท้ ่ี ถูกต้องสามารถน ามาใช้กับ
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เยาวชนกลุ่ม เสี่ ย งที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจง ช่วยให้เกิ ด แนวทางป้อ งกัน การติด เชื อ้ เอชไอวี ท่ี มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ 5) ความสามารถและปั จ จัย ที่ เกี่ ยวข้อ งในการเข้าถึ ง ถุงยางอนามัย เป็ น ปั จ จัย
ภายนอกที่ ส่ ง เสริม และส่ ง ผลต่อ การเพิ่ ม ความสามารถของตนในการมี พ ฤติก รรมทางเพศที่
ปลอดภัยได้มากขึน้ (ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง ทัศนีย ์ สุนทร และอรัญญา รักหาบ, 2561)
การศึกษาเพื่อค้นหาแนวทางการสร้างและพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ าร
รับ รู ้ค วามสามารถของตนเองในการป้ อ งกั น การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย ง
กรุงเทพมหานครที่พฒ
ั นาขึน้ ให้สามารถนาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้นนั้ ควรศึกษาสภาพบริบท
ทางสังคมตามตามประเด็นที่ส่งผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง ได้แก่
1) มูลเหตุของการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอช
ไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง
2) ประสบการณ์การจัดการกับปั ญ หาให้แสดงการรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถงุ ยางอนามัย ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง
3) สิ่งยึดเหนี่ยวที่ทาให้ใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ ที่มีเพศสัมพันธ์
4) ความสามารถและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงถุงยางอนามัย
4. แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ เพือ่ สร้างเสริมพฤติกรรมการใช้
ถุงยางอนามัย ป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
4.1 การพัฒนาหลักสูตร/โปรแกรม ได้แก่ ทฤษฏีของทาบา 4ขัน้ ตอน
ทาบา (Taba H., 1962) กล่าวว่า หลักสูตร/โปรแกรม หมายถึง เอกสารที่จดั ทาขึน้
เพื่อระบุวตั ถุประสงค์การเรียนรู ้ เนือ้ หาสาระ กิจกรรม และการประเมินผลการเรียนรู ้ การพัฒนา
หลัก สูต รเป็ น การเปลี่ ย นแปลงและปรับ ปรุ ง หลัก สูต รอัน เดิม ให้ไ ด้ผ ลดี ย่ิ ง ขึน้ ในด้านการวาง
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย การจัดเนือ้ หาการเรียนการสอน การวัดและประเมิ นผล เพื่อบรรลุ
จุดมุง่ หมายใหม่ท่ีวางไว้
หลักสูตรมีความสาคัญต่อการกาหนดมาตรฐานและคุณภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ว่าผูเ้ รียนควรเรียนรูส้ าระการเรียนรูอ้ ะไร มีเนือ้ หาสาระมากน้อยเพียงใด หลักสูตรเป็ นแผนปฏิบตั ิ
งานหรือเครื่องชีแ้ นวทางการเรียนรู ้ เพราะหลักสูตรจะกาหนดจุดมุ่งหมาย เนื อ้ หาสาระ การจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลไว้เป็ นแนวทาง เพื่ อ น าไปสู่ ค วามมุ่ ง หมาย
ตามแผนการศึกษา การมีหลักสูตรหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ เพื่อ จัดสรรงบประมาณ บุคลากร
อาคาร สถานที่ วัส ดุอุ ป กรณ์ ฯลฯ ล่ ว งหน้า ซึ่ ง หลัง จากจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ จะอ านวย
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ความสะดวกและควบคุม ดูแลติดตามให้เป็ นไปตามที่วางแผนไว้ หลักสูตรจะกาหนดแนวทางใน
การส่งเสริม ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยหลักสูตรจะกาหนดแนวทางให้ความรู ้ ทักษะ
ความสามารถ ความประพฤติท่ีจ ะเป็ นประโยชน์ ให้ได้ผล มีประสิทธิ ภ าพทันต่อเหตุการณ์และ
การเปลี่ยนแปลง
ทาบาได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตร ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี ้
องค์ประกอบที่ 1 จุดมุง่ หมาย
องค์ประกอบที่ 2 เนือ้ หาสาระและจานวนชั่วโมงในการสอน
องค์ประกอบที่ 3 ประสบการณ์เรียนรูห้ รือวิธีจดั กิจกรรมการสอน
องค์ประกอบที่ 4 วิธีการประเมินผล
การพั ฒ นาหลัก สู ต ร/โปรแกรม ตามทฤษฎี ห ลัก สู ต ร แนวคิ ด รู ป แบบ ขั้น ตอน
การพัฒ นาหลัก สูต รของทาบา (Taba H., 1962) ทาบามี ค วามเห็ น ว่า การพัฒ นาหลัก สูต ร/
โปรแกรมต้องถูกออกแบบโดยผูส้ อนไม่ใช่คนอื่น โดยส่งเสริมสร้างสรรค์การสอนและการเรียนรู ้
มากกว่าการออกแบบหลักสูตร/โปรแกรม มีทงั้ หมด 7 ขัน้ ตอน ได้แก่
ขัน้ ที่ 1 การวินิจฉัยความจาเป็ น (Diagnosis of needs)
ขัน้ ที่ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Formulation of
objectives)
ขัน้ ที่ 3 การคัดเลือกเนือ้ หาสาระ (Selection of content)
ขั้ น ที่ 4 การก าหนดโครงสร้า งความต้ อ งการหรื อ จั ด ล าดั บ เนื ้ อ หาสาระ
(Organization of content)
ขัน้ ที่ 5 การคัดเลือกประสบการณ์เรียนรู ้ (Selection of learning experiences)
ขั้น ที่ 6 การก าหนดโครงสร้า งของประสบการณ์ก ารเรีย นรู ้ (Organization of
learning experiences)
ขั้ น ที่ 7 การก าหนดสิ่ ง ที่ จะประเมิ น และวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้
(Determination of evaluate and of the ways and means of doing it)
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนาหลักสูตรไปใช้ ได้แก่ การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน
คือ การตีความหมายและกาหนดรายละเอียดของหลักสูตรโดยจะดาเนินการในรู ปของเอกสาร
ประกอบหลักสูตร และวัสดุอปุ กรณ์การสอน ได้แก่ โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ โครงการการจัดการ
เรียนการสอนเป็ นต้น การจัดปั จจัยและสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย ซึ่ง
ควรสารวจปั จจัยและสภาพต่างๆของผูเ้ รียนก่อนร่างกิจกรรมหรือโปรแกรม และการสอนซึ่งเป็ น

34
หน้าที่ของผูส้ อน ถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญของการนาหลักสูตรไปใช้ ผูส้ อนต้องสอนให้สอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายของหลักสูตร เลือกวิธีสอนให้เหมาะสม
หลักสูตรเป็ นโปรแกรมการศึกษา ที่ตงั้ ใจให้เกิดการเรียนรู ้ บอกจุดมุ่งหมาย เนือ้ หา
สาระ หลักสูตรเป็ นประสบการณ์ของผูเ้ รียน มีกิจกรรม ทัง้ ที่มีการวางแผนและไม่ได้วางแผนไว้
หลักสูตรเป็ นผลผลิตในรูปแบบ เอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์ หรือมัลติมีเดีย เป็ นต้น (สุเทพ
อ่วมเจริญ, 2557)
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานแนวใหม่
พบปั ญ หาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ได้แ ก่ การด าเนิ น งานเพื่ อ ตอบสนอง
พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึก ษา แนวทางการด าเนิ น งานเกี่ ย วกับ การพั ฒ นาหลัก สูต รให้ป ระสบ
ความสาเร็จ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผนหลักสูตร, การพัฒนาหลักสูตร, ด้านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้ หรือกิจกรรม และด้านการประเมินหลักสูตร ดังนัน้ ในการจัดการเรียนรู ้
แบบใหม่ จึงต้องท าการประเมิ นความต้องการเพื่ อวางแผนหลักสูต ร ส าหรับ จัด ประสบการณ์
การเรียนรูห้ รือกิจกรรมก่อน และจากการศึกษาครัง้ นี ้ พบแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พื น้ ฐานแนวใหม่ ประกอบด้วย แนวทางที่ 1 การจัดหลักสูตรแบบโมดูล แนวทางที่ 2 การจัด
หลักสูตรแบบบูรณาการสาระวิชาตามหลักสูตรแกนกลางร่วมกับหลักสูตรเสริมของสถานศึกษา
แนวทางที่ 3 การจัดหลัก สูต รแบบมี ชุม ชนและสถานศึกษาเป็ น ฐาน และแนวทางที่ 4 การจัด
หลักสูตรที่เน้นการสร้างความรูแ้ ละการค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง จะเห็นได้ว่า หลักสูตรการเรียนรู ้
ไม่จ าเป็ นที่ จ ะต้องจ ากัดในสถานศึกษาเท่านั้น (อรอุม า เจริญ สุข วัยวุฑ ฒ์ อยู่ในศิล และภิ รดี
วัชรสินธุ,์ 2558)
หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรู ค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร ได้แก่
ขัน้ ที่ 1 การวินิจฉัยความจาเป็ น (Diagnosis of needs)
วิเคราะห์ส ภาพปั ญ หา ส ารวจความต้อ งการและความจ าเป็ น ต่า งๆของ
กลุ่มเป้าหมาย ศึกษาพัฒนาการของผูเ้ รียน กระบวนการเรียนรู ้ และธรรมชาติของการเรียนรู ้ ซึ่ง
เป็ นแนวทางที่สาคัญในการกาหนดจุดมุง่ หมายของหลักสูตร
ผูเ้ รียน คือ แกนนาเยาวชนกลุม่ เสี่ยงในชุมชน กรุงเทพมหานคร
สภาพปั ญ หาที่ พ บ ได้แ ก่ จากการทบทวนหลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ ได้แ ก่
แบบประเมินความรู ้ ทัศนคติ และทักษะในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ในกลุม่ เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ในชุมชน พบว่า แกนนาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน กรุงเทพมหานคร มีความรู ้ ทัศนคติท่ีดี และ
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ทักษะจาเป็ นในการใช้ถุงยางอนามัยขณะมี เพศสัม พันธ์แล้ว แต่ยังคงมีพ ฤติกรรมไม่ใช้ถุงยาง
อนามัย ขณะมี เพศสัมพันธ์ จากการพูดคุยและสอบถาม หลังจบการอบรมพัฒ นาศักยภาพใน
ด้านต่างๆ พบว่า แกนนาเยาวชนบอกว่า รูว้ ่าควรใช้ถุงยางอนามัย แต่ไม่เชื่อมั่นว่าจะสามารถใส่
ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ที่ มี เพศสัม พันธ์ เนื่ องจาก หลายครัง้ รู ้ แต่เมื่ อถึงเวลาจะไม่สามารถห้าม
ความรูส้ ึกต้องการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยได้ หรือบางรายคู่ตอ้ งการมีเพศสัมพันธ์
แบบไม่ใช้ถุง ยางอนามัย จึงทาตามความปรารถนาของคู่ และจากการสังเกต และแบบบันทึก
ถุงยางอนามัย ของแกนนาชุม ชนและศูนย์บริการสาธารณสุข พบว่า แกนนาเยาวชนมาขอรับ
บริการถุงยางอนามัยฟรีท่ีบา้ นแกนนาชุมชน แต่ยังพูดคุยกับแกนนาชุมชนและพยาบาลพี่ เลีย้ ง
ผู้ดูแลชุม ชน ว่าไม่ได้ใช้ถุงยางอนามั ยทุกครัง้ ที่ มี เพศสัม พันธ์ จึงกลัวติดเชื อ้ เอชไอวี แต่ไม่ขอ
ตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวี เนื่องจากกลัวทราบผลบวก
ความต้อ งการของชุม ชน คื อ แกนน าชุม ชน ต้อ งการให้แ กนน าเยาวชน
กลุม่ เสี่ยง สามารถป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่ในชุมชนของตน ด้วยการใส่ถงุ ยางอนามัยทุก
ครัง้ กับทุกคน ในทุกช่องทาง
ความต้องการของบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุข คือ ต้องการให้แกนนา
กลุ่มเสี่ยงมีความเชื่อมั่นในความสามารถแห่งตนในการใส่ถุงยางอนามัยทุกครัง้ กับทุกคน ในทุก
ช่องทาง เพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่
ความต้ อ งการของกองควบคุ ม โรคเอดส์ วั ณ โรคแ ละโรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ สานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร คือ ต้องการให้แกนนากลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมการใส่
ถุงยางอนามัยขณะมี เพศสัม พันธ์ เพื่ อมุ่งสูเ้ ป้าหมาย Getting to Zero โดย 0 แรก คือ ป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่
ธรรมชาติของผู้เรียน คือ กลุ่ม เป้าหมายเป็ นแกนนาเยาวชนที่ อยู่ในชุม ชน
และเคยเข้ารับ การอบรมพัฒ นาศักยภาพทั้ง ในด้านความรู ้ ปรับเจตคติ และเสริม สร้างทัก ษะ
จาเป็ นในการใส่ถงุ ยางอนามัย ขณะมีเพศสัมพันธ์ โดยกลุ่มนีเ้ ป็ นกลุ่ม active sexual มีทงั้ ที่เรียน
หนังสือ และไม่ได้เรียนหนังสือ มีทงั้ ที่อยู่กับพ่อและแม่ และอยู่รวมกันกับญาติโดยไม่มีพ่อแม่ใน
ชุมชน มีทงั้ แกนนาเยาวชนที่เรียนหนังสือและรวมกลุ่มกันที่สนามกีฬาหลังเลิกเรียน และกลุ่มที่มี
พฤติกรรมนอนกลางวัน และตื่นกลางคืนเพื่ อไปรวมกลุ่ม กันใต้สะพานลอย โดยส่วนใหญ่ จาก
การสังเกต พฤติกรรมของเด็กทัง้ กลุ่มคือ เชื่อเพื่อนที่อยู่ ในกลุ่มเดียวกันในชุมชนมากกว่าพ่อแม่
และไม่ชอบกระบวนการเรียนรู ท้ ่ีเป็ นวิชาการอย่างเดียว อีกทัง้ เยาวชนกลุ่มนีม้ ีประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์อยูแ่ ล้ว
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ขัน้ ที่ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Formulation of
objectives)
การกาหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยอาศัยข้อมูลที่ได้
จากขัน้ ที่ 1 เป็ นหลัก ควรเป็ นสิ่งที่ปฏิบตั ิได้จริง และเป็ นแนวทางในการเลือกและจัดประสบการณ์
การเรี ย นรู ้ การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ โดยใช้ท ฤษฏี ค วามสามารถแห่ ง ตน ต่ อ
ความสามารถในการใช้ถุงยางอนามัยเพื่ อป้องกันการติดเชื อ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม เสี่ ยงใน
ชุมชน กรุงเทพมหานคร มีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพบริบทที่ส่งผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ ยงกรุ งเทพมหานคร เพื่อสร้างและ
พัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอ
วี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร และเพื่อประเมินผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ประโยชน์ท่ี ค าดว่าจะได้รับ ได้แ ก่ ได้โปรแกรมการจั ด การเรีย นรู ้ก ารรับ รู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกรุงเทพมหานคร
ซึ่ ง สามารถน าไปใช้ไ ด้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใช้เป็ นแนวทางให้กั บ บุ ค ลากรที่ รับ ผิ ด ชอบใน
การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ของเยาวชนกลุ่ม เสี่ ย งในชุม ชน ให้ส ามารถน าไปประยุก ต์ใช้ป้ องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี และเป็ นข้อเสนอแนะในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน หรือลดอัตรา
การติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่ในชุมชนต่อไป
ขัน้ ที่ 3 การคัดเลือกเนือ้ หาสาระ (Selection of content)
การเลือกเนือ้ หาสาระ ต้องให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ เนือ้ หาที่
คัดเลือกบรรจุลงในหลักสูตรจะต้องมีความสาคัญและถูกต้อง
ขั้ น ที่ 4 การก าหนดโครงสร้า งความต้ อ งการหรื อ จั ด ล าดั บ เนื ้ อ หาสาระ
(Organization of content)
ก าห นดโครงสร้า งวิ นิ จฉั ย ความ ต้ อ งการ (จั ด ล าดั บ เนื ้ อ หาสาระ)
(Organization of content) จัดรวบรวมเนื อ้ หาสาระ พิจ ารณาถึงความเหมาะสมในการที่ จะให้
ผูเ้ รียนได้รบั ความรูก้ ่อนหลัง ซึ่งจะต้องมีความต่อเนื่องและเป็ นลาดับขัน้ ตอน
ขัน้ ที่ 5 การคัดเลือกประสบการณ์เรียนรู ้ (Selection of learning experiences)
การเลือกประสบการณ์การเรียนรู ้ เป็ นการศึกษาถึงกระบวนการเรียนรู ้ และ
วิธีการสอนแบบต่างๆ จะต้องวางแผนเลือกประสบการณ์ให้เหมาะสมกับเนือ้ หาสาระและผูเ้ รียน
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ขั้น ที่ 6 การก าหนดโครงสร้า งของประสบการณ์ก ารเรีย นรู ้ (Organization of
learning experiences)
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ท้ ่ีได้เลือกแล้ว เป็ นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ให้เป็ นไปตามลาดับขัน้ ตอนที่บรรลุตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้
ในขัน้ ตอนที่ 3-6 สรุปเนือ้ หากิจกรรมการเรียนการสอนได้ ดังหลักสูตรการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูใ้ นหน้าถัดไป
7. ก าหนดสิ่ ง ที่ จ ะประเมิ น และวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ (Determination of
evaluate and of the ways and means of doing it)
การประเมินผล เป็ นการพิจารณาว่าหลักสูตรประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด
มีปัญหาหรือข้อบกพร่องในขัน้ ตอนใด เพื่อจะได้ทาการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งการประเมินผลแต่
ละกิจกรรม
ทั้งหมดนี ้ จะนามาเป็ น หลัก ในการพัฒ นาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้การรับ รู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ต่อไป
4.2 แนวทางการพัฒ นาโปรแกรมการจัด การเรีย นรู ้ เพื่ อสร้างเสริม พฤติก รรมการใช้
ถุงยางอนามัย ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
โปรแกรมการจั ด การเรี ย นรู ้ท่ี คุ้ม ค่ า ในการป้ อ งกั น การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ได้แ ก่
โปรแกรมการจัดการเรียนรู ข้ องยายลาไล 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 ) ที่
พัฒ นาโปรแกรมป้ อ งกัน การติ ด เชื ้อ เอชไอวี จากทฤษฏี ไ ปสู่ก ารปฏิ บัติ พบว่ า ใน Chicago,
Nebraska, and Alabama ร้อยละ50 ลงทุนไปกับโปรแกรมการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ซึ่งมี
ประโยชน์และคุม้ ค่ามาก ส่งผลป้องกันต่อกลุ่มคนจานวนมาก ได้แก่ การกระจายถุงยางอนามัย ,
การเปลี่ยนเข็มและกระบอกฉีดยาเข้าเส้น และการสร้างและเผยแพร่ส่ือสังคม ในการป้องกันการ
ติดเชือ้ เอชไอวี ของหน่วยการเรียนรู ก้ ระบวนการ Bernoulli เพื่อลดช่องทางการติดเชือ้ เอชไอวี และ
intervention ที่ ได้ผลดีมี ประสิทธิ ภาพมากที่สุด เป็ นกิจ กรรมเพื่ อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็ น
รายบุคคล และร้อยละ 60 ลงทุนไปกับหน่วยการเรียนรู ต้ รวจหาการติดเชือ้ เอชไอวี ทัง้ ในคลินิกและ
นอกคลินิกในผูท้ ่ีมีความเสี่ยงและคู่ เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล ให้ได้รบั ยาต้านไวรัสอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่มชายรักชายและกลุ่มติด ยาเสพติดชนิดเข้า
เส้น ซึ่ ง ต้อ งออกเชิ ง รุ ก เนื่ อ งจากกลุ่ ม นี ้ไ ม่ ค่ อ ยยอมไปตรวจที่ ค ลิ นิ ก ไม่ ไ ด้เน้น ในเรื่ อ งการ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากตรวจไม่พบการติดเชือ้ เอชไอวี ซึ่งการที่จะเลือกใช้ หน่วยการเรียนรู ้
ต่างๆ ขึน้ อยูก่ บั ความเป็ นไปได้และเหมาะสม
โน รา เวซ แล ะค ณ ะ (Nora S.W. Sheree R.S. Rebecca P. Nompumelelo Y.
Jean B., 2016) ศึกษาแนวทางการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีทงั้ ต่อตนเองและคู่ ในแอฟริกาใต้ ใน
เดือนธันวาคม 2555 ทาการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18-45ปี ทาการสนทนา
กลุม่ แบ่งเป็ น 4กลุม่ ได้แก่ กลุ่มเพศชายที่ตดิ เชือ้ เอชไอวี จานวน 7คน กลุม่ เพศชายที่ไม่ตดิ เชือ้ เอช
ไอวี จานวน 6คน กลุ่มเพศหญิงที่ติดเชือ้ เอชไอวี จานวน 8คน และกลุ่มเพศหญิงที่ไม่ติดเชือ้ เอชไอ
วี จานวน 5คน และสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างเป็ นภาษาอังกฤษ จานวน 16คน คละเพศ
โดยผูส้ มั ภาษณ์จานวน 9คน ได้แก่ แพทย์ 3คน, พยาบาล 3คน และผูใ้ ห้คาปรึกษา 3คน ทาการ
เปรียบเทียบข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวีท่ี ทราบผลในระยะเริ่มแรก และมีเศรษ
ฐานะต่า จะไม่ตอ้ งการมีบุตร และผูใ้ ห้คาปรึกษาเน้นการรับยาต้านไวรัส เพื่อกดไวรัส ส่วนแพทย์
และพยาบาล จะให้คาแนะนาการดูแลและรักษากว้างๆให้ทางเลือก และให้ผตู้ ิดเชือ้ เอชไอวีเลือก
แนวทางการรักษาเอง ในทางตรงกันข้าม ผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวีท่ีมีเศรษฐานะ และต้องการมีบุตร หาก
หาข้อมูลได้กว้าง จะรู ว้ ่ามีแนวทางที่มีบุตรได้อย่างปลอดจากการติดเชือ้ เอชไอวี แต่หาข้อมูลได้
น้อย จะหดหู่ หมดกาลังใจ คิดว่าไม่มีทางมีบุตรที่ติดเชือ้ เอชไอวีได้ เนื่อ งจากถ้าต้องมีบุตรจะต้อง
ไม่ใส่ถงุ ยางอนามัย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ เอชไอวี ทัง้ ที่ตามความเป็ นจริงหากคูต่ ิดเชือ้ เอช
ไอวีเพียงคนเดียว สามารถมีบตุ รได้อย่างปลอดจากการติดเชือ้ เอชไอวี คูท่ ่ีตดิ เชือ้ เอชไอวีรบั ยาต้าน
ไวรัส เพื่ อกดไวรัส พร้อมกับให้ค่ทู ่ีไม่ติดเชือ้ เอชไอวีรบั PrEP แล้วมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใส่ถุงยาง
อนามัย ช่วงไข่ตกเท่านัน้ นอกจากนัน้ ใส่ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ แต่ถา้ ติดเชือ้ เอชไอวีทงั้ คู่ ในปัจจุบนั
ยังไม่มีแนวทางการมีบุตรที่ปลอดจากการติดเชือ้ เอชไอวี นอกจากการทาให้ได้รบั ความเสี่ยงต่อ
การติด เชื อ้ เอชไอวี น้อ ยลง โดยได้รบั ยาต้านไวรัส ทั้ง คู่ เพื่ อ กดไวรัส ให้ลดลงจนเหลื อ น้อ ยมาก
ปัญหาของผูด้ แู ลทางด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่ไม่อธิบายเกี่ยวกับการมีบตุ รตัง้ แต่เริ่มแรก ผูต้ ดิ เชือ้ เอช
ไอวีคิดเองและหาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้ จะรู ส้ ึกสิน้ หวัง ดังนัน้ จึงควรพัฒ นาแนวทางการให้ความรู ้
สร้างเจตคติท่ีดี และการปฏิบัติ ในการดูแลรักษารวมทัง้ การมี บุตรแก่ค่ทู ่ีมี เชือ้ เอชไอวี เพื่อให้มี
สภาวะทางจิตใจดีขนึ ้
โปรแกรมการให้ความรู ข้ อ้ มูลเบือ้ งต้นของภัยเอดส์ท่ีมี อยู่ในสังคมปั จจุบนั และให้
ผู้น าเยาวชนเกิ ด ทัศ นคติท่ี ดี ต่อ ผู้ติด เชื อ้ และผู้ป่ วยเอดส์ ยอมรับ การอยู่ ร่ว มกัน ในสัง คม และ
สามารถถ่ายทอดความรูค้ วามเข้าใจ และทัศนคตินนั้ ให้กบั เพื่อนเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม
และปลอดภัย รวมทัง้ การปฏิบตั ิตวั ในการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย แก่เยาวชนที่เป็ นผูน้ า โดยใช้
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เป็ นแนวทางการสร้า งผู้ น าเยาวชนต้ า นภั ย เอดส์ ในโรงเรี ย นระดั บ มั ธยมศึ ก ษา สั ง กั ด
กรุ งเทพมหานคร (หน่วยศึกษานิเทศก์ สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร, 2557) ประกอบด้วย
กิจกรรมย่างสู่วยั หนุ่มสาว แบ่งออกเป็ น 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวันนัน้ ถึงวันนีข้ องฉัน กิจกรรม
สารวจสัญญาณความเป็ นหนุ่มสาว และกิจกรรมมิติหญิ งชาย กิจกรรมชื่อ เธอ ฉัน และคนอื่นๆ
กิจกรรมจินตนาการรัก (โอกาสการมีเพศสัมพันธ์) กิจกรรมการแพร่ระบาดของเอดส์ แบ่งออกเป็ น
3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแลกนา้ แสดงถึงโอกาสเสี่ยงต่อการได้รบั เชือ้ ทางเลือกในการป้องกัน
เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ กิจกรรมทางเลือกในการป้องกันเอดส์ และกิจกรรม
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ กิจกรรมร้านขายของปลอดภัยแบ่งออกเป็ น 3 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมร้านขายความปลอดภัย กิจกรรมจะใช้บริการอย่างไรให้ปลอดภัย กิจกรรมทัศนะต่อการใช้
ถุงยางอนามัย และการใช้ถงุ ยางอนามัยถูกต้องป้องกันโรค มีการสอนสาธิตการใช้ถงุ ยางอนามัย
กิจกรรมสื่อสัมพันธ์อนั ตราย กิจกรรมภาพบนหลังของฉัน กิจกรรมนับจากวันนี ้ ชีวิตของฉันจะเป็ น
อย่างไร แบ่งออกเป็ น 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมทบทวนกิจกรรมทัง้ หมด กิจกรรมนับจากวันนีช้ ีวิต
ของฉันจะเป็ นอย่างไร และกิจกรรมการประเมินผลหลังร่วมกิจกรรมด้านนันทนาการ กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ และกิจกรรมประจาวัน
ผลของโปรแกรมการสร้างเสริม การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการใช้ถุงยาง
อนามัย ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อะเคือ้ กุลประสูติดิลก, 2557) พบว่า หากบุคคลรับรู ก้ าร
รับรูค้ วามสามารถของตนเองในการปฏิบตั ิพฤติกรรม การใช้ถงุ ยางอนามัยที่จะเกิดได้จริง จะทาให้
เกิ ดพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย แม้อยู่ในสถานการณ์ท่ี ยากแก่การแสดงพฤติกรรม ดังนั้น
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยในเยาวชน โดยการให้ความรู ต้ ามปกติ
เพี ยงอย่างเดียวนั้น ไม่เพี ยงพอที่ จ ะคงพฤติกรรม การใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ที่ มี เพศสัม พันธ์
จึง ต้อ งให้ค วามรู ค้ วบคู่ไปกับ การเพิ่ ม การรับ รู ใ้ นความสามารถใช้ถุง ยางอนามัย เพื่ อ ให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ทาให้ใช้ถงุ ยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ได้
สรุ ปแนวทางในการพัฒ นาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้การรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชนกลุ่ม เสี่ ยงที่มี ประสิทธิ ภ าพของงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เป็ นแนวทางการดาเนินกิจกรรมที่เพิ่มความรู เ้ กี่ยวกับเอดส์และเพศ การปรับเจตคติท่ีดี
ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีและการใช้ถุงยางอนามัย และทักษะในการส่งเสริมพฤติกรรม
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีต่างๆ ได้แก่ ทักษะการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง ทักษะการเจรจา
ต่อรอง ทักษะการปฏิเสธ และอื่นๆ ซึ่งการมีความรู ้ ปรับเจตคติให้ปอ้ งกันตนเอง คุน้ เคยกับถุงยาง
อนามัย และทักษะต่างๆที่เอือ้ ต่อพฤติกรรมป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีแล้ว จากผลงานวิจยั ของ
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อะเคือ้ กุล ประสูติดิล ก. (2557) ยังคงต้องเพิ่ ม การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี เพื่อให้ผลักดันตนเองให้แสดงพฤติกรรมขณะเจอสถานการณ์ท่ียงุ่ ยาก
4.3 แนวทางของโปรแกรมการจัด การเรียนรู ้ เพื่ อสร้างเสริม พฤติก รรมการใช้ถุง ยาง
อนามัย ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ที่ผวู้ ิจยั พัฒนา
เนือ้ หาของโปรแกรมที่ถูกสร้างขึน้ เน้นการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร โดยกาหนดความ
มุ่งหมายของโปรแกรม ตามปั จจัยที่มีผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตน ได้แก่ 1) การกระทาที่
ส าเร็จ ของตนเอง (Enactive Attainment) เป็ น ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การรับ รู ใ้ นความสามารถ
ตนเองมากที่ สุด เป็ น การเรีย นรู จ้ ากประสบการณ์ต รง (Mastery Experiences) 2) การได้เห็ น
ประสบการณ์ ของผู้ อ่ื น (Vicarious Experiences) โดยมุ่ ง เน้ น ตั ว แบ บ ที่ สามารถเรี ย น รู ้
ประสบการณ์ ได้จ ากการสัง เกต หรือ มี ป ฏิ สัม พัน ธ์กัน โดยตรง และตัว แบบที่ เป็ น สัญ ลัก ษณ์
(Symbolic หน่วยการเรียนรู )้ 3) การกระตุน้ ทางอารมณ์ (Physiological State) เป็ นการกระตุน้
ทางอารมณ์หรือปฏิกิรยิ าของบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิน การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง และ 4)
การชัก จูง ด้วยค าพูด (Persuasion) เป็ น วิธี ก ารใช้กัน มากเพราะท าได้ง่ าย ใช้ไ ด้ทัน ที ทุก เวลา
สถานที่ และโอกาส การชักจูงด้วยคาพูด ทาให้เชื่อว่าจะสามารถประสบความสาเร็จได้ แม้ว่าจะ
เคยทางานไม่สาเร็จมาแล้ว เพื่อให้เกิดการเรียนรู ก้ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี และให้เกิดพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย ขณะมีเพศสัมพันธ์ โดยสร้างเป็ น
รูปแบบกิจกรรม ดังตาราง 3 นี ้
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ตาราง 3 ตารางแสดงกิจกรรมของโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการใช้
ถุงยางอนามัยป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีท่ีผวู้ ิจยั พัฒนา (รายละเอียดดังภาคผนวก ค ในตาราง 22)
รายชื่อกิจกรรมของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้
เพือ่ สร้างเสริมพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย ป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ทีผ่ ู้วิจัยพัฒนา
กรณีตัวอย่างที่ 1
กรณีตัวอย่างที่ 2
กรณีตัวอย่างที่ 3
กรณีตัวอย่างที่ 4
1.รือ้ ค้นผลสาเร็จ 1.ระลึกสิ่งสาคัญไว้เป็ น 1.ระลึก ระทึก หาที่ยึด 1. ระลึกสิ่งสาคัญไว้
2.วลีหรือภาพหลุด ที่ยดึ เหนี่ยว
เหนี่ยว
เป็ นที่ยึดเหนี่ยว
เด็ด
2. ระลึกสักครัง้ ที่สาเร็จ 2.ระลึกสักครัง้ ที่สาเร็จ 2. ระลึกสักครัง้ ที่สาเร็จ
3.พลังใจไอดอล
3.ชักจูงด้วยคาพูด
3.ชักจูงด้วยคาพูด
3. ชักจูงด้วยคาพูด
4.ตารางสร้างรักแท้ 4.พลังใจไอดอล
4.รูอ้ ารมณ์ ไม่ตอ้ งทน 4. เตือนใจ
ดูแลได้
5.ตารางสร้างรักแท้
ติดเชือ้ ฯ
5. ต้นแบบ
5.ทวนสอบ
ดูแลได้
5.ทวนสอบ
6. ทวนสอบ
ความสาเร็จ
6.ทวนสอบความสาเร็จ ความสาเร็จ
ความสาเร็จ
5. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
5.1 งานวิจยั ในประเทศไทย
วราภรณ์ บุญ เชี ย ง, วิ ล าวัณ ย์ เตื อ นราษฎร์, วารุ ณี ฟองแก้ว , และพิ ม พาภรณ์
กลั่นกลิ่น (วราภรณ์ บุญเชียง วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ วารุณี ฟองแก้ว และพิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น ,
2556) ศึกษาโดยสารวจแบบภาคตัดขวาง เกี่ยวกับความรูก้ ารติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ และเจตคติตอ่
พฤติก รรมทางเพศ ของวัย รุ ่น ตอนต้น ที่ มี อ ายุระหว่าง 10-14ปี ที่ ก าลัง ศึก ษาอยู่ในระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 5,6 และมัธยมศึก ษาปี ท่ี 1 ของโรงเรียนในจัง หวัดเชี ยงใหม่ จ านวน 12แห่ง
รวม 3,967คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวม คือ แบบสอบถามทางอินเทอร์เนต เกี่ยวกับความรูแ้ ละความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมทางเพศและโรคเอดส์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรูเ้ กี่ยวกับโรคเอดส์ของวัยรุน่
ตอนต้นเท่ากับร้อยละ 27.96 ควรเพิ่มเติมความรูส้ ่วนที่ขาด เนื่องจากวัยรุน่ ทุกคนมีความเข้าใจไม่
ถูกต้องในเรื่องการกินอาหารร่วมกับคนติดเอดส์ และร้อยละ 68.4 เข้าใจว่า การหลั่งข้างนอกไม่ทา
ให้ติดเอดส์ แต่ในทางตรงกันข้าม ร้อยละ 41-62 วัยรุ ่นกลับมีเจตคติว่าควรใช้ถุงยางอนามัย ทุก
ครัง้ ที่ มี เพศสัม พันธ์ แสดงความไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 50-70 ในประเด็น
การซือ้ ถุงยางอนามัยในร้าน หรือพกเป็ นเรื่องน่าอาย หรือการพกถุงยางอนามัย ทาให้คนอื่นเข้าใจ
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ผิดคิดว่ามีประสบการณ์ทางเพศ หรือถุงยางอนามัยทาให้ความสุขทางเพศลดลง หรือการใช้ถงุ ยาง
อนามัยแสดงถึงความไม่ไว้วางใจ
อะเคือ้ กุลประสูติดิลก. (อะเคือ้ กุลประสูติดิลก, 2557) ศึกษาผลของโปรแกรมการ
สร้างเสริมการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการใช้ถงุ ยางอนามัย ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
จ านวน 51 คน โดยใช้แ นวคิด ทฤษฏี ก ารรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองของ Bandura มาเป็ น
แนวทางในการดาเนินกิจกรรม พบว่า การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย
ของนักศึกษาหลังได้รบั โปรแกรมการสร้างเสริม การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการใช้ถงุ ยาง
อนามัยมากกว่าก่อนได้รบั โปรแกรม กล่าวคือ หากบุคคลรับรู ้การรับรูค้ วามสามารถของตนเองใน
การปฏิ บัติพ ฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยที่จ ะเกิ ดได้จริง จะทาให้เกิ ดพฤติกรรมการใช้ถุงยาง
อนามัย แม้อยู่ในสถานการณ์ท่ียากแก่การแสดงพฤติกรรม ดังนัน้ การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
ด้ ว ยการใช้ ถุ ง ยางอนามั ย ในเยาวชน โดยการให้ ค วามรู ้ต ามปกติ เ พี ย งอย่ า งเดี ย วนั้ น
ไม่เพียงพอที่จะคงพฤติกรรมการใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ ที่มีเพศสัมพันธ์ จึงต้องให้ความรูค้ วบคูไ่ ป
กับ การเพิ่ ม การรับ รู ใ้ นความสามารถใช้ถุง ยางอนามัย เพื่ อ ให้เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง การรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง ทาให้ใช้ถงุ ยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ได้
พจนา หันจางสิ ทธิ์ ; และ กาญจนา เที ยนลาย (พจนา หันจางสิ ทธิ์ และกาญจนา
เทียนลาย, 2558) ศึกษาวิจยั เชิงสารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชือ้ เอชไอวีและปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ ่น ซึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามัธยม
ตอนต้นหรือตอนปลาย 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อุดรธานี เพชรบุรี นครสวรรค์ และพัทลุง
เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิ ถุนายนถึงกรกฏาคม พ.ศ.2557 จานวน 900 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ความรู เ้ รื่องเอดส์ ทัศนคติเรื่องเพศ ถุงยางอนามัยและประสบการณ์การร่วมเพศ พบว่าวัยรุ ่น
กลุ่มตัวอย่างเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว มีอายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรก คือ 14.5 ปี และแม้ว่า
วัยรุ ่นมีความรู ต้ อบคาถามได้ถูกต้องมากที่สุด คือ การใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ที่มี เพศสัม พันธ์
ป้องกันการติดเชือ้ เอดส์ได้ ร้อยละ 91.6 และมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับถุงยางอนามัยว่าหาได้ง่ายเมื่อ
ต้องการถึงร้อยละ 89.6 และมีเพียงร้อยละ 22.9 ที่เห็นด้วยว่าการใช้ถงุ ยางอนามัย เป็ นการแสดง
ว่าไม่ไ ว้ใจแฟนหรือคู่น อน แต่ยังคงพบว่าวัยรุ ่นตัวอย่างมี ค วามรู เ้ รื่องโรคเอดส์ และเจตคติต่อ
ถุงยางอนามัย ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่าเสมอ อาจเป็ นไปได้ว่าเวลา
ตัดสินใจที่จะใช้หรือไม่ใช้ถงุ ยางอนามัย วัยรุน่ กลับคุน้ ชินกับการไม่ใช้ถงุ ยางอนามัยและไม่ มีเวลา
ตระหนักอย่างรอบคอบเป็ นประเด็นสาคัญ
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เพ็ ญ ศิริ ศรีจัน ทร์; และ สมพร แวงแก้ว . (เพ็ ญ ศิริ ศรีจัน ทร์ และสมพร แวงแก้ว ,
2559) ศึกษาและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุน่ โดย
วิจัยแบบตัด ขวางเชิ งวิเคราะห์ (Cross-sectional analytical research) วัย รุ ่น ที่ มี อายุ 15-19 ปี
จานวน 560 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 โดยใช้แบบสอบถามปั จจัย
เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ พบว่า วัยรุน่ กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 16ปี มีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึน้ ตัง้ แต่
ก่อนอายุ 13 ปี และพบวัยรุ ่นมีค่นู อนมากกว่าหนึ่งคนร้อยละ 85.9 มีปัจจัยเสี่ยงคือการมี ค่รู กั จะ
ทาให้มีเพศสัมพันธ์สูงกว่าวัยรุ ่นที่ไม่มีค่รู กั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เป็ น 3.567 เท่า วัยรุ ่นที่มี
ความรูด้ ี จะมีเพศสัมพันธ์นอ้ ยกว่าวัยรุน่ ที่มีความรูร้ ะดับต่าเป็ น 1.544 เท่า และหากมีระดับความรู ้
เรื่องเพศระดับดี จะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์สูงกว่าวัยรุ ่นที่มีความรู ร้ ะดับต่าเป็ น 1.228 เท่า และผล
สารวจพบว่า กิจกรรมที่วยั รุน่ ทาในช่วงปิ ดเทอม 1 ใน 3 อันดับแรก คือ การมีเพศสัมพันธ์กบั คูร่ กั
วิภ า ด่านธารงกูล ; และคนอื่ นๆ. (2559: 133-144) เป็ นการศึกษาเชิ งพรรณนาถึง
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ และการรับรูส้ ิทธิประโยชน์บริการสุขภาพด้านเอชไอวีในกลุ่มนักเรียน
อาชีวศึกษาในโรงเรียน 28 แห่ง ครอบคลุม 5 จังหวัด ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ จ.นครปฐม
จ.นครศรีอยุธยา จ.นครสวรรค์ จ.อุบลราชธานี และ จ.นครศรีธรรมราช จานวน 2,274 ราย พบ
กลุ่มตัวอย่างมีเพสัมพันธ์แล้วร้อยละ 56 และนักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกกับเพื่อนโรงเรียน
เดียวกันและต่างโรงเรียน ร้อยละ 80 และนักเรียนหญิ ง มีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกกับเพื่อนโรงเรียน
เดียวกันและชายรูจ้ กั กันมาก่อน ร้อยละ 90 แต่มีการใช้ถงุ ยางอนามัยเพียงร้อยละ 55.5 และพบว่า
ในกลุ่มนี ม้ ีเพศสัมพันธ์ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา ร้อยละ 87 แต่มี การใช้ถุงยางอนามัย เพี ยงร้อยละ
31.5 โดยมี เหตุผ ลที่ ใช้สูง สุด ได้แ ก่ กลัว การตั้ง ครรภ์แ ละกลัว ติด โรคติ ด ต่อ ทางเพศสัม พัน ธ์
ตามลาดับ และเหตุผลที่ไม่ใช้ เป็ นเพราะไม่มีหรือไม่ได้เตรียมถุงยางอนามัย ร้อยละ 71 รองลงมา
เป็ นเพราะคูห่ รือตนเองไม่ยอมใช้ และรับรูส้ ิทธิประโยชน์ ในการตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีฟรีปีละ
2 ครัง้ น้อยมาก สัดส่วน 1ใน5
อรพรรณ สร้อ ยประเสริฐ , กุ ล วดี โรจน์ไ พศาลกิ จ และวรากร เกรี ย งไกรศัก ดา.
(อรพรรณ สร้อยประเสริฐ กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ และวรากร เกรียงไกรศักดา, 2560) ศึกษาผลของ
โปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตัง้ ครรภ์ ในวัยรุ ่นที่เป็ นนักเรียนอาชีวศึกษาหญิ ง
จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี กาลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ ปี ท่ี 2 โดยเปรียบเทียบคะแนนทักษะชีวิตทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธพิสัย จิตพิสยั และทักษะ
พิ สัย แบ่ง เป็ น กลุ่ม ทดลอง 42 คน ได้เข้าร่วมโปรแกรมเสริม สร้างทักษะชี วิต เพื่ อป้องกัน การ
ตัง้ ครรภ์เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ และกลุ่มเปรียบเทียบ 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
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แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบวัดทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ได้แก่ แบบวัด
คะแนนพุทธพิสัยด้านความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ แบบวัดคะแนนจิตพิสัย ด้าน
ความตระหนัก แบบวัดคะแนนด้านทักษะพิสยั ด้านการแก้ไขปั ญหา ด้านการสื่อสาร และด้านการ
จัดการกับอารมณ์กบั ความเครียด พบว่า ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิต คะแนน
พุทธพิสยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั เพื่อป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ ่นในกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเข้า
ร่วมโปรแกรม เนื่ องจากผลของโปรแกรมที่ ประยุกต์ใช้แนวคิดทักษะชีวิตร่วมกับทฤษฎี การรับรู ้
ความสามารถแห่งตน มี ผ ลต่อการเปลี่ ยนแปลงด้านความคิดวิเ คราะห์กับความคิดสร้างสรรค์
ก่อให้เกิดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อการป้องกันการตัง้ ครรภ์
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องในประเทศไทยโดยรวม จะเห็นว่า
ปั จจัยที่ทาให้มีพฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีดว้ ยการใช้ถุงยางอนามัย ประกอบด้วย
หลายปั จจัยประกอบกัน ได้แก่ ความรู ้ ทัศนคติ ทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี และการใช้ถงุ ยางอนามัยที่ถูกวิธี ทักษะชีวิต ร่วมกับทฤษฏีการรับรูค้ วามสามารถแห่งตน
ซึ่งไปมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดวิเคราะห์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทาให้ผูว้ ิจยั
สนใจพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร ให้เป็ นโปรแกรมที่จะส่งผลกับพฤติกรรมสุขภาพ
ทางเพศ ในการป้อ งกัน การติด เชื อ้ เอชไอวี รายใหม่ ท่ี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสนับ สนุน โปรแกรม
สุขศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเอดส์และเพศในสถานศึกษา อีกทัง้ ยังเป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานมุ่งสู่การไม่มีผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่
ต่อไป
5.2 งานวิจยั ในต่างประเทศ
เจมมอท และคณ ะ (Jemmott J.B. Jemmott L.S. and Stephens A.J., 2015)
ทาการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีการรับรูค้ วามสามารถตนเองและสื่อกลางการลดความเสี่ยงต่อการติด
เชื อ้ เอชไอวี แบบหนึ่ง ต่อ หนึ่ ง ส าหรับ กลุ่ม ชายรัก ชายชาวอเมริกัน เชื อ้ สายแอฟริกัน ที่ มี อ ายุ
มากกว่ า 18 ปี ขึ ้น ไป และมี เ พศสั ม พั น ธ์ท างทวารหนั ก ในช่ ว ง 3เดื อ นที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง อยู่ ใ น
มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ทาการทดลองแบบสุม่ และมีกลุม่ ควบคุม โดยกลุม่ ทดลอง จานวน 295
คน และเป็ นกลุ่มควบคุม จานวน 300 คน และติดตามเป็ นเวลา 1 ปี โดยมีเป้าหมายให้ใส่ถุงยาง
อนามัย ซึ่ง Intervention ครัง้ นีใ้ ช้ทฤษฏีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ความคาดหวัง
ในผลลัพ ธ์ (Outcome expectancy) ร่วมกับการเข้าถึงการกระทาแบบเป็ นเหตุเป็ นผล โดยเพิ่ม
ทักษะทางพฤติกรรมในเรื่องการรับรูใ้ นความสามารถใส่ถงุ ยางอนามัยเพิ่มความรูเ้ รื่องความเสี่ยง
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ในการติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่ และการเจรจาต่อรองกับคู่ให้ใช้ถุงยางอนามัย โดยใช้การแสดง
บทบาทสมมติหลังจากวิจยั เชิงคุณภาพและการสนทนากลุ่ม พบว่าในภาพรวมกลุ่มทดลองมีการ
ใช้ถงุ ยางอนามัยมากขึน้ กว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งโปรแกรมนี ้ มีผลทาให้การรับรูใ้ นความสามารถจัดหา
ถุงยางอนามัยพร้อมใช้ การรับรูใ้ นความสามารถใช้ถงุ ยางอนามัย และการใช้ถงุ ยางอนามัยเพิ่มขึน้
ในทางตรงกันข้าม ไม่ได้ช่วยเพิ่มการรับรูใ้ นความสามารถเจรจาต่อรองคูใ่ ห้ใช้ถงุ ยางอนามัย และ
การรับรูใ้ นความสามารถควบคุมอารมณ์ให้ใช้ถงุ ยางอนามัยได้ และแนะนาว่า หากสามารถเพิ่ม
การรับรูใ้ นความสามารถเจรจาต่อรองคูใ่ ห้ใช้ถงุ ยางอนามัย และการรับรูใ้ นความสามารถควบคุม
อารมณ์ ใ ห้ ใ ช้ถุ ง ยางอนามั ย ให้ ไ ด้อ าจเพิ่ ม การใช้เ พื่ อ นสนิ ท พู ด คุ ย เตื อ นกั น จะช่ ว ยเพิ่ ม
ความสามารถในการใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ได้
บราวน์ มอนิ ค และคณะ (Brown M.J. Serovich J.M. Kimberly J.A. Umasabor
B.O., 2015) ศึกษาการรับรู ค้ วามสามารถเปิ ดเผยผลการติดเชือ้ เอชไอวีท่ีเป็ นบวกของกลุ่มชายรัก
ชาย เปรียบเทียบกันระหว่างผูใ้ หญ่ตอนต้น ที่มีอายุระหว่าง 18-34 ปี จานวน 92 คน และผูใ้ หญ่
ตอนปลาย ที่อายุ 50 ปี ขึน้ ไป จานวน 95 คน พบว่า กลุ่มชายรักชายที่รว่ มกับเชือ้ เอชไอวีท่ีอยู่ใน
วัยผูใ้ หญ่ตอนปลาย ซึ่งยังคงมีเพศสัมพันธ์กับคู่ภายในช่วงระยะเวลา 1 เดือน โดยไม่เปิ ดเผยผล
เลือดกับคู่ และเจรจาต่อรองกับคูใ่ ห้มีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัยด้วยการใช้ถงุ ยางอนามัย อยู่ในระดับ
ต่า เมื่อเปรียบเทียบกับ กลุ่มชายรักชายที่รว่ มกับเชือ้ เอชไอวีท่ีอยูใ่ นวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น (อายุ 18-34
ปี ) เนื่องจากกลัวถูกคู่ทิง้ แม้จะเป็ นคู่นอนชั่วคราวก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลัวถูกกี ดกันและตี
ตราจากสังคม ดังนัน้ จึงเสนอแนะให้ทาโปรแกรมเพื่อเพิ่มการรับรูใ้ นความสามารถเปิ ดเผยผลเลือด
และเจรจาต่อรองกับคู่เกี่ยวกับการใช้ถงุ ยางอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีต่อไป ในกลุ่ม
ชายรักชายวัยผูใ้ หญ่ตอนปลาย
ริ ช วู ท เที ย ร์เ นี ย และคณ ะ (Ritchwood T.D. Dave G. Carthron D.L. Isler M.R
Blumenthal C. Wynn M. et al., 2016) ศึ ก ษ า Intervention ลดความเสี่ ยงต่ อ การติ ด เชื ้ อ
เอชไอวีในวัยรุ ่นอเมริกันเชือ้ สายแอฟริกัน และพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยมี พื น้ ฐานจากการมี พ่อแม่
ผูป้ กครองเป็ นฐานของชุมชน และบูรณาการกิจกรรมจากทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน (Theory of
Planned Behavior) และทฤษฏี ปั ญ ญาสัง คม (Social Cognitive Theory) ซึ่ ง แบ่ ง ศึก ษาวัย รุ ่น
จานวน 62คน ใช้หลักสูตรจะเน้นเรื่องการหลีกเลี่ยงเพศสัมพันธ์ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้มีค่เู พียง
คนเดียว และหากไม่แน่ใจหรือไม่สามารถมีค่เู พียงคนเดียวได้ ทัง้ ตนและคู่ ให้ใช้ถุงยางอนามัย
ทุกครัง้ ที่ มี เพศสัมพันธ์กับคู่ของตน และใช้เทคนิคการเข้าถึงวัยรุ ่น ด้วยการเข้าถึงเหมื อนเพื่ อน
ประชุมและใช้ภาษาที่ไม่เป็ นทางการ และใช้ส่ือทางการศึกษาเชิงรุ ก และศึกษาพ่อแม่ผปู้ กครอง
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จานวน 62คน ใช้หลักสูตรจะเน้นเรื่องการเปิ ดใจคุยกันระหว่างพ่อแม่ เกี่ ยวกับเพศสัมพันธ์และ
ความเชื่อ ซึ่งใช้เวลาฝึ กอบรมแต่ละครัง้ เป็ นเวลา 90 นาที ผลที่ได้รบั คือ มีเจตคติ-การรับรูเ้ กี่ยวกับ
การมี เพศสัม พันธ์แบบป้องกันความเชื่อมั่นในความสามารถสื่ อสาร เรื่องเพศและการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี ด้วยการใช้ถุงยางอนามัย เพิ่มขึน้ ทาให้ความเชื่อในความสามารถใช้ถุงยาง
อนามัยจะเพิ่มขึน้ ด้วย
ริชวูท เทียร์เนีย และคณะ (Ritchwood T.D. Penn D. Peasant C. Albritton T. and
Giselle C.S., 2017) ศึกษาความสัมพันธ์ของการรายงานการรับรูค้ วามสามารถใช้ถุงยางอนามัย
ของเยาวชนแอฟริกนั อเมริกนั ที่มีอายุระหว่าง 10-14 ปี ที่อยู่ท่ีโบสถ์ สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ
ที่ ก ระจายตัว อยู่ในเมื อ ง จ านวน 465 คน ซึ่ง สอบถามประสบการณ์เรีย นรู ป้ ระกอบด้วย การ
ตัดสินใจวันนัดหมาย จะตัดสินใจอย่างไร เมื่อประสบสถานการณ์เสี่ยง และทักษะการปฏิเสธเน้น
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี พบว่า สามารถทานายการรับรูใ้ นความสามารถใช้ถงุ ยางอนามัย ได้
จากการมีความรูเ้ กี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย มากกว่าการมีเจตคติท่ีดีในการใช้ถุงยางอนามัย
และการสื่อสารเรื่องเพศและการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีโดยใช้ถุงยางอนามัยระหว่างเยาวชน
และผูป้ กครอง แต่ทงั้ 3 ปั จจัยเป็ นตัวแปรที่สาคัญของโปรแกรมป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่
ด้วยการใช้ถงุ ยางอนามัย ขณะมีเพศสัมพันธ์
ลิว ฮัวชู และคณะ (Li H. Xue L. Tucker J.D. Wei C. Durvasula M Hu W. et al.,
2017) ศึกษาโดยสารวจแบบภาคตัดขวางในกลุ่มชายรักชายวัยรุน่ จีนที่มีอายุ 16 ปี ขนึ ้ ไป จานวน
7,892คน พบว่า การใช้บรรทัดฐานการใช้ถงุ ยางอนามัยจากเพื่อน และความเชื่อในความสามารถ
ในการเข้า ถึ ง และใช้ถุง ยางอนามัย เป็ น การพัฒ นาโปรแกรมส่ ง เสริม การใช้ถุง ยางอนามัย
เนื่องจากพบว่า การรับรูใ้ นความสามารถในการเข้าถึงและใช้ถุงยางอนามัย ทาให้เกิดพฤติกรรม
การใช้ถงุ ยางอนามัยที่สม่าเสมอ
จากการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ งในต่างประเทศโดยรวม เห็ น ว่า
ทฤษฏี ก ารรับ รู ค้ วามสามารถตนเอง และสื่ อ กลางการลดความเสี่ ย งต่อ การติ ด เชื อ้ เอชไอวี มี
ความสาคัญและจาเป็ นการรับรูใ้ นความสามารถควบคุมอารมณ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยให้ได้ ทักษะ
การเจรจาต่อ รองกับคู่เกี่ ยวกับ การใช้ถุงยางอนามัย การเปิ ดใจคุยกัน ระหว่างพ่อแม่ เกี่ ย วกับ
เพศสัมพันธ์และความเชื่อ การใช้เพื่อนสนิทพูดคุยเตือนกัน จะช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้
ถุง ยางอนามัยขณะมี เพศสัม พัน ธ์ได้ ซึ่ง สิ่ ง ส าคัญ ในการตัด สิ น ใจใช้ถุง ยางอนามัยเมื่ อ เผชิ ญ
สถานการณ์เฉพาะหน้า คือ การรับรู ค้ วามสามารถในการเข้าถึงและใช้ถุงยางอนามัย ทาให้เกิด
พฤติกรรมการใช้ถงุ ยางอนามัยที่สม่าเสมอ ทาให้ผวู้ ิจยั สนใจพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ าร
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รับ รู ้ค วามสามารถของตนเองในการป้ อ งกั น การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย ง
กรุ งเทพมหานคร ให้เป็ นโปรแกรมที่จะส่งผลกับพฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ในการป้องกันการติด
เชือ้ เอชไอวีรายใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนโปรแกรมสุขศึกษามาตรฐานที่เกี่ ยวข้องกับ
เอดส์และเพศในสถานศึกษา อีกทัง้ ยังเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาข้อมูลไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานมุง่ สูก่ ารไม่มีผตู้ ดิ เชือ้ เอชไอวีรายใหม่ตอ่ ไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครัง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยและพัฒ นา (Research & Development) โดยใช้โปรแกรม
การจัดการเรียนรู ้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชน
กลุ่ม เสี่ ยง กรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ป ขัน้ ตอนดาเนินการวิจัย (Research flowchart) ได้ดัง
ภาพประกอบ ดังนี ้

ภาพประกอบ 4 สรุปขัน้ ตอนดาเนินการวิจยั (Research flowchart)
มีวิธีดาเนินงานวิจยั โดยแบ่งระยะของการวิจยั เป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
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ระยะ 1 การศึกษาสภาพบริบททีส่ ่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการป้ องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพบริบทที่สง่ ผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร และสรุ ปสารสนเทศแล้ว
นาเสนอในรูปของตาราง
ระยะนี ้เ ป็ นการวิ จัย โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ นระบบ (Systematic
Review) และใช้เ ทคนิ ค การสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-dept Interview) แบบกึ่ ง โครงสร้า ง (Semistructured Interview) ดังนี ้
1. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic Review)
1.1 แหล่งข้อมูลสาหรับการทบทวนงานวิจัย ได้แก่ เอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพบริบทที่ส่งผลต่อ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic Review)
1.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็ นระบบ การทบทวนเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ สภาพบริบ ทที่ ส่ ง ผลต่อ การรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น
ระบบเป็ นการรวบรวมองค์ความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ เพื่อนาผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาเป็ นข้อสรุป โดย
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้สรุปสารสนเทศ
และน ามาประยุก ต์ใช้เป็ น ร่า งโปรแกรม ซึ่ง มี แ นวทางการสื บ ค้น จากฐานข้อ มูล ต่า งๆ ได้แ ก่
ฐานข้อมูลงานวิจยั จากฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย Search engine
ที่สาคัญในระบบฐานข้อมูล Pubmed Science Direct เป็ นต้น และสืบค้นงานวิชาการจากวารสาร
ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
1 .3 วิ ธี ก า ร เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล แ ล ะ วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ใน ส่ ว น ข อ ง
การทบทวนวรรณ กรรมอย่ า งเป็ นระบบ การวิ จั ย ครั้ง นี ้ ใช้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ ผู้วิจัยมี แนวทางการสื บค้นจากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่
ฐานข้อมูลงานวิจยั จากฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย Search engine
ที่สาคัญในระบบฐานข้อมูล Pubmed Science Direct เป็ นต้น และสืบค้นงานวิชาการจากวารสาร
ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยใช้คาสาคัญ เหล่านี ใ้ นการค้นหาข้อมูล ได้แก่ เยาวชน,
วัยรุน่ , การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง, การกระทาที่สาเร็จของตนเอง, การได้เห็นประสบการณ์
ของผูอ้ ่ืน, การชักจูงด้วยคาพูด, การกระตุน้ ทางอารมณ์, การใช้ถงุ ยางอนามัย, การป้องกันการติด
เชื ้ 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 ซึ่ ง เป็ น เอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง ตั้ง แต่ปี 2557-2561 (รายละเอี ย ดดัง
ภาคผนวก ก) การวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้ระยะเวลาค้นคว้าช่วงเดือนมิถนุ ายน 2561 และวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริมาณในการทบทวนวรรณกรรม
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สกัด สรุปงานวิจยั ในรูปแบบตาราง และผ่านการตรวจสอบค่างานวิจยั ตรงกับ
อาจารย์ท่ีปรึกษา
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview)
2.1 กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ในส่ ว นของการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ได้แ ก่ แกนน า
เยาวชน ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยวิธี snow ball และกาหนดขัน้ ต้นอย่างน้อย
5 คน จากนัน้ จะมีการสอบถามจนกว่าจะได้ขอ้ มูลอิ่มตัว จึงจะยุติการเก็บข้อมูล โดยมีเกณฑ์ใน
การคัดเข้า (Inclusion Criteria) เป็ นแกนนาเยาวชนที่มีเพศสัมพันธ์เป็ นประจา (Active sexual)
คือมีเพศสัม พันธ์ส ม่ าเสมอ อย่างน้อย 1 ครัง้ /สัปดาห์ ภายในระยะเวลา 1 เดือน และใช้ถุงยาง
อนามัยทุกครัง้ ที่มีเพศสัมพันธ์ เป็ นเวลา 1 เดือน
2.2 เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ในส่ วนของการสั ม ภาษณ์เชิ งลึ ก โดย
กาหนดประเด็นตามหัวข้อ ดังนี ้
2.2.1 มู ล เหตุข องการรับ รู ้ค วามสามารถของตนเอง ในการป้ อ งกั น
การติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง
2.2.2 ประสบการณ์การจัดการกับปั ญหาให้แสดงการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถงุ ยางอนามัย ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง
2.2.3 สิ่งยึดเหนี่ยวที่ทาให้ใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ ที่มีเพศสัมพันธ์
2.2.4 ความสามารถและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงถุงยางอนามัย
การกาหนดประเด็น ค าถาม เพื่ อ ใช้เป็ น เครื่อ งมื อ ในการสัม ภาษณ์เชิ ง ลึก
(In-depth Interview) ผู้วิ จัย ใช้ก ารสัม ภาษณ์ แ บบไม่ เป็ นทางการ มี ก ารเตรี ย มแนวค าถาม
การสัมภาษณ์เชิงลึกไว้ลว่ งหน้า ซึ่งเครื่องมือการวิจยั นี ้ ผ่านการให้คาปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
โดยแนวคาถามมีความยืดหยุน่ และเป็ นคาถามที่มีความต่อเนื่อง มีการตัง้ แนวคาถามตามประเด็น
หลักไว้ก่อนล่วงหน้าเป็ น แบบกว้างๆ เพื่ อให้มี จุดยื นของประเด็น ที่ ตอ้ งใช้สัม ภาษณ์ ลักษณะ
คาถามเป็ นแบบปลายเปิ ด ไม่มีการกาหนดหรือเรียงลาดับหัวข้อคาถาม แต่เป็ นการสนทนาแบบ
ธรรมชาติ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบมีประเด็นสนใจโดยเฉพาะ ซึ่งการที่ได้ม าซึ่งข้อมูลเหล่านี ้
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ผู้วิ จั ย ต้อ งใช้เ วลาในการสร้า งความสั ม พั น ธ์ค วามคุ้น เคย เพื่ อ ให้ เกิ ด การยอมรับ และให้
ความไว้วางใจ และนาไปสูข่ อ้ มูลที่ตอ้ งการ
2.3. วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในส่ ว นของ
การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจยั ครัง้ นี ้ ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ ิจยั ได้
กาหนด วัน เวลา และสถานที่ สัม ภาษณ์เชิ งลึก กับ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แก่
แกนนาเยาวชน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์คดั เข้ามาด้วยพยาบาลชุมชน คนสาคัญใกล้ชิดในชุมชน
ได้แ ก่ ประธานชุ ม ชน คณะกรรมการชุม ชน และกลุ่ม เพื่ อ นของผู้ให้ข้อ มู ล ส าคัญ ผู้วิ จัย ได้
ดาเนินการสัมภาษณ์ โดยการจดบันทึกการสัมภาษณ์ บันทึกเสียง และสังเกต ในการบันทึกเสียง
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จะขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียง เมื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญไม่ขดั ข้อง ผูว้ ิจยั จะ
บัน ทึ ก เสี ย งไว้ ท าให้ส ามารถเก็ บ รายละเอี ย ดของข้อ มูล ได้ม ากขึน้ การสนทนาเป็ น ไปอย่ า ง
ธรรมชาติ และสามารถสังเกตดูอากัปกิริยาสะท้อนความรูส้ ึกของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และสิ่งแวดล้อมใน
สถานการณ์นนั้ ๆได้อย่างเต็มที่ ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลจากแกนนาเยาวชน แล้วนามาวิเคราะห์
พร้อมทัง้ แยกแยะจับประเด็น อีกทัง้ ตัดคาพูดที่ไม่เ หมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ออกไป
เพื่อให้ขอ้ มูลนัน้ เป็ นไปตามระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
การวิ เ คราะห์ข้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก และน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ าก
การสัม ภาษณ์เชิงลึกมาจัดเป็ น Category ใช้การวิเคราะห์สรุ ปเนื อ้ หา จัดกลุ่ม ข้อมูล และสรุ ป
ประเด็นอุปมา
ระยะ 2 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้โปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง
ระยะนี ้เ ป็ นการวิ จัย โดยสร้า งและพั ฒ นาโปรแกรมการจัด การเรี ย นรู ้ ก ารรับ รู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร
มีขนั้ ตอนดังนี ้
1. กาหนดร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชนกลุ่ม เสี่ยง โดยมีรากฐานจากผลสรุ ปสารสนเทศแล้ว
นาเสนอในรูปของตาราง สภาพบริบทที่ส่งผลต่อ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี ที่เกิดจากการสังเคราะห์ขอ้ มูลทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic
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Review) และข้อ มู ล ที่ ไ ด้รับ จากการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-dept Interview) แบบกึ่ ง โครงสร้า ง
(Semi-structured Interview) ในระยะที่ 1
2. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินคุณภาพของโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้
การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองในการป้ อ งกัน การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย ง
กรุงเทพมหานคร โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูว้ ิจยั นาร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสม
ของข้อ ความ ความครอบคลุม ของเนื อ้ หา และการใช้ภ าษา แล้วน ามาปรับ ปรุ ง ให้เหมาะสม
หลัง จากนั้น ผู้วิ จัย น าเครื่อ งมื อ พร้อ มโครงร่า งวิ ท ยานิ พ นธ์ส่ ง ให้ผู้เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 ท่ า น
ประกอบด้วย นัก จิ ต วิท ยาวัย รุ ่น 1 ท่าน พยาบาลที่ เชี่ ยวชาญในการด าเนิ น งานด้านเอดส์กับ
เยาวชนในชุมชน 2 ท่าน และอาจารย์ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งดาเนินงานและมีผลงานด้านเอดส์
2 ท่าน รวมจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม ความเหมาะสมของโปรแกรม
ความเป็ น ประโยชน์ข องโปรแกรม และความเป็ น ไปได้ข องโปรแกรม โดยก าหนดเกณฑ์ก าร
เปรียบเทียบโปรแกรม ต้องมีค่าเฉลี่ยทัง้ 4ด้าน อย่างน้อย 3.50 ซึ่งกาหนดเกณฑ์ในการแปลผล
ได้แก่ + หมายถึ งสูงกว่าเกณฑ์ม าตรฐานที่ ก าหนด 0 หมายถึ งเป็ น ไปตามเกณฑ์ม าตรฐานที่
กาหนด และ – หมายถึงต่ ากว่าเกณฑ์ม าตรฐานที่ กาหนด โดยผลการประเมิ นในภาพรวมของ
กิ จ กรรมแต่ล ะสัป ดาห์ ของโปรแกรมการจัด การเรีย นรู ้ การรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้องกัน การติดเชื อ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม เสี่ ยง กรุ ง เทพมหานคร และผลการประเมิ น
ภาพรวมของโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร ในแต่ละครัง้ ที่พฒ
ั นา ตามผลการทดลองใช้ ซึ่งใน
แต่ละด้าน และแต่ละสัปดาห์ และในภาพรวม ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 ซึ่งแปลผลว่า มีระดับสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด โดยผูเ้ ชี่ยวชาญมีขอ้ เสนอแนะ ให้ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงเพื่ อ
พัฒนาให้มีความเหมาะสม เกิดประโยชน์ และเป็ นไปได้ท่ีสดุ
2.2 การวิ เคราะห์ข้อ มูล การประเมิ น คุ ณ ภาพของเครื่อ งมื อ วัด โปรแกรม
การจัดการเรียนรู ก้ ารรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชน
กลุ่ ม เสี่ ย ง กรุ ง เทพมหานคร โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 1 ฉบั บ คื อ แบบประเมิ น การรับ รู ้
ความสามารถในตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย (Self-efficacy: Condom Use) ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื อ้ หา (Content validity) โดยหาค่าดัช นี ความตรงเชิงเนื อ้ หา (Content Validity Index:
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CVI) โดยผ่านผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมือวัดผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้
จานวน 5 คน ประกอบด้วย นักจิตวิทยาวัยรุ ่น 1 คน พยาบาลที่เชี่ยวชาญในการดาเนินงานด้าน
เอดส์กบั เยาวชนในชุมชน 2 คน และอาจารย์ท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งดาเนินงานและมีผลงานด้าน
เอดส์ 2 คน รวมจานวน 5 คน ซึ่ง คัดเข้าแบบ Proposive sampling โดยมี เกณฑ์ในการคัดเข้า
(Inclusion Criteria) คือ เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ ดาเนินงานด้านเอดส์ หรือคลุกคลี กับ ปั ญ หาเอดส์ใน
กลุ่ม เยาวชน ซึ่งค่าดัชนี ความตรงเชิงเนือ้ หา ที่มี คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ี ยอมรับได้คือ .80 ขึน้ ไป
(บุ ญ ใจ ศรี ส ถิ ต ย์น รากู ร . 2550: 265-271) โดยก าหนดระดับ การแสดงความคิ ด เห็ น ของ
ผูท้ รงคุณวุฒิเป็ น 4 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1
หมายถึง
คาถามไม่สอดคล้องกับคานิยาม
ระดับที่ 2
หมายถึง
คาถามจาเป็ นต้องปรับปรุ งอย่างมาก
จึงจะมีความสอดคล้องกับคานิยาม
ระดับที่ 3
หมายถึง
ค าถามจ าเป็ น ต้อ งปรับ ปรุ ง เล็ ก น้อ ย
จึงจะมีความสอดคล้องกับคานิยาม
ระดับที่ 4
หมายถึง
คาถามมีความสอดคล้องกับคานิยาม
ผูว้ ิจยั นาผลการพิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒิและข้อเสนอแนะที่ได้รบั มาปรับปรุ ง
แบบสอบถาม โดยคานวณหาค่าดัชนี ความตรงตามเนื อ้ หา (Content Validity Index หรือ CVI)
ดังนี ้
CVI
═ จานวนคาถามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญทุกคนให้ความคิดเห็นในระดับ 3 และ 4
จานวนคาถามทัง้ หมด
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ หรือแบบ
ประเมินการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการใช้ถงุ ยางอนามัย (Self-efficacy: Condom Use)
นามาจากศูนย์อานวยการบริหารจัดการปั ญหาเอดส์แห่งชาติ (UNICEF) 2557 จานวนทัง้ สิน้ 15
ข้อคาถาม นามาหาค่าดัชนีความตรงตามเนือ้ หา (Content Validity Index: CVI) ของแบบประเมิน
การรับรู ้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการใช้ถงุ ยางอนามัย (Self-efficacy: Condom Use)
โดยผ่านการตรวจสอบผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนือ้ หาทัง้ ฉบับ CVI =
0.8 แสดงว่า แบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจยั นีค้ ณ
ุ ภาพความตรงตามเนือ้ หา อยูใ่ นเกณฑ์ท่ียอมรับได้
แต่ผเู้ ชี่ยวชาญแนะนาให้ปรับข้อคาถามให้เหมาะสมตรงกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยตัดข้อ
คาถาม ข้อ 5, 8, 9, 10 และ 12 แก้ไขปรับปรุ งแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
แล้วตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาทัง้ ฉบับ CVI อีกครัง้ โดยมีจานวนข้อคาถามทัง้ สิน้ 10 ข้อ ได้
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ค่า 1.00 แสดงว่า แบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัยนี ค้ ุณ ภาพความตรงตามเนื อ้ หา อยู่ในเกณฑ์ท่ี
ยอมรับได้มาก นั่นหมายความว่า แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงในการวัดผลตรงกับวัตถุประสงค์
3. ทาการศึกษานาร่อง (Pilot study) กับเยาวชนในชุมชนเมืองคละเพศ ที่ผ่าน
การอบรมให้ความรู ้ ปรับทัศนคติ และเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดย
ใช้ถุงยางอนามัย เพื่อใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลโปรแกรม
การจัดการเรียนรู ้ โดยใช้ทฤษฏีความสามารถในตนเอง (Self efficacy) จานวน 4 หน่วยการเรียนรู ้
โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู ใ้ ช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 3-5 คน ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้า (Inclusion Criteria) คือ เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เป็ นเยาวชนที่มี
เพศสัมพันธ์เป็ นประจา (Active sexual) โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือใช้เป็ นบางครัง้ ซึ่งมาจาก
การคัดเลือก โดยสุ่มจากชุมชนนาร่องที่มีเยาวชนผ่านการอบรมให้ความรู ้ ปรับทัศนคติ และเพิ่ม
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีโดยใช้ถงุ ยางอนามัยของเยาวชนกลุ่มเสี่ย งแล้ว
เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ เพื่ อประเมิ นความเป็ น ไปได้ของรู ปแบบที่ สังเคราะห์ขึน้ ซึ่งจะนาไปสู่การ
พัฒนา/ปรับปรุงโปรแกรมการจัดการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมมากขึน้ จานวน 4 หน่วยการเรียนรู ้
กลุ่ ม ตั ว อย่ างในการตรวจสอบคุ ณ ภาพโปรแกรม และเครื่อ งมื อ วั ด ผล
โปรแกรมการจั ดการเรียนรู้ จานวน 5 คน ประกอบด้วย นักจิตวิทยาวัยรุ ่น 1 คน พยาบาลที่
เชี่ยวชาญในการดาเนินงานด้านเอดส์กบั เยาวชนในชุมชน 2 คน และอาจารย์ท่ีอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
ซึ่งดาเนินงานและมีผลงานด้านเอดส์ 2 คน รวมจานวน 5 คน ซึ่งคัดเข้าแบบProposive sampling
โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้า (Inclusion Criteria) คือ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญที่ ดาเนินงานด้านเอดส์ หรือ
คลุกคลีกบั ปัญหาเอดส์ในกลุม่
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาน าร่ อ ง (Pilot study) ได้แ ก่ เยาวชนกลุ่ม เสี่ ย ง
จ านวน 3-5 คน จนครบจ านวน 4หน่วยการเรียนรู ้ ซึ่ง เป็ น เยาวชนที่ มี เพศสัม พัน ธ์เป็ น ประจ า
(Active sexual) โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือใช้เป็ นบางครัง้ ซึ่งมาจากการคัดเลือกโดยสุ่มจาก
ชุมชนนาร่องที่มีเยาวชน ผ่านการอบรมให้ความรู ้ ปรับทัศนคติ และเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถงุ ยางอนามัยของเยาวชนกลุม่ เสี่ยงแล้ว
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ในระยะ 2 ได้แก่ ร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้
การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองในการป้ อ งกั น การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ข องเยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย ง
ประกอบด้วยฐานการเรียนรู ้ 4กิจกรรม ได้แก่ การคิดจากประสบการณ์ท่ีประสบความสาเร็จของ
ตนเอง การคิดจากประสบการณ์ผอู้ ่ืน การคิด จากการใช้คาพูดชักจูง และการกระตุน้ ทางอารมณ์
และแบบประเมิ น การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองในการใช้ถุ ง ยางอนามัย (Self-efficacy:
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Condom Use) นามาจากศูนย์อานวยการบริหารจัดการปั ญหาเอดส์แห่งชาติ (UNICEF) 2557 มี
ลักษณะแบบสอบถามที่สร้างขึน้ เป็ นคาถาม ซึ่งใช้มาตรวัดแบบลิ เคอร์ท (Likert Scale) โดยในแต่
ละข้อคาถามมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ แน่ใจมาก แน่ใจ ไม่คอ่ ยแน่ใจ ไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจเลย ซึ่ง
มีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี ้
ระดับของความคิดเห็น
คะแนน
แน่ใจมาก
5
แน่ใจ
4
ไม่ค่อยแน่ใจ
3
ไม่แน่ใจ
2
ไม่แน่ใจเลย
1
คะแนนเฉลี่ยที่ได้นามาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง รับรูค้ วามสามารถของตนเองมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง รับรูค้ วามสามารถของตนเองมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง รับรูค้ วามสามารถของตนเองปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง รับรูค้ วามสามารถของตนเองน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง รับรูค้ วามสามารถของตนเองน้อยที่สดุ
ในขัน้ ทดลองกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) โดยนาเครื่องมือวัดผลโปรแกรม
การจัดการเรียนรูท้ ่ีผา่ นผูท้ รงคุณวุฒิแล้ว ไปใช้กบั เยาวชนกลุม่ เสี่ยง ซึ่งเป็ นเยาวชนที่มีเพศสัมพันธ์
เป็ นประจา (Active sexual) โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย หรือใช้เป็ นบางครัง้ ซึ่งมาจากการคัดเลือก
โดยสุ่ ม จากชุ ม ชนน าร่ อ งที่ มี เ ยาวชน อายุ 15-24 ปี มี เ พศสั ม พั น ธ์ ส ม่ า เสมอ อย่ า งน้ อ ย
1 ครัง้ /สัปดาห์ ภายในระยะเวลา 1 เดือน และเคยได้รบั การปรับเจตคติ เพิ่มความรู แ้ ละทักษะ
การใช้ถุงยางอนามัยที่ ถูกวิธี เพื่ อป้องกันการติดเชื อ้ เอชไอวี ภายในระยะเวลา 1ปี ก่อนเข้ารับ
โปรแกรม และไม่ใส่ถุงยางอนามัยเมื่ อมี เพศสัมพันธ์ ที่ ไม่ใช่กลุ่ม ตัวอย่ างจานวน 5คน เพื่ อหา
ข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนสามารถเข้าใจความหมายของข้อคาถาม
ในแต่ละข้อได้ตรงตามวัตถุประสงค์ทกุ ข้อ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิ จัย ครัง้ นี ้ ผู้วิ จัย น าแบบสอบถามไว้กับ เยาวชนกลุ่ม เสี่ ย ง อายุ 15-24 ปี มี เพศสัม พัน ธ์
สม่าเสมอ อย่างน้อย 1 ครัง้ /สัปดาห์ ภายในระยะเวลา 1 เดือน และเคยได้รบั การปรับเจตคติ เพิ่ม
ความรูแ้ ละทักษะการใช้ถงุ ยางอนามัยที่ถกู วิธี เพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ภายในระยะเวลา 1ปี
ก่อนเข้ารับโปรแกรม และไม่ใส่ถงุ ยางอนามัยเมื่อมี เพศสัมพันธ์ แล้วให้เยาวชนกลุม่ เสี่ยงดังกล่าว
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กรอกแบบสอบถามและรอรับแบบสอบถามกลับคืนมา หลังจากที่ได้รวบรวมแบบสอบถามทัง้ ก่อน
และหลังเข้าโปรแกรมแล้ว ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบ เพื่อดูความถูกต้อง
สมบูรณ์ และเป็ นเอกภาพของข้อมูลก่อนนาไปวิเคราะห์ โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
1. ผู้วิจัยขอหนังสื อรับ รองจากบัณ ฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ เพื่อขออนุญาตทาการศึกษาวิจยั
2. ผู้วิจัยชีแ้ จงต่อกลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญและเยาวชนกลุ่ม เสี่ ยง
เพื่อขอความร่วมมือการทาวิจยั
3. ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล
4. นาแบบสอบถาม มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลั ง จากท าการศึ ก ษาน าร่อ งพั ฒ นาโปรแกรมการจั ด การเรี ย นรู ้ การรับ รู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ครัง้ ที่ 1 (draft prototype I) แล้ว นาผลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลและพัฒ นาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้
การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองในการป้ อ งกัน การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย ง
กรุ ง เทพมหานคร เป็ นครั้ง ที่ 2 (draft prototype II) แบ่ ง เป็ น 2 หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ น าไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของข้อความ ความครอบคลุมของเนือ้ หา และการใช้ภาษา
แล้วนามาปรับปรุงให้เหมาะสม หลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั นาเครื่องมือพร้อมโครงร่างปริญญานิพนธ์ส่งให้
ผู้เชี่ ย วชาญ จ านวน 5 ท่ าน ประกอบด้วย นัก จิ ต วิท ยาวัย รุ ่น 1 ท่ าน พยาบาลที่ เชี่ ย วชาญใน
การด าเนิ น งานด้า นเอดส์กับ เยาวชนในชุม ชน 2 ท่ า น และอาจารย์ท่ี อ ยู่ในมห าวิ ท ยาลัย ซึ่ ง
ด าเนิ น งานและมี ผ ลงานด้านเอดส์ 2 ท่ า น รวมจ านวน 5 ท่ า น ตรวจสอบความถูก ต้อ งของ
โปรแกรม ความเหมาะสมของโปรแกรม ความเป็ นประโยชน์ของโปรแกรม และความเป็ นไปได้ของ
โปรแกรม โดยกาหนดเกณฑ์การเปรียบเทียบโปรแกรม ต้องมีค่าเฉลี่ยทัง้ 4ด้าน อย่างน้อย 3.50
ซึ่งกาหนดเกณฑ์ในการแปลผล ได้แก่ + หมายถึงสูงกว่าเกณฑ์ม าตรฐานที่ กาหนด 0 หมายถึง
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด และ – หมายถึงต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด โดยผล
การประเมินในภาพรวมของกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ ของโปรแกรมการจัดการเรียนรู ค้ วามสามารถ
ของตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม เสี่ ยง กรุ งเทพมหานคร และผล
การประเมิ น ภาพรวมของโปรแกรมการจัด การเรี ย นรู ้ การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร พัฒนาเป็ นครัง้ ที่ 2 ตามผล
การทดลองใช้ ซึ่งในแต่ละด้าน และแต่ละสัปดาห์ และในภาพรวม ได้คา่ เฉลี่ยเท่ากับ 5 ซึ่งแปลผล
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ว่า มี ระดับ สูง กว่าเกณฑ์ม าตรฐานที่ ก าหนด โดยผู้เชี่ ย วชาญมี ข้อ เสนอแนะ ให้ท ดลองใช้กับ
กลุม่ ตัวอย่างจริงเพื่อพัฒนาให้มีความเหมาะสม เกิดประโยชน์ และเป็ นไปได้ท่ีสดุ
หลั ง จากท าการศึ ก ษาน าร่อ ง พั ฒ นาโปรแกรมการจัด การเรี ย นรู ้ การรับ รู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ครัง้ ที่ 2 แล้ว นาผลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลและพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองในการป้อ งกัน การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม เสี่ ย ง กรุ ง เทพมหานคร (draft
prototype II) โดยนาผลการศึกษานาร่องทั้ง 2 หน่วยการเรียนรู ้ นาไปให้ ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบ
ผู้วิจัย น าเครื่อ งมื อ พร้อ มโครงร่างวิท ยานิ พ นธ์ส่ง ให้ผู้เชี่ ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
นักจิตวิทยาวัยรุน่ 1 ท่าน พยาบาลที่เชี่ยวชาญในการดาเนินงานด้านเอดส์กบั เยาวชนในชุมชน 2
ท่าน และอาจารย์ท่ีอยูใ่ นมหาวิทยาลัย ซึ่งดาเนินงานและมีผลงานด้านเอดส์ 2 ท่าน รวมจานวน 5
ท่าน ทาการคัดเลือกหน่วยการเรียนรู ้ (หน่วยการเรียนรู ้ 1 และ 2) นาหน่วยการเรียนรูก้ ารจัดการ
เรียนรูด้ งั กล่าว ตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ทัง้ 5 ท่าน เลือกหน่วยการเรี ยนรู ้ 1 จานวน 4 ท่าน และ
หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ 2 จ านวน 1 ท่ า น โดยให้เหตุผ ลดัง นี ้ พิ จ ารณาจากข้อ มู ล คะแนนการรับ รู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี หลังดาเนินกิจกรรม (post test) ซึ่งระบุ
ว่ามี ผ ลคะแนนมากกว่า ซึ่ง เป็ นข้อมูลรองรับ ผลการทดสอบที่ ผู้วิจัยได้ดาเนิ นการไว้อย่างเป็ น
ขัน้ ตอนดีแล้ว กิจ กรรมแรกของโปรแกรมการจัดการเรียนรู ฯ้ หน่วยการเรียนรู ้ 1 เป็ นกิ จกรรมที่
กระทบส่วนของการคิดรู ้ (cognitive) ของผูร้ ว่ มกิจกรรม เป็ นเหตุให้ผรู้ ว่ มกิจกรรมมีโอกาสได้ใช้การ
คิดรูข้ องตัวเองในการพิจารณาว่าสิ่งที่ตนเองกาลังเผชิญอยู่นนั้ เป็ นอย่างไร ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจะใช้
การคิดรู น้ ี ใ้ นการตัดสิ นใจว่าสิ่งใดถูก/ผิด กาไร/ขาดทุน ปลอดภัย/ไม่ปลอดภัย แล้วจากนั้นจะ
สามารถตัดสินใจได้ดว้ ยตนเองว่าจะทาอย่างไรดีกบั สิ่งที่กาลังเผชิญอยู่ ในกรณีการศึกษาในครัง้ นี ้
เมื่ อกิ จ กรรมกระทบการคิดรู แ้ ล้ว ผู้เข้าร่วมกิ จ กรรม จึงจะสามารถพิจ ารณาได้ว่าควร ป้องกัน
หรือไม่ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี อย่างไร เป็ นเหตุให้ผลการใช้กิจกรรมในหน่วยการเรียนรู ้ 1 มี
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี และมี
ความสามารถเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมได้ มากกว่าผู้เข้าร่วมกิ จกรรมในหน่วยการเรียนรู ้ 2 ซึ่งมี
รายละเอี ยดของกิ จ กรรมชัดเจน และนาข้อเสนอแนะเสนออาจารย์ท่ี ป รึกษา ดังนั้น โปรแกรม
การจัดการเรียนรู ก้ ารรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชน
กลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพ และเลือกใช้ทดสอบเป็ นกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู ้ 1
ทดลองใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างจริงเพื่อพัฒนาให้มีความเหมาะสม เกิดประโยชน์ และเป็ นไปได้ท่ีสดุ
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ระยะ 3 การประเมินผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรับรู้ความสามารถของตนเอง ใน
การป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ เพื่อนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ที่พฒ
ั นาให้เหมาะสม (draft prototype II:
หน่วยการเรียนรู ้ 1) มาทดลองใช้และประเมินผล
กลุ่ม ตัวอย่างในการประเมินผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เยาวชน
ใน ชุ ม ช น เมื อ ง ที่ มี เย า ว ช น อ า ยุ 1 5 -24 ปี มี เพ ศ สั ม พั น ธ์ ส ม่ า เส ม อ อ ย่ า ง น้ อ ย
1 ครัง้ /สัปดาห์ ภายในระยะเวลา 1 เดือน และเคยได้รบั การปรับเจตคติ เพิ่มความรู แ้ ละทักษะ
การใช้ถุงยางอนามัยที่ ถูกวิธี เพื่ อป้องกันการติดเชื อ้ เอชไอวี ภายในระยะเวลา 1ปี ก่อนเข้ารับ
โปรแกรม และไม่ใส่ถุงยางอนามัยเมื่ อมี เพศสัม พันธ์ จ านวน 10 คน ซึ่งคัด เลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยกาหนดเกณฑ์คดั เข้า (Inclusion Criteria) ดังนี ้
1. ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมของโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ มีความสมัครใจ (Volunteer)
เข้าร่วมกิจกรรมและลงชื่อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. สามารถเข้าร่วมกิ จ กรรมของโปรแกรมการจัด การเรียนรู ้ ได้ค รบถ้วนตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
3. มีแฟน หรือคูร่ กั หรือกิก๊ หรือคบเพื่อนต่างเพื่อนที่สนิทสนม
4. เยาวชนกลุ่ม เสี่ ยง เป็ นเยาวชนที่ มี เพศสัม พันธ์เป็ นประจ า (Active sexual)
โดยไม่ใช้ถงุ ยางอนามัย หรือใช้เป็ นบางครัง้ ซึ่งมาจากการคัดเลือกโดยสุ่มจากชุมชนที่มีเยาวชน ที่
มีอายุ 15-24 ปี ที่มี เพศสัม พันธ์ส ม่ าเสมอ อย่างน้อย 1 ครัง้ /สัปดาห์ ภายในระยะเวลา 1 เดือน
และเคยได้รบั การปรับเจตคติ เพิ่มความรูแ้ ละทักษะการใช้ถงุ ยางอนามัยที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันการ
ติ ด เชื ้อ เอชไอวี ภายในระยะเวลา 1ปี ก่ อ นเข้า รับ โปรแกรม และไม่ ใ ส่ ถุ ง ยางอนามั ย เมื่ อ มี
เพศสัมพันธ์
โดยกาหนดเกณฑ์คดั ออก (Exclusion Criteria) ดังนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่าง ที่มีความประสงค์ท่ีจะออกจากการทดลอง
2. กลุ่ม ตัวอย่างไม่สามารถเข้าร่วมการทดลองได้จ นครบถ้วนตามระยะเวลา
และ/หรือ จานวนกิจกรรมที่กาหนด
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ในระยะ 3 ได้แก่ โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย
ฐานการเรียนรู ้ 4 กิจกรรม ได้แก่ การคิดจากประสบการณ์ท่ีประสบความสาเร็จของตนเอง การคิด
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จากประสบการณ์ผู้อ่ื น การคิดจากการใช้ค าพูดชักจูง และการกระตุน้ ทางอารมณ์ และแบบ
ประเมิ น การรับ รู ้ การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองในการใช้ถุ ง ยางอนามั ย (Self-efficacy:
Condom Use) นามาจากศูนย์อานวยการบริหารจัดการปั ญหาเอดส์แห่งชาติ (UNICEF) 2557
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมู ลและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะดาเนินการเก็บข้อมูลก่อน
และหลังการศึกษาโดยมีรูปแบบการวิจยั Pretest – posttest design
O1
X
O2
กาหนดให้
O1 = การทดสอบก่อนการทดลอง (Pre – test)
X = การดาเนินกิจกรรมตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
O2 = การทดสอบหลังการทดลอง (Post – test)
หลังจากนั้น วิเคราะห์และอภิ ปรายประสิท ธิ ผลการจัด การเรียนรู ้ ที่ ท ดลองใช้ใน
สถานการณ์จริง โดยนาแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ วิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic) ได้แก่ สถิติรอ้ ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาเสนอในรูปแบบ
ตาราง และวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติสาเร็จรูป โดยใช้สถิติ Wilcoxon
Singed Rank Test for Matched Paired Deference
สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. คานวณหาด้วยค่าความถี่ (frequency)
2. ค่าร้อยละ (percentage)
3. ค่าเฉลี่ย ( X )
4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. )
สถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบเครื่องมือ
หาค่าดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity Index: CVI)
สถิตทิ ี่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลังการทดลองใช้สถิติ
Wilcoxon Singed Rank Test for Matched Paired Deference
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การน าเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อ มูล การพัฒ นาโปรแกรมการจัด การเรีย นรู ้ ก ารรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ผูว้ ิจยั นาเสนอตามระยะการดาเนินการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาบริบ ทที่ ส่ ง ผลต่ อ การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเอง ใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร ที่ได้มาจากการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic Review) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview)
โดยผ่านความคิดเห็นของแกนนาเยาวชน แล้วสรุปสารสนเทศ นาเสนอในรูปของตาราง
ตอนที่ 2 ผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 3 ผลการประเมินผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร โดยมีสญ
ั ลักษณ์ท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
n
แทน จานวนคนในกลุม่ ตัวอย่าง
X̅
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
S.D.
แ ท น ค่ า ค ว า ม เบี่ ย ง เบ น ม า ต รฐ า น ( Standard
Deviation)
MIN
แทน คะแนนต่าสุด (Minimum)
MAX
แทน คะแนนสูงสุด (Maximum)
Z
แทน ค่าสถิติทดสอบซี (คานวณแทน 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 ที่คานวณได้จากข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษา
S
แทน Self efficacy คือ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
E
แทน Enactive Attainment คือ การกระทาที่สาเร็จของตนเอง
Pe
แทน Persuasion คือ การชักจูงด้วยคาพูด
Ph
แทน Physiological State คือ การกระตุน้ ทางอารมณ์
V
แทน Vicarious Experiences คือ การเห็นประสบการณ์ผอู้ ่ืน
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาบริบททีส่ ่งผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ใน
การป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร
ในตอนนี ้ เป็ นการนาเสนอผลการศึกษาวิจยั ในระยะที่1 ของกระบวนการวิจัย ซึ่งมี
ความมุ่งหมาย ในการศึกษา การศึกษาบริบทที่ ส่งผลต่อ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร ที่ได้มาจากการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic Review) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview)
ตามทฤษฏีการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self-efficacy theory) ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic Review)
ผู้ วิ จั ย ทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ บริ บ ทที่ ส่ ง ผลต่ อ การรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น
ระบบ เป็ นการรวบรวมองค์ความรู อ้ ย่างเป็ นระบบ เพื่อนาผลงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องมาเป็ นข้อสรุ ป
โดยศึก ษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อง และน ามาวิ เคราะห์แ ละสังเคราะห์ เพื่ อ ให้ได้ส รุ ป
สารสนเทศ และนามาประยุกต์ใช้เป็ นร่างโปรแกรม
การทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ นระบบ มี ค วามส าคัญ ในการค้น หาและสรุ ป
สัง เคราะห์อ งค์ค วามรู ้ เพื่ อ น ามาใช้เป็ นหลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ โดยสร้า งค าถามในทบทวน
วรรณกรรมครัง้ นีว้ ่า บริบทที่ส่งผลต่อการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี ของเยาวชน เป็ นอย่างไร และมีวตั ถุประสงค์ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบเพื่อ
ศึกษาบริบทที่ ส่งผลต่อ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของ
เยาวชน และกาหนดกรอบการทบทวนวรรณกรรมตามหลัก PICo ซึ่งใช้ในงานวิจยั ถือเป็ นปั จจัย
สาคัญในการกาหนดทิศทางการค้นคว้าให้ตรงประเด็น และสอดคล้องกับคาถามในการทบทวน
วรรณกรรม ดังนี ้
P (Population หรื อ Participant) หมายถึ ง กลุ่ ม ประชากร หรื อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่
ต้องการศึกษา ค้นคว้า ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ กลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการศึกษา ได้แก่ เยาวชน ที่มีอายุ
15-24ปี โดยใช้คาค้น ได้แก่ เยาวชน, วัยรุน่ , adolescent, young, youth, school age, teenager
I (Intervention หรือPhenomenal of Interest) หมายถึง มาตรการหรือปรากฏการณ์
ที่ตอ้ งการศึกษา ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ มาตรการหรือปรากฏการณ์ท่ีเราต้องการศึกษา ได้แก่ บริบทที่
ส่ ง ผลต่ อ ความสามารถของตนเอง โดยใช้ค าค้น ได้แ ก่ การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเอง,
การกระทาที่สาเร็จของตนเอง, การได้เห็นประสบการณ์ของผูอ้ ่ืน, การชักจูงด้วยคาพูด, การกระตุน้
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ท า ง อ า ร ม ณ์ , Self efficacy, Enactive Attainment, Vicarious Experiences, Verbal
Persuasion, Physiological state
Co (Context หรือCompare outcome) หมายถึง บริบทเพื่อการศึกษา ในงานวิจัย
ครัง้ นี ้ บริบทเพื่อการศึกษา ได้แก่ การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้คาค้น ได้แก่ การใช้ถงุ ยาง
อนามัย, การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี, Condom use, HIV Prevention
กาหนดขอบเขตการสืบค้นในการคัดเข้า ได้แก่ เป็ นเยาวชนและมีเพศสัมพันธ์ และ
กาหนดขอบเขตการสืบค้นในการคัดออก ได้แก่ การป้องกันการติด เชือ้ เอชไอวีโดยช่องทางอื่น เช่น
การใช้ยา PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) จะไม่นามารวบรวมในการทบทวนวรรณกรรม
แนวทางการสื บค้นจากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูล
อิเลคทรอนิ ค ส์ข องมหาวิท ยาลัย ในประเทศไทย Search engine ที่ ส าคัญ ในระบบฐานข้อ มูล
Pubmed Science Direct เป็ น ต้น และสื บ ค้น งานวิ ช าการจากวารสารทั้ง ในประเทศไทยและ
ต่ า งประเทศ ซึ่ ง เป็ นเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง ตั้ง แต่ ปี 2557-2561 (รายละเอี ย ดดัง
ภาคผนวก ก) คัด กรอง วิ เคราะห์ สัง เคราะห์ สกัด สรุ ป งานวิ จัย ในรู ป แบบตาราง และผ่ า น
การตรวจสอบค่างานวิจยั ตรงกับที่อาจารย์ท่ีปรึกษา ดังนี ้
ตาราง 4 ตารางแสดงสภาพบริบทที่สง่ ผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการ
ติดเชือ้ เอชไอวีท่ีได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ(Systematic Review)(n = 17)
ประเด็นที่พิจารณา

1) การกระทาทีส่ าเร็จของตนเอง (E)
2) การได้เห็นประสบการณ์ของผูอ้ ่นื (V)
3) การชักจูงด้วยคาพูด (Pe)
4) การกระตุน้ ทางอารมณ์ (Ph)

จานวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการป้ องกันการติ ดเชื้อเอชไอวี
11
4
1
1

จากตารางที่ 4 เมื่ อพิ จ ารณา สารสนเทศที่ ได้จ ากฐานข้อมูล ต่างๆ สะท้อนให้เห็ น ว่า
ส่วนใหญ่ การกระทาที่สาเร็จของตนเอง (Enactive Attainment) และการได้เห็นประสบการณ์ของ
ผูอ้ ่ืน (Vicarious Experiences) เป็ นประเด็นหลักที่ส่งผลต่อ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
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ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) (1 มิ.ย. 61)
ผูว้ ิจยั สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่เป็ นทางการ เพื่อเก็บข้อมูลผูว้ ิจยั โดยศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับบริบทที่ส่งผลต่อ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี จากตารา เอกสาร วารสาร สิ่งตีพิมพ์และงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และศึกษาวิธีการสร้าง
แบบ สัมภาษณ์เชิงลึกตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั แล้วนาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเสนอให้อาจารย์
ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม พัฒ นาปรับปรุ งแบบสัม ภาษณ์ตามคาแนะนาของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซึ่งประเด็นข้อคาถามต้องสอดคล้องกับขอบเขตของการวิจยั และ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั แล้วนาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปใช้ในการเก็บข้อมูลกั บผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ในครัง้ นีผ้ วู้ ิจัยสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผ่านความคิดเห็นของแกนนาเยาวชน ในประเด็นตามหัวข้อ
ดังนี ้
2.1 มูล เหตุข องการรับ รู ้ค วามสามารถของตนเอง ในการป้อ งกัน การติ ด เชื อ้
เอชไอวีของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง
2.2 ประสบการณ์ก ารจัด การกับ ปั ญ หาให้แสดงความสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถงุ ยางอนามัย ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง
2.3 สิ่งยึดเหนี่ยวที่ทาให้ใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ ที่มีเพศสัมพันธ์
2.4 ความสามารถและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงถุงยางอนามัย
ผูว้ ิจยั พบกับแกนนาเยาวชน ที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์คดั เข้า ได้พูดคุยทักทาย จนเกิด
สัม พัน ธภาพและไว้ว างใจ ณ ศูน ย์สุข ภาพชุม ชน ที่ พ ยาบาลพี่ เลี ้ย งผู้ดูแ ลโครงการป้อ งกั น
การติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่ประจาศูนย์บริการสาธารณสุขที่ดูแลชุม ชนนัดหมายไว้ให้ โดยก่อน
สัม ภาษณ์ทุกครัง้ ผู้วิจัยจะให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับโครงการวิจัยนี ้ พร้อมทั้งให้เซ็นยินยอมเข้าร่วมใน
งานวิจยั ก่อนทุกครัง้ และในกรณีท่ีกรณีศกึ ษามีอายุต่ากว่า 18 ปี จึงไม่สามารถแสดงความยินยอม
ได้ด ้ว ยตนเองได้ ผู้วิ จัย จึ ง ให้ข้อ มู ล แก้ผู้ป กครองของกลุ่ ม ตัว อย่ า งก่ อ น พร้อ มทั้ง ให้แ สดง
ความยินยอมเข้าร่วมวิจัยเป็ นหลักฐาน ในส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก กรณี ศึกษาที่ 1 และ 2
ได้ขอ้ มูลครบถ้วนสมบูรณ์ กรณี ศึกษาที่ 1 และ 2 จึงพาผูว้ ิจัยไปพบกรณี ศึกษาที่ 3, 4, 5 และ 6
ที่ บา้ นของกรณี ศึก ษา ซึ่งผู้วิจัยใช้การสัม ภาษณ์แบบไม่เป็ น ทางการ มี การเตรียมแนวคาถาม
การสัมภาษณ์เชิงลึกไว้ล่วงหน้า โดยแนวคาถามมีความยืดหยุ่น และเป็ นคาถามที่มีความต่อเนื่อง
มีการตัง้ แนวคาถามตามประเด็นหลักไว้ก่อนล่วงหน้าเป็ นแบบกว้างๆ เพื่อให้มีจดุ ยืนของประเด็ นที่
ต้องใช้สมั ภาษณ์ ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายเปิ ด ไม่มีการกาหนดหรือเรียงลาดับหัวข้อคาถาม
แต่เป็ นการสนทนาแบบธรรมชาติ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบมีประเด็นสนใจโดยเฉพาะ ซึ่ง
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การได้มาซึ่งข้อมูล เหล่านี ้ ผูว้ ิจัยต้องใช้เวลาในการสร้างความสัม พันธ์ความคุน้ เคย เพื่ อให้เกิ ด
การยอมรับและให้ความไว้วางใจ และนาไปสู่ขอ้ มูลที่ตอ้ งการซึ่งผูว้ ิจัยเปลี่ยนการใช้คาถามเป็ น
ภาษาง่ายๆ ที่เหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่าง อาทิ เช่น
มูล เหตุของการรับ รู ค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกัน การติ ด เชื อ้ เอชไอวี ข อง
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เมื่อพูดคุย ใช้คาพูด ดังนี ้ “สาเหตุท่ีทาให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ได้น่ี เกิดจาก
อะไร” และ “ทุกวันนี น้ อ้ งป้องกันเอดส์ไหม ป้องกันวิธีอะไร และเพราะอะไร น้องถึงสามารถใช้
ถุงยางอนามัยได้ทกุ ครัง้ ”
ประสบการณ์ก ารจัดการกับ ปั ญ หาให้แสดงความสามารถของตนเองในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถุงยางอนามัย ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เมื่อพูดคุย ใช้คาพูด ดังนี ้ “ยังจา
ครัง้ แรกที่ใช้ถงุ ยางฯได้ป่ะ เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม ตอนนัน้ ทาไมถึงได้ใส่ถงุ ยางฯล่ะ ” “แล้วเกิดอะไร
ขึน้ ทาไมน้องถึงสามารถใส่ถงุ ยางฯได้ตลอดทุกครัง้ ล่ะ ” “แล้วไม่มีแฟนไม่ยอมใส่บา้ งเหรอ ทายังไง
แฟนถึงยอมใส่ถุงยางฯ” และ/หรือ “น้องจัดการยังไง ถึงใส่ถุงยางฯได้ทุกครัง้ อ่ะ”
สิ่งยึดเหนี่ยวที่ทาให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ที่มีเพศสัมพันธ์ เมื่อพูดคุย ใช้คาพูด ดังนี ้
“น้องเอาอะไรมายึด ให้ตวั เองใช้ถงุ ยางฯได้ทกุ ครัง้ ที่มี sex” “สิ่งยึดเหนี่ยว ที่ทาให้นอ้ งใช้ถงุ ยางฯได้
ทุกครัง้ ที่มี sex คืออะไรคะ” และ/หรือ“เวลาที่นอ้ งมีอารมณ์ อะไรที่ทาให้นอ้ งใช้ถงุ ยางฯได้ทกุ ครัง้ ที่
จะเอากัน”
ความสามารถและปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งในการเข้า ถึ ง ถุ ง ยางอนามั ย ใช้ค าพู ด ดัง นี ้
“ความสามารถ หรือปั จจัยที่ทาให้มี ถุงยางฯพร้อมใช้ได้ คืออะไร” “น้องใช้ถุงยางฯทุกครัง้ นี่ ไปหา
จากไหน ถึงใส่ทนั ตอนมีอารมณ์คะ” “แฟนน้องพกติดตัวตลอดเลยเหรอคะ เค้าเคยบอกไหม ทาไม
ถึงมีถงุ ยางฯพร้อมใช้ตลอด”
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยตนเอง ใช้กลวิธี
ตามหลัก การวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ โดยเริ่ม จากการสร้างความคุ้น เคยกับ ผู้ให้ข้อ มูล (Prolonged
Engagement in the Field) เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่า ข้อมูลที่ได้ จากการเก็บข้อมูลภาคสนามสามารถ
สะท้อนความเป็ นจริงที่เกิดขึน้ ผูว้ ิจยั ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็ นเวลามาตรฐาน ผูว้ ิจัยจะ
สนทนาแลกเปลี่ ยนข้อมูล กับ อาจารย์ท่ี ป รึกษาปริญ ญานิ พ นธ์ เพื่ อให้ได้แนวทางและข้อมูล ที่
ถูกต้องในการพัฒ นาโปรแกรม การตรวจสอบข้อมูลโดยสมาชิกที่ เข้าร่วมวิจัยเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
เที่ยงตรง ทัง้ นีห้ ลังจากที่ผวู้ ิจยั สรุปข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว นาข้อมูลพูดคุยทวนสอบเพื่อให้ผใู้ ห้
ข้อมูลตรวจสอบอีกครัง้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่า ผูว้ ิจยั บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและถ่ายทอดความคิดของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอย่างตรงไปตรงมา
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ผู้ วิ จั ย รว บ รวม ข้ อ มู ล จ าก แ ก น น าเย าวช น ที่ ผ่ าน ก ารอ บ รม ให้ ค ว าม รู ้
ปรับทัศนคติ และเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติ ดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถงุ ยางอนามัยแล้ว
ซึ่งแกนนาเยาวชนเหล่านี ้ มีเพศสัมพันธ์เป็ นประจา (Active sexual) และใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ ที่
มี เพศสัม พัน ธ์ มากกว่า 1 เดือ นแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อ มูลจากการสัม ภาษณ์เชิ ง ลึก พร้อ มทั้ง
แยกแยะจับ ประเด็น อี ก ทั้ง ตัด ค าพูด ที่ ไม่เหมาะสม และไม่เกี่ ยวข้อ งกับ การวิ จัย ออกไป และ
นาข้อ มูล มาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิ ควิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธี ก ารวิเคราะห์แบบอุป นัย (Analytic
Induction) คือ การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งที่เป็ นรู ปธรรม หรือปรากฎการณ์ ที่มองเห็น
และเขียนรายงานสรุปผลข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์สรุปเนือ้ หา จัดกลุ่มข้อมูล
(Category) และสรุ ป ประเด็น อุป มาตามวัต ถุป ระสงค์ และแนวคิด การรับ รู ค้ วามสามารถของ
ตนเอง ในรูปแบบของตาราง 5-8 ดังนี ้
ตาราง 5 ตารางแสดงประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) เกี่ยวกับมูลเหตุ
ของการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ที่สง่ ผลต่อการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี
กรณีศกึ ษา
1
หญิงไทย
อายุ16ปี
2
หญิงไทย
อายุ 15ปี
3
หญิงไทย
อายุ 16ปี

มูลเหตุของการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ความกลัวติดเชือ้ เอชไอวีแล้วตนเองเสียชีวิต
เป็ นมูลเหตุสาคัญ ที่ทาให้ใจคิดถึงการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี และเมื่อพยายามใช้
ถุงยางอนามัยจนสาเร็จในครัง้ แรก
ความกลัวติดเชือ้ เอชไอวี แล้วเสียชีวิตเป็ นมูลเหตุ
สาคัญ ที่ทาให้ใจคิดถึงการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี และเมื่อตนเองสาเร็จในครัง้ แรก จึงเกิด
ความมั่นใจ
กลัวท้อง กลัวติดเชือ้ เอชไอวี แล้วเสียชีวิต แต่ท่ี
สาคัญยิ่งกว่านัน้ คือ กลัวคนในครอบครัวไม่ยอมรับ
หากตัง้ ครรภ์ หรือติดเชือ้ เอชไอวีเป็ นมูลเหตุสาคัญ

ข้อความสนทนาสาคัญ
“ห นู ก ลั ว ติ ด เอ ด ส์ ต า ย
ก็เลยป้องกัน”

“กลัวตาย ยังอยากทาอะไร
อยูเ่ ลย อยากกิน เที่ยว
ใส่ถงุ ฯดีกว่า”
“กลัวคนในครอบครัว
รับไม่ได้ ทัง้ ท้องทัง้ ติดเชือ้
ถ้าจะมีตอ้ งใส่ถงุ ฯ”
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ตาราง 5 (ต่อ)
กรณีศกึ ษา
4
หญิงไทย
อายุ 17ปี

5
หญิงไทย
อายุ 17ปี
6
หญิงไทย
อายุ 17ปี

มูลเหตุของการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
กลัวท้อง ติดเชือ้ เอชไอวี และไม่ไว้ใจคูด่ ว้ ย เพราะคู่
พึ่งออกจากคุก เคยมีเพศสัมพันธ์กบั กะเทยในคุก
โดยไม่ใช้ถงุ ยางอนามัย จึงเป็ นมูลเหตุสาคัญ
ในการป้องกัน และตกลงกับคูต่ อ้ งมีถงุ ยางอนามัย
ต้องมีสติและเตือนคูส่ ม่าเสมอ เมื่อพยายามดูแล
ตนเองจนสาเร็จในครัง้ แรกจึงเกิดความมั่นใจ
ในครัง้ ต่อไป ว่าทาได้ และปรับพฤติกรรมเป็ นใช้
ถุงยางอนามัยสม่าเสมอในคูข่ องตน
กลัวติดเชือ้ เอชไอวีแล้วเสียชีวิต และจาได้วา่ คูข่ อง
ตนเจ้าชู้ กลัวแอบมีเพศสัมพันธ์กบั คนอื่นโดยไม่ใส่
ถุงยางอนามัย เป็ นมูลเหตุสาคัญที่ทาให้ใจคิดถึง
การป้องกัน
ความกลัวติดเชือ้ เอชไอวี แล้วเสียชีวิต และเป็ นคน
ติดเชือ้ ง่าย กลัวเพื่อนไม่คบ เป็ นมูลเหตุสาคัญ
ที่ทาให้ใจคิดถึงการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
และเมื่อสาเร็จจึงมั่นใจ ในครัง้ ต่อไปว่าทาได้ และ
ปรับพฤติกรรมใช้ถงุ ยางอนามัย

ข้อความสนทนาสาคัญ
“กลั วท้ อง กลั วติ ดเอดส์
หนูไม่ไว้ใจเท่าไหร่ เค้าเข้าออก
คุ กเป็ นประจ า นี่ พ่ึ งออกมา
เวลาอยู่ ในคุ ก เอาใครไม่ ได้
เค้ าก็ เอากะกะเทย ถุ งยางฯ
ไม่ตอ้ งถามถึง ไม่ได้ใช้หรอก”

“กลัวติดเอดส์แล้วตาย
แฟนเจ้าชู้ กลัวไม่ได้
ใส่ถงุ ฯ”
“กลัวมีเชือ้ เอดส์
แล้วเพื่อนไม่คบ”
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ตาราง 6 ตารางแสดงประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การจัดการกับปัญหา ให้แสดงความสามารถของตนเองในการใช้ถงุ ยางอนามัย
ที่สง่ ผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
กรณีศกึ ษา
1
หญิงไทย
อายุ16ปี

2
หญิงไทย
อายุ 15ปี

3
หญิงไทย
อายุ 16ปี

4
หญิงไทย
อายุ 17ปี

ประสบการณ์การจัดการกับปั ญหา
ก่อนจะมีเพศสัมพันธ์กบั คูเ่ พียง1-2 นาที ในใจแวบคิดถึง
คาว่า “สนุกแค่ 5 นาที แต่ตอ้ งมารับผลกรรมตลอดชีวิต”
ประสบการณ์มีความสัมพันธ์กบั คูท่ ่ีเจ้าชู้ ดังนัน้ จึงบอกให้คู่
เตรียมถุงยางอนามัย หลังจากนัน้ จึงตกลงกันว่าคบกัน
ต้องใส่ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ จึงยอมมีเพศสัมพันธ์
ซึง่ เมื่อทาได้ในครัง้ แรก จะสามารถใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้
ขณะจะมีเพศสัมพันธ์ ในใจนึกถึงกลัวติดเชือ้ เอชไอวี
แล้วไม่ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กบั การกิน เล่น เที่ยว แวบขึน้ มา
ก่อนมีเพศสัมพันธ์ ประสบการณ์เป็ นการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้
เป็ นความต้องการของตน เพราะอยากได้รบั ความรัก
แต่ตนเองต้องการมีชีวิตยาว ทาหลายๆสิ่งที่ตนเองตัง้ ใจไว้
และจากการที่มีความรู ้ หมั่นเตือนตนเองเสมอ หลังจาก
มีประสบการณ์เคยให้พนั ธสัญญาหลังการอบรม เตือนใจ
ตนเองเสมอ ให้รูจ้ กั การเจรจาต่อรองกับคูใ่ ห้ใส่ถงุ ยางอนามัย
ขณะจะมีเพศสัมพันธ์ ในใจนึกถึงพ่อแม่ท่ีอยู่ตา่ งจังหวัดกลัว
ท้องและติดเชือ้ เอชไอวี จะทาให้พ่อแม่เสียใจ และคนใน
ครอบครัวไม่ยอมรับ แวบขึน้ มาก่อนมีเพศสัมพันธ์
ประสบการณ์ เป็ นความสัมพันธ์กบั คูเ่ ป็ นครัง้ คราว
ในใจจะนึกถึงพ่อแม่จะเสียใจ แวบขึน้ มาทุกครัง้

ข้อความสนทนาสาคัญ
“เค้าดูเจ้าชู้ และเวลา
มีอารมณ์จริงๆ มันห้าม
ไม่ได้พ่ี ก็เลยตกลงกัน
ไว้ลว่ งหน้า จะใช้
ถุงยางฯทุกครัง้ คนแรก
หนูก็ทางี ้ คนสองก็ทา”
“จริงๆ ไม่ได้อยากมี
หรอก แต่แฟนอยากมี
หนูก็อยากให้เค้ารัก
ก็เลยมี แต่ให้ใส่ถงุ ฯ
กลัวตายด้วยเอดส์แวบ
ขึน้ มา แล้วไปอบรม
สัญญาว่าจะปลอด
เอดส์ช่ วั ชีวิต”
“ทุกวันนี ้ เรื่องมี มีแฟน
ก็ตอ้ งมีเป็ นปกติ ทุก
วันนีอ้ ยู่กบั อาจะบอก
ให้แฟนใส่ถงุ ฯทุกครัง้
เพราะ พ่อแม่จะเสียใจ
คนในครอบครัวยอมรับ
ไม่ได้ แวบมา”
ขณะจะมีเพศสัมพันธ์ นึกถึงความลาบากในอนาคต ภาพ
“ถึ ง หนู จ ะอยู่ ด้ ว ยกั น
เพศสัมพันธ์ของคูก่ บั กะเทยในคุก ภาพแฟนมีเพศสัมพันธ์กบั
แล้ ว พ่ อ แม่ รับ รู ้ แต่ ก็
คนอื่นแวบ ประสบการณ์เป็ นความสัมพันธ์กบั คูท่ ี่พงึ่ อยูด่ ว้ ยกัน ต้อ งมี ส ติ หนู ไม่ อ ยาก
โดยพ่อแม่เห็นชอบ กลัวลาบากกลัวเอดส์ จึงเจรจาให้ใส่
ล าบาก ต้อ งให้ เค้า ใส่
ถุงยางอนามัย
ถุงยางฯทุกครัง้ ”
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ตาราง 6 (ต่อ)
กรณีศกึ ษา
5
หญิงไทย
อายุ 17ปี
6
หญิงไทย
อายุ 17ปี

ประสบการณ์การจัดการกับปัญหา
ขณะจะมีเพศสัมพันธ์ ในใจนึกกลัวติดเชือ้ เอชไอวี
ภาพคูข่ องตนเป็ นคนเจ้าชูแ้ วบขึน้ มาก่อนมี
เพศสัมพันธ์ และจากการที่มีความรู ้ จึงหมั่นเตือนตน
ให้รูจ้ กั เจรจาต่อรองกับคูใ่ ห้ปอ้ งกัน
ขณะจะมีเพศสัมพันธ์ ในใจนึกถึงความกลัวติดเชือ้
เอชไอวี ภาพตัวเองติดเชือ้ แล้วเพื่อนไม่คบแวบ
ขึน้ มาก่อนมีเพศสัมพันธ์ ขณะจะมีเพศสัมพันธ์ ในใจ
นึกถึงความกลัวติดเชือ้ เอชไอวี ภาพตัวเองติดเชือ้
แล้วเพื่อนไม่คบแวบขึน้ มาก่อนมีเพศสัมพันธ์

ข้อความสนทนาสาคัญ
“กลัวเป็ นเอดส์ตาย
เห็นภาพแฟนเป็ นคนเจ้าชู้
แวบขึน้ มา ไล่ให้ไปใส่
ถุงยางฯก่อน”
“บอกให้เค้าใส่ได้ครัง้ แรก
แล้ว ครัง้ ต่อไปก็ม่นั ใจว่า
ให้เค้าใส่ได้แน่ ก็เลยบอก
ทุกครัง้ ให้ใส่ถงุ ฯ
ก่อนมีอะไรกัน”

ตาราง 7 ตารางแสดงประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) เกี่ยวกับ
สิ่งยึดเหนี่ยวที่ทาให้ใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ ที่มีเพศสัมพันธ์ ที่สง่ ผลต่อการรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
กรณีศกึ ษา
1.หญิงไทย อายุ16ปี
2.หญิงไทย อายุ15ปี
3.หญิงไทย อายุ16ปี
4.หญิงไทย อายุ17ปี

สิ่งยึดเหนี่ยวที่ทาให้ใช้
ความปลอดภัยในชีวิต
ความปลอดภัยในชีวิต
พ่อแม่
ตนเอง

5 หญิงไทย อายุ17ปี
6.หญิงไทย อายุ17ปี

ความปลอดภัยในชีวิต
ความปลอดภัยในชีวิต

ข้อความสนทนาสาคัญ
“สนุกแค่5นาทีแต่ตอ้ งรับกรรมตลอด”
“กลัวตาย และสัญญาไว้ แวบขึน้ มา”
“กลัวติดเอดส์ทอ้ งมาจริง พ่อแม่จะเสียใจ”
“นึกถึงความลาบากตอนท้อง และ
ภาพ ตอนแฟนมีไรกะกะเทยในคุก”
“ภาพแฟนเจ้าชูใ้ นหัวกลัวติดเอดส์ตาย”
“ภาพติดเชือ้ เอชไอวีเพื่อนไม่คบแวบขึน้ ”
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ตาราง 8 ตารางแสดงประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) เกี่ยวกับ
ความสามารถและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงถุงยางอนามัย ที่สง่ ผลต่อการรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
กรณีศกึ ษา ความสามารถและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการเข้าถึงถุงยางอนามัย
1.หญิงไทย ซือ้ พร้อมใช้จากห้างสรรพสินค้าใกล้
อายุ16ปี ชุมชน(โลตัส) 1กล่องราคามากกว่า
80บาท
2.หญิงไทย คูเ่ อาถุงยางอนามัยมาจากที่ใด
อายุ 15ปี ไม่ระบุ แต่มีพกติดตัวเสมอ
3.หญิงไทย ซือ้ พร้อมใช้จากร้านค้าใกล้ชมุ ชน
อายุ 16ปี 1กล่องราคามากกว่า 40บาท
4.หญิงไทย คูเ่ อาถุงยางอนามัยฟรี จากแกนนา
อายุ 17ปี ชุมชน และมีตดิ บ้านเสมอ
5.หญิงไทย ซือ้ พร้อมใช้จากร้านค้าใกล้บา้ น
อายุ 17ปี ติดตัวเสมอ
6.หญิงไทย รับมาจากแกนนาชุมชน และเก็บไว้
อายุ 17ปี ที่ชนั้ ล่างของบ้านคูร่ กั เพศชาย

ข้อความสนทนาสาคัญ
“แฟนหนู เค้าซือ้ ที่โลตัสข้างชุมตลอด
กล่องนึง 80 ขึน้ ไว้ชนั้ ล่างที่บา้ นตลอดเวลา
จะใช้ตอ้ งมี ไม่งนั้ หนูไม่ให้ มันก็เลยซือ้ ไว้”
“แฟนซือ้ ถุงยางฯที่ไหนไม่รู ้
แต่มีติดตัวตลอดนะ”
“ซือ้ ถุงยางฯติดตัวตลอดตรง7-11ใกล้ๆ
กล่องนึง 40กว่า”
“คูเ่ อาถุงยางฯฟรีมาจากป้าแกนนาฯ
มีตดิ บ้านตลอด”
“ซือ้ ถุงยางฯติดตัว จากร้านค้าใกล้บา้ น”
“แฟนเอาถุงยางฯจากบ้านแกนนาฯ
ติดไว้ชนั้ ล่างของบ้านคูร่ กั เพศชาย”

และจากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ในครั้ง นี ้ กลุ่ ม ตัว อย่ า งทุ ก รายสอบถามว่ า “ไม่ น า
ถุงยางอนามัยมาแจกด้วยเหรอ อยากได้ฟรี” สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ และใช้ถุงยางอนามัย
จริงบริบทที่ส่งผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีท่ีได้มาจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก แยกตามปัจจัยเกิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ดังตาราง 9

70
ตาราง 9 ตารางแสดงบริบทที่สง่ ผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview)
กรณี
ศึกษา
กรณี
ศึกษา
ที่ 1

1) การกระทาที่
สาเร็จของตนเอง
-กรณีศกึ ษาที่ 1
มีความพยายาม
ในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี
ด้วยการใช้ถงุ ยาง
อนามัย ซึ่งมีผลต่อ
การตัดสิน
ความสามารถของ
ตนเองใน
การป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี
กรณี -กรณีศกึ ษาที่ 2
ศึกษา มีความพยายามใน
ที่ 2 การป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี
ด้วยการใช้
ถุงยางอนามัย ซึ่ง
มีผลต่อการตัดสิน
ความสามารถของ
ตนเองใน
การป้องกัน
การติดเชือ้
เอชไอวี

2) การเห็น
3)การชักจูง 4) การกระตุน้
ประสบการณ์ผอู้ ่ืน ด้วยคาพูด
ทางอารมณ์
- จากข้อมูลใน
การอบรมต่างๆ
และสื่อสาธารณะ
ทาให้กรณีศกึ ษาที่
1 กลัวตนเอง
เสียชีวิตจาก
การติดเชือ้
เอชไอวี

- จากข้อมูลใน
การอบรมต่างๆ
และสื่อสาธารณะ
ทาให้กรณีศกึ ษา
ที่ 2 กลัวตนเอง
เสียชีวิตจาก
การติดเชือ้ เอชไอวี
และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
ตามตัวแบบที่เป็ น
สัญลักษณ์

-

-

อื่นๆ
-ความกลัว
กระตุน้ ให้
เกิดข้อความ
ฉุกใจให้ปรับ
พฤติกรรม
เป็ นใส่
ถุงยาง
อนามัย
ทุกครัง้

-ความกลัว
และ
พันธสัญญา
กระตุน้ ให้
เกิดข้อความ
ฉุกใจให้ปรับ
พฤติกรรม
เป็ นใส่ถงุ ยาง
อนามัย
ทุกครัง้
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ตาราง 9 (ต่อ)
กรณี
ศึกษา

1) การกระทาที่
2) การเห็น
3)การชักจูง 4) การกระตุน้
สาเร็จของตนเอง ประสบการณ์ผอู้ ่ืน ด้วยคาพูด
ทางอารมณ์
(Symbolic Model)
ได้แก่ พันธสัญญา
ที่เป็ นข้อความและ
ติดตรึงคอย
เตือนใจ
กรณี
-กรณีศกึ ษาที่ 3 - จากข้อมูลใน
ศึกษา ป้องกัน
การอบรมต่างๆ
ที่ 3
การติดเชือ้ เอชไอวี และสื่อสาธารณะ
ด้วยการใช้
ทาให้กรณีศกึ ษา
ถุงยางอนามัยซึ่ง ที่ 3 กลัวตนเอง
มีผลต่อการตัดสิน เสียชีวิตจาก
ความสามารถของ การติดเชือ้ เอชไอวี
ตนเองใน
และกลัวการตีตรา
การป้องกัน
ไม่ยอมรับจากคน
การติดเชือ้ เอชไอวี ในครอบครัว
กรณี
-กรณีศกึ ษาที่ 4 - จากข้อมูลใน
ศึกษาที่ ป้องกัน
การอบรมต่างๆ
4
การติดเชือ้ เอชไอวี และสื่อทาให้กรณี
ด้วยการใช้
ศึกษาที่ 4 กลัว
ถุงยางอนามัยซึ่ง ตนเองเสียชีวิต
มีผลต่อการตัดสิน และการคิดภาพคู่
ความสามารถ
เคยมีเพศสัมพันธ์
ของตนเองใน
กับคนอื่นโดยไม่
การป้องกัน
ป้องกันมาก่อน

อื่นๆ

-ความกลัว
กระตุน้ ให้
เกิดข้อความ
ฉุกใจให้ปรับ
พฤติกรรม
เป็ นใส่ถงุ ยาง
อนามัย
ทุกครัง้

-ความกลัว
กระตุน้ ให้
เกิดข้อความ
ฉุกใจให้ปรับ
พฤติกรรม
เป็ นใส่ถงุ ยาง
อนามัย
ทุกครัง้
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ตาราง 9 (ต่อ)
กรณี
ศึกษา

1) การกระทาที่
2) การเห็น
สาเร็จของตนเอง ประสบการณ์ผอู้ ่ืน

กรณี
-กรณีศกึ ษาที่ 5
ศึกษาที่ มีความพยายาม
5
ในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี
ด้วยการใช้
ถุงยางอนามัยซึ่ง
มีผลต่อการตัดสิน
ความสามารถของ
ตนเองใน
การป้องกัน
กรณี
-กรณีศกึ ษาที่ 6
ศึกษาที่ ป้องกันการติด
6
เชือ้ เอชไอวี ด้วย
ใช้ถงุ ยางอนามัย
ซึ่งมีผลต่อ
การตัดสิน
ความสามารถ
ของตนเอง
ในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี

3)การชักจูง
ด้วยคาพูด

4) การกระตุน้
ทางอารมณ์

อื่นๆ

- จากข้อมูลใน
การอบรมต่างๆ
และสื่อสาธารณะ
ทาให้กรณีศกึ ษา
ที่ 5 กลัวตนเอง
เสียชีวิตจาก
การติดเชือ้ เอชไอวี
และกลัวคูเ่ จ้าชู้

-

-ความกลัว
กระตุน้ ให้
เกิดข้อความ
ฉุกใจให้ปรับ
พฤติกรรม
เป็ นใส่
ถุงยาง
อนามัย
ทุกครัง้

- จากข้อมูล
ในการอบรมต่างๆ
และสื่อสาธารณะ
ทาให้กรณีศกึ ษา
ที่ 6 กลัวตนเอง
เสียชีวิตจาก
การติดเชือ้
เอชไอวี กลัวเพื่อน
ไม่คบ

-

-ความกลัว
กระตุน้ ให้
เกิดข้อความ
ฉุกใจให้ปรับ
พฤติกรรม
เป็ น
ใส่ถงุ ยาง
อนามัย
ทุกครัง้

จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณา พบว่า สารสนเทศที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept
Interview) สะท้อนให้เห็นว่า ส่วนใหญ่ การกระทาที่สาเร็จของตนเอง (Enactive Attainment) และ
การได้เห็นประสบการณ์ของผูอ้ ่ืน (Vicarious Experiences) จากสื่อสาธารณะ เป็ นประเด็นหลักที่
ส่งผลต่อการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี อีกทัง้ ในเรื่องของ
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ความกลัว มี ส่วนในการกระตุน้ ให้ฉุกใจคิด และเกิดการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม เพื่ อการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี
ผลสรุ ป สารสนเทศแล้ว น าเสนอในรู ป ของตาราง สภาพบริบ ทที่ ส่ ง ผลต่ อ การรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ที่เกิดจากการสังเคราะห์ขอ้ มูลทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ น ระบบ (Systematic Review) และข้อมูลที่ ได้รบั จากการสัม ภาษณ์เชิ งลึก
(In-dept Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ดังตาราง 10 นี ้
ตาราง 10 ตารางแสดงบริบทที่สง่ ผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีท่ีเกิดจากการสังเคราะห์ขอ้ มูลทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic Review)
และข้อมูลที่ได้รบั จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง (Semistructured Interview) ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
ประเด็น
1) การ
กระทาที่
สาเร็จ
ของตนเอง

เชิง
เชิงคุณภาพ
ปริมาณ
17
เยาวชนมีความพยายามในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ด้วยการใช้
ถุง ยางอนามัย ซึ่ง มี ผ ลต่อ การตัด สิ น ความสามารถของตนเองใน
การป้องกัน การติดเชือ้ เอชไอวี และหากชักชวนคูใ่ ห้ใส่ถงุ ยางอนามัย
ได้สาเร็จได้ในครัง้ แรก ครัง้ ต่อไปก็จะสามารถทาให้สาเร็จได้ ซึ่งจะทา
ให้ปลอดภัยจากการติดเชื อ้ เอชไอวี ซึ่งการรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเอง เป็ นสิ่งสาคัญหลักใน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประสบการณ์
เดิมในการใช้ถงุ ยางอนามัยทัง้ ทางบวกและลบ จะส่งผลต่อแนวโน้ม
ในการใช้ถุงยางอนามัยในครัง้ ต่อไปดังนั้น จึงควรเสริม สร้างพลัง
ทัง้ ความรู ้ และความมั่นใจ เพื่อเพิ่มการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการใช้ถุง ยางอนามัย การรับ รู ้ค วามสามารถที่ เคยท าประสบ
ผลสาเร็จ จะทาให้รูว้ ่าสามารถทาได้ เพราะความมั่นใจจะทาให้มี
แรงทาพฤติกรรรมซา้ ๆคงทน ได้แก่ การใช้ถงุ ยางอนามัยในครัง้ ก่อน
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ตาราง 10 (ต่อ)
ประเด็น

2) การเห็น
ประสบการณ์ผอู้ ่ืน

เชิง
ปริมาณ

4

3) การชักจูง 1
ด้วยคาพูด

4) การ
กระตุน้
ทางอารมณ์

1

เชิงคุณภาพ
สาเร็จ จะช่วยเพิ่ม แรงจูงใจในการใช้ถุงยางอนามัยครัง้ ต่อไป และ
ยิ่ ง ความถี่ ในการใช้ถุง ยางอนามัย ส าเร็จ เพิ่ ม จ านวนครั้ง มากขึ น้
จะทาให้การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย
เพิ่ มขึ ้น และสามารถป้ อ งกั น การติ ด เชื ้ อ เอชไอวี ด ้ ว ยการใช้
ถุงยางอนามัยเพิ่มขึน้ ด้วย
จากข้อ มู ล ในการอบรมต่ า งๆ และสื่ อ สาธารณะ ท าให้เยาวชน
กลัวตนเองเสียชีวิตจากการติดเชือ้ เอชไอวีกลัวเพื่อนไม่คบ และกลัว
การตี ต ราไม่ ย อมรับ จากคนในครอบครัว จึ ง เลื อ กที่ จ ะป้ อ งกั น
การติ ด เชื ้ อ เอชไอวี ด้ ว ยการใส่ ถุ ง ยางอนามั ย และการเห็ น
ประสบการณ์ของคู่นอนที่ประสบผลสาเร็จในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี เป็ นการเพิ่มการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกัน
การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ด ้ว ย คู่ค รองหรือ คู่น อนของตนเอง มี อิ ท ธิ พ ล
ส่งผลสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างยั่งยื น และการสังเกตตัว
แบบเชิงสัญลักษณ์ท่ีมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ผ่านภาพสไลด์
สื่อ เพื่อให้เกิดการเรียนรูจ้ ากตัวแบบที่เผชิญสถานการณ์คล้ายคลึง
การรับ รู ค้ วามสามารถของตนเอง และเสริม ด้ว ยค าพู ด โดยอ้อ ม
ส่ง ผลต่อ พฤติ ก รรมทางเพศที่ ป ลอดภัย ค าพู ด ที่ เปล่ ง ออกมาใน
ด้านความตัง้ ใจ อธิบายแนวทางที่เป็ นไปได้ในการใช้ถุงยางอนามัย
เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ส่งผลต่อการคิดรูแ้ ละแสดงออกทางอารมณ์
ความรูส้ ึกอับอายและไม่ม่ นั ใจในร่างกายของตัวเอง มีความสัมพันธ์
กับ การควบคุมกิจกรรมทางเพศ ให้ใช้ถงุ ยางอนามัยน้อยลงกว่าปกติ
ทาให้รบั รูค้ วามสามารถของตนเองในการต่อรองให้ใช้ถงุ ยางอนามัย
ในระดับที่ต่าลง
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ตาราง 10 (ต่อ)
ประเด็น

เชิง
เชิงคุณภาพ
ปริมาณ
5) ความกลัว 4
ความกลัว กระตุ้น ให้เกิ ด ข้อ ความฉุก ใจให้ป รับ พฤติ ก รรมเป็ น ใส่
ถุง ยางอนามัย ทุก ครัง้ ได้แก่ กลัวเสี ย ชี วิต ด้วยการติด เชื อ้ เอชไอวี
กลัวเพื่อนไม่คบ กลัวพ่อแม่เสียใจ กลัวครอบครัวไม่ยอมรับ และกลัว
ไม่ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยูก่ บั การกิน เที่ยว เล่น
จากตารางที่ 10 ผลสรุปสารสนเทศที่นาเสนอในรูปของตาราง ประเด็นที่สง่ ผลต่อการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ที่เกิดจากการสังเคราะห์ขอ้ มูลทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็ น ระบบ (Systematic Review) และข้อมูลที่ ได้รบั จากการสัม ภาษณ์เชิ งลึก
(In-dept Interview) แบบกึ่ง โครงสร้าง (Semi-structured Interview) พบว่า การกระท าที่ ส าเร็จ
ของตนเอง (Enactive Attainment) มี ผลต่อการตัด สิน ความสามารถของตนเองในการป้อ งกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี มากที่สุด ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยหากชักชวนคู่ให้ใส่ถุงยางอนามัย
หรือใส่ถุงยางอนามัยด้วยตนเองได้ส าเร็จ ได้ในครัง้ แรก ครัง้ ต่อไปก็ จ ะรับรู ค้ วามสามารถ และ
สามารถใส่ถงุ ยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีให้สาเร็จได้ การรับรูใ้ นความสามารถของ
ตนเอง เป็ นสิ่งสาคัญหลักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการรับรูค้ วามสามารถที่เคยทาประสบ
ผลสาเร็จ จะทาให้รูว้ ่าสามารถทาได้ มีความมั่นใจ ทาให้มีแสดงพฤติกรรมนัน้ ซา้ ๆอย่างต่อเนื่อง
รองลงมา คื อ การได้เห็ น ประสบการณ์ ข องผู้อ่ื น (Vicarious Experiences) ทั้ง จากข้อ มู ล สื่ อ
สาธารณะ สิ่งแวดล้อมรอบตัว การเห็นประสบการณ์ของคู่นอนที่ประสบผลสาเร็จในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี และการสังเกตตัวแบบเชิงสัญลักษณ์ท่ีมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม ผ่าน
ภาพสไลด์ สื่ อ เพื่ อ ให้เกิ ด การเรียนรู จ้ ากตัวแบบที่ เผชิ ญ สถานการณ์ค ล้ายคลึง เป็ น การเพิ่ ม
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการใช้ถงุ ยางอนามัย ส่งผลสนับสนุนให้ใช้ถงุ ยางอนามัยอย่าง
ยั่งยืน ส่วนการชักจูงด้วยคาพูด (Verbal Persuasion) และการกระตุน้ ทางอารมณ์ (Physiological
State) ถึงแม้จะไม่ได้เป็ นประเด็นหลัก ที่ส่งผลต่อการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี แต่ก็เป็ นปั จจัยเอื อ้ ส่งเสริม การพัฒ นาการรับรู ้ความสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ด้วยการใช้ถุงยางอนามัย อีกทัง้ ส่วนใหญ่ “ความกลัว” กลายเป็ น
ตัว กระตุ้น ให้เกิ ด ข้อ ความฉุก ใจให้ป รับ พฤติก รรมเป็ น ใส่ถุง ยางอนามัย ทุก ครัง้ อาทิ เช่น กลัว
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เสียชีวิตด้วยการติดเชือ้ เอชไอวี กลัวเพื่อนไม่คบ กลัวพ่อแม่เสียใจ กลัวครอบครัวไม่ยอมรับ และ
กลัวไม่ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยูก่ บั การกิน เที่ยว เล่น
ห ลั ง จ าก ส รุ ป ส ารส น เท ศ แล ะ น าเส น อ ใน รู ป ข อ งต ารางบ ริ บ ท ที่ ส่ งผ ล ต่ อ
การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเอง ในการป้ อ งกัน การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม เสี่ ย ง
กรุงเทพมหานครแล้ว จึงกาหนดร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง
สรุ ปแนวทางการสร้ างโปรแกรมการจั ด การเรียนรู้ การรั บ รู้ ความสามารถของ
ตนเองในการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร
การพัฒ นาการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ที่ เป็ นการกระทาที่ สาเร็จ ของตนเอง
หรือประสบการณ์ตรงที่ประสบความสาเร็จ (Mastery Experiences) เป็ นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ที่สดุ ในการพัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองทาให้เพิ่มความสามารถในการปรับพฤติกรรม
และหากแสดงพฤติกรรมที่ ป ระสบความส าเร็จ ได้ม ากขึน้ จะทาให้รบั รู ว้ ่ามี ความสามารถที่ จ ะ
กระทาพฤติกรรมนัน้ และแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆก็
ตาม บุคคลที่รบั รูค้ วามสามารถของตนเองที่ประสบความสาเร็จในเหตุการณ์เดียวกันบ่อยครัง้ จะ
ช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม และเป็ น ความท้าทายในการเผชิญปัญหา
บุคคลที่มีเป้าหมายในชีวิต มีส่ิงยึดเหนี่ยวและพันธะสัญญา จะช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับ
พฤติกรรมที่เหมาะสม และเป็ นความท้าทายในการเผชิญปั ญ หา ซึ่งความกลัวหรือการคาดเดา
สถานการณ์ในทางไม่ดี ในอนาคตที่ เกิ ด จากพฤติ กรรม จะช่ว ยเพิ่ ม การรับ รู ค้ วามสามารถใน
การแสดงพฤติกรรมป้องกันตนเอง ออกจากสิ่งที่กลัวอย่างเหมาะสม การได้เห็นประสบการณ์ของ
ผูอ้ ่ืน (Vicarious Experiences) เป็ นช่องทางการพัฒนาการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง สาคัญ
รองลงมาจากการกระทาที่ สาเร็จของตนเอง บุคคลที่ เห็นประสบการณ์สาเร็จของผู้อ่ืน ในเรื่ อง
คล้ายๆกันหรือไม่แตกต่างกับตนเอง ทัง้ จากสื่อสาธารณะ การอบรมต่างๆ หรือคนใกล้ตวั ทัง้ ที่เป็ น
ตัวแบบบุคคลและเชิงสัญลักษณ์ จะมีผลให้ตนเองประเมินว่าตนเองสามารถแสดงพฤติกรรมนัน้ ได้
เช่นเดียวกับที่เห็นว่าประสบผลสาเร็จ การชักจูงด้วยคาพูด (Verbal Persuasion) ได้แก่ คาชมเชย
การชื่ นชม การชี แ้ นะ การให้กาลังใจ และการกระตุน้ ทางอารมณ์ (Physiological State) ได้แก่
ความกลัว มี ส่วนช่ว ยให้เพิ่ ม ความสามารถในการปรับ พฤติ ก รรมอย่ างต่อ เนื่ อ ง แต่น้อ ยกว่า
การกระท าที่ ส าเร็จ ของตนเอง (Mastery Experiences) และการได้เห็น ประสบการณ์ของผู้อ่ื น
(Vicarious Experiences)
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ตอนที่ 2 ผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร
ในส่วนของการสร้างโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร พบว่า ควรกาหนดความมุ่ง
หมายของโปรแกรม ตามปัจจัยที่มีผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตน โดยเรียงลาดับความสาคัญ
จากมากไปหาน้อย ดังนี ้
1. การกระทาที่สาเร็จของตนเอง (Enactive Attainment)
2. การได้เห็นประสบการณ์ของผูอ้ ่ืน (Vicarious Experiences)
3. การกระตุน้ ทางอารมณ์ (Physiological State) ได้แก่ ความกลัว
4. การชักจูงด้วยคาพูด (Persuasion)
ผลการสร้า งโปรแกรมการจัด การเรี ย นรู ้ การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองใน
การป้ อ งกั น การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ข องเยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย ง กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ควรก าหนด
จุดมุง่ หมายของโปรแกรม ตามปัจจัยที่มีผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตน ดังนี ้
1. เพื่ อ ให้เรีย นรู ้ก ารรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองในการป้อ งกัน การติ ด เชื ้อ
เอชไอวี
2. เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้ถงุ ยางอนามัย ขณะมีเพศสัมพันธ์
รายละเอี ย ดกิ จ กรรมการจัด การเรีย นรู ้ การรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้อ งกัน การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม เสี่ ย ง กรุ ง เทพมหานคร ที่ ไ ด้จ ากข้อ มูล สรุ ป
สารสนเทศที่ ไ ด้ม าจากการสัง เคราะห์ข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น ระบบ (Systematic
Review) และข้อ มู ล ที่ ไ ด้รับ จากการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-dept Interview) แบบกึ่ ง โครงสร้า ง
(Semi-structured Interview) ตามจุ ด มุ่ ง หมายของโปรแกรมตามปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การรับ รู ้
ความสามารถของตนได้4หน่วยการเรียนรู ้ (รายละเอียดดังภาคผนวก ข ตาราง 2) ดังนี ้
หน่ วยการเรียนรู้ 1 กิจกรรมที่มีแนวคิดจากการกระทาที่สาเร็จของตนเอง
(Enactive Attainment) ประกอบด้ว ย กิ จ กรรมรือ้ ค้น ผลส าเร็จ กิ จ กรรมวลี ห รือ ภาพหลุด เด็ ด
กิจกรรมระลึกสิ่งสาคัญ ไว้เป็ นที่ยึดเหนี่ยว กิจกรรมระลึกสักครัง้ ที่สาเร็จ และกิจกรรมทวนสอบ
ความสาเร็จ
หน่ วยการเรียนรู้ 2 กิจกรรมที่มี แนวคิดจากการได้เห็นประสบการณ์ของ
ผูอ้ ่ืน (Vicarious Experiences) ประกอบด้วย กิจกรรมพลังใจไอดอล กิจกรรมรูอ้ ารมณ์ไม่ตอ้ งทน
ติดเชือ้ เอชไอวี กิจกรรมต้นแบบ
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หน่ ว ยการเรี ย นรู้ 3 กิ จ กรรมที่ มี แ นวคิ ด จากการกระตุ้น ทางอารมณ์
(Physiological State) ประกอบด้วย กิจกรรมตารางสร้างรักแท้ ดูแลได้ และกิจกรรมเตือนใจ
หน่ วยการเรียนรู้ 4 กิจกรรมที่ มีแนวคิดจากการชักจูงด้วยคาพูด (Verbal
Persuasion) ประกอบด้วย กิจกรรมการชักจูงด้วยคาพูด
สรุปการพัฒนาโปรแกรม draft prototypeI ครั้งที่ 1
สรุ ป การสร้า งโปรแกรมการจัด การเรี ย นรู ้ การรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร เป็ น 4 หน่วยการเรียนรู ้
ดังตาราง 11 โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา ดังนี ้
ตาราง 11 ตารางแสดงโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี 4 หน่วยการเรียนรู ้ (draft prototypeI ครัง้ ที่1)
กิจกรรม
หน่วย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
1
1.ทาแบบประเมิน SE 1.พลังใจไอดอล(V)
2.รือ้ ค้นผลสาเร็จ (E)
2.ตารางสร้าง
3.วลีหรือภาพหลุดเด็ด(E) รักแท้ ดูแลได้ (Ph)
4. แจกแบบบันทึก
3.ยา้ การบันทึกการใส่
การใส่ถงุ ยางอนามัย
ถุงยางอนามัย และ
อธิบายความสาคัญและ อธิบายความสาคัญและ
วิธีบนั ทึก พร้อม
วิธีการบันทึก พร้อมนัด
นัดหมาย
หมาย 2สัปดาห์ตอ่ ไป
2
1.ทาแบบประเมิน SE 1.พลังใจไอดอล (V)
2.ระลึกสิ่งสาคัญไว้เป็ น 2.ย ้า การบั น ทึ ก การใส่
ที่ยดึ เหนี่ยว (E)
ถุ งย าง อ น ามั ย แ ล ะ
3.ชักจูงด้วยคาพูด(Pe) อธิบายความสาคัญและ
4. แจกแบบบันทึก
วิธี ก ารบัน ทึก พร้อมนัด
การใส่ถงุ ยางอนามัย
หมาย 2สัปดาห์ตอ่ ไป
อธิบายวิธีบนั ทึก
พร้อมนัดหมาย

ครั้งที่ 3
ยา้ เตือนด้วย
โทรศัพท์(Pe)

ครั้งที่ 4
1.ทวนสอบ
ความสาเร็จ (E)
2.คืนแบบบันทึก
การใส่ถงุ ยางอนามัย
3.ทาแบบประเมิน
SE

ยา้ เตือนด้วย
โทรศัพท์(Pe)

1.ทวนสอบ
ความสาเร็จ (E)
2.คืนแบบบันทึก
การใส่ถงุ ยางอนามัย
3.ทาแบบประเมิน
SE
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ตาราง 11 (ต่อ)
กิจกรรม
หน่วย

3

4

ครั้งที่ 1
1.ทาแบบประเมิน SE

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4
1. รูอ้ ารมณ์ ไม่ตอ้ งทน ยา้ เตือนด้วย 1.ทวนสอบ
2.รือ้ ค้นผลสาเร็จ (E) ติดเชือ้ ฯ(Ph)
โทรศัพท์(Pe) ความสาเร็จ (E)
2.คืนแบบบันทึก
3.ระลึกสักครัง้
การใส่ถงุ ยางอนามัย
ที่สาเร็จ (E)
3.ทาแบบประเมิน SE
4. แจกแบบบันทึก
การใส่ถงุ ยางอนามัย
อธิบายความสาคัญ
และวิธีบนั ทึก พร้อม
นัดหมาย
1.ทาแบบประเมิน SE 1.เตือนใจ(Ph)
ยา้ เตือนด้วย 1.ทวนสอบ
2.ระลึกสิ่งสาคัญไว้ 2.ต้นแบบ(V)
โทรศัพท์(Pe) ความสาเร็จ (E)
2.คืนแบบบันทึก
เป็ นที่ยึดเหนี่ยว(E)
การใส่ถงุ ยางอนามัย
3.ระลึกสักครัง้
3.ทาแบบประเมิน SE
ที่สาเร็จ(E)

4.ชักจูงด้วยคาพูด(Pe)
5. แจกแบบบันทึก
การใส่ถงุ ยางอนามัย
อธิบายวิธีบนั ทึก
พร้อมนัดหมาย
สรุปผลการทดลองใช้ draft prototypeI ครั้งที่ 1
สรุปผลการทดลองใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้ อ งกั น การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย ง กรุ ง เทพมหานคร ทั้ ง 4 หน่ ว ย
การเรียนรู ้ (draft prototype I ครัง้ ที่ 1)
พบว่า หลังจากทดลองโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร กับกลุ่มตัวอย่างจานวน
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13คน โดยน าโปรแกรมการจัด การเรี ย นรู ้ การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองในการป้ อ งกั น
การติดเชือ้ เอชไอวี ทั้ง 4 หน่วยการเรียนรู ้ (draft prototype I) ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างตาม
เกณฑ์คดั เข้า ตามกาหนดวันเวลา ดังนี ้
หน่วยการเรียนรู1้ ในกลุม่ ตัวอย่าง 3คน วันที่ 6,13,29 มิถนุ ายน 2561
หน่วยการเรียนรู2้ ในกลุม่ ตัวอย่าง 3คน วันที่ 6,13,29 มิถนุ ายน 2561
หน่วยการเรียนรู3้ ในกลุม่ ตัวอย่าง 4คน วันที่ 7,16,30 มิถนุ ายน 2561
หน่วยการเรียนรู4้ ในกลุม่ ตัวอย่าง 3คน วันที่ 7,16,30 มิถนุ ายน 2561
พบข้อ มูล ที่เป็ นปั ญ หาอุ ป สรรค และแนวทางที่ต้อ งการพัฒ นากิจกรรมในแต่ ล ะหน่ ว ย ทัง้ 4
หน่วยการเรียนรู ้ (draft prototype I) ดังตาราง 12 ดังนี้
ตาราง 12 ตารางแสดงปัญหาอุปสรรค และแนวทางที่ตอ้ งการพัฒนากิจกรรมของโปรแกรม
การจัดการเรียนรูก้ ารรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
หน่วยการเรียนรู้ 1
กิจกรรม
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางที่ตอ้ งการพัฒนา
1. รือ้ ค้น
ไม่พดู แสดงความเห็น
- ให้เขียนลงในกระดาษ
ผลสาเร็จ
- เล่าเรื่องผ่านโมเดลจาลอง
2. วลี ภ าพหลุ ด คิดไม่ได้ว่าอะไรที่ทาให้
- ต้องอธิบาย ให้นึกภาพตามถึงครัง้ นึง
เด็ด
ตัดสินใจใส่ถงุ ยางอนามัย ในชีวิตที่เคยใส่ถงุ ยางอนามัยขณะมี
และไม่มีสกั ครัง้ ที่เคยใส่
เพศสัมพันธ์ อะไรที่ทาให้ตดั สินใจใส่
ถุงยางอนามัย
ถุงยางอนามัย
- ถ้าไม่มี แม้เพียงสักครัง้ ที่เคยใส่ถุงยาง
อนามัย ขณะมี เพศสัม พั น ธ์ ต้อ งท าให้
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม วิ จั ย นึ กถึ ง สิ่ งที่ จะกระตุ ก
เตือนใจ ให้เราใส่ถงุ ยางฯให้ได้
3. พลังใจ
ไม่มีไอดอลที่ดีในการใส่
- ชวนพูดคุย ถ้าไม่มีก็ยกเลิกกิจกรรม
ไอดอล
ถุงยางอนามัย
ใช้กิจกรรมเกี่ยวกับประสบการณ์ท่ีสาเร็จ
ของตนเองแทนได้
4. ตารางสร้าง ขอไม่รว่ มกิจกรรมนี ้
- ยกเลิกกิจกรรม และใช้กิจกรรมที่มี
รักแท้ ดูแลได้
วัตถุประสงค์เดียวกันแทน
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ตาราง 12 (ต่อ)
หน่วยการเรียนรู้ 2
กิจกรรม
ปั ญหาอุปสรรค
แนวทางทีต่ ้องการพัฒนา
1. ชักจูง
สิ่งที่จงู ใจ พูดไม่ตรงกับสิ่งที่ ผูว้ ิจยั ต้องฟั งก่อน ว่าผูเ้ ข้าร่วมวิจยั พูดถึง
ด้วยคาพูด
กลุม่ ตัวอย่างสนใจ หรือมี
ปั จจั ย ใด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ก ารป้ อ งกั น
ข้อมูลมา ทาให้ไม่สนใจ
การติดเชือ้ เอชไอวี ตัวอย่างเช่น ผูเ้ ข้าร่วม
แลกเปลี่ยนสื่อสาร
วิจัยพูดเรื่องที่เกี่ ยวข้องตามกระแสสังคม
ในเรื่องของการไม่ใช้ถงุ ยางอนามัยแล้วทา
ให้ติ ด เชื อ้ มะเร็ง ปากมดลูก ตามกระแส
การเสียชีวิตของพริตตีช้ ่ือดัง หรือ แนวทาง
ค้นหาเครื่องยึดเหนี่ ยวของผู้เข้าร่วมวิจัย
เป็ น ก า ร ยึ ด คู่ แ ล ะ ก า ร ผู ก พั น ด้ ว ย
เพศสัมพันธ์เป็ นหลักยึด
2. ตารางสร้าง
ขอไม่รว่ มกิจกรรมนี ้
- ยกเลิกกิจกรรม และใช้กิจกรรมที่มี
รักแท้ ดูแลได้
วัตถุประสงค์เดียวกันแทน
หน่วยการเรียนรู้ 3
กิจกรรม
ปั ญหาอุปสรรค
แนวทางทีต่ ้องการพัฒนา
1. ระลึก ระทึก ส่วนใหญ่บอกไม่มีท่ียึด
- ผูเ้ ข้าร่วมวิจัย ส่วนใหญ่ ไม่มีท่ียึดเหนี่ยว
หาทีย่ ดึ เหนี่ยว
เหนี่ยว
จึ ง ต้ อ งกลั บ ไปท ากิ จ กรรมให้ ท บทวน
สิ่งสาคัญในชีวิตที่ทาให้เรายังอยากมีชีวิต
ก่อน แล้วจึงจะหาที่ยดึ เหนี่ยวได้
2. ระลึกสั กครั้งที่ ไม่มีสกั ครัง้ ที่ทาสาเร็จ
- ให้ชวนผูเ้ ข้าร่วมวิจยั คิดถึงสิ่งสาคัญใน
สาเร็จ
ชีวิต และให้ใช้ส่งิ สาคัญนัน้ เป็ นหลักยึดใน
การกระตุกความคิดป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีแทน หากไม่สามารถระลึกถึง
เหตุการณ์ท่ีเคยใช้ถงุ ยางอนามัยสาเร็จ
ได้เลย แม้เพียงครัง้ เดียว
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ตาราง 12 (ต่อ)

กิจกรรม
3. ชักจูงด้วย
คาพูด

หน่วยการเรียนรู้ 3
ปั ญหาอุปสรรค
แนวทางทีต่ ้องการพัฒนา
ชวนคุยในเนือ้ เรื่องไม่
สิ่งที่ตอ้ งพัฒนา
ทันสมัย ไม่สนใจ ไม่เข้าใจ - คาพูดชักจูงที่จะทาให้เกิดการรับรู ้
ไม่เปิ ดใจ เช่น ไม่รูจ้ กั ค่า
ความสามารถ และใช้ถงุ ยางอนามัย
สินสอด
เพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีนนั้ ต้อง
ประกอบกับการให้ความรูท้ ่ีเกี่ยวข้อง และ
เป็ นความจริงที่ทนั สมัย กระตุน้ ให้เกิด
ความตระหนัก ตัวอย่างเช่น
1) ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั กล่าวถึง สิ่งที่ทาให้กลัว
คือ ไม่ตอ้ งการตัง้ ครรภ์ ภาระมาก เพราะ
เดิมตัง้ ครรภ์เพราะเมา
2) ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ไม่รูจ้ กั ค่าสินสอด
3) ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เปลี่ยนแฟนทุกเดือน ไม่
เคยรูส้ กึ ว่าตนเองไม่ปลอดภัย ต้องใส่
ความรูใ้ กล้ตวั สนใจ ทันสมัย ให้ เพื่อปรับ
ทัศนคติ ก่อนดาเนินกิจกรรมอื่นต่อเนื่อง
4) การพูดคุยขณะดาเนินกิจกรรมแบบ
เข้าใจผูเ้ ข้าร่วมวิจยั จะทาให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั
สามารถเปิ ดใจพูดคุยตามความเป็ นจริง
และคิดตามคาถามในแต่ละกิจกรรม ทา
ให้เกิดกระบวนการกระตุกความคิด
- ยกเลิกกิจกรรม และใช้กิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์เดียวกันแทน และให้ใช้การ์ด
ตอบของตนเอง ประหยัดเวลามากกว่า
และสามารถจากัดความคิดเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ท่ีผา่ นมาของตนเองได้
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ตาราง 12 (ต่อ)
หน่วยการเรียนรู้ 3
กิจกรรม
ปั ญหาอุปสรรค
แนวทางทีต่ ้องการพัฒนา
4. รู้อารมณ์
ใช้เวลาคิดนานมาก
- ยกเลิ ก กิ จ กรรม และใช้ กิ จ กรรมที่ มี
ไม่ต้องทน
เกี่ยวกับประสบการณ์
วัตถุประสงค์เดียวกันแทน และให้ใช้การ์ด
ติดเชือ้ ฯ
อารมณ์ท่ีผา่ นมาของตนเอง ตอบของตนเอง ประหยัด เวลามากกว่ า
และสามารถจ ากั ด ความคิ ด เกี่ ยวกั บ
ประสบการณ์ท่ีผา่ นมาของตนเองได้
หน่วยการเรียนรู้ 4
กิจกรรม
ปั ญหาอุปสรรค
แนวทางทีต่ ้องการพัฒนา
1. ระลึกสิ่งสาคัญ ไม่มีหลักยึดที่สนใจ
- ตั้ง ค าถามชวนคิ ด ถึ ง สิ่ ง ส าคัญ ในชี วิ ต
ไว้เป็ นทีย่ ดึ เหนี่ยว
ก่อน แล้วจึง สอบถามว่าสิ่ งเหล่านั้นเป็ น
หลักยึดได้หรือไม่
2. ระลึ ก สั ก ครั้ ง ที่ คิดไม่ออก ไม่มีเหตุการณ์ท่ี - การใช้โมเดลเป็ นสื่อกลาง และใช้คาพูด
สาเร็จ
สาเร็จ
กระตุน้ ทาให้ส่ือความคิดออกมาได้ง่ายขึน้
3. ชักจูงด้วย
มีความภูมิใจในความสาเร็จ - ก ารชื่ น ช ม ใน ค วาม ส าเร็ จ จ ะเป็ น
คาพูด
ของตนน้อย หรือแทบไม่มี การกระตุ้น อารมณ์ให้ส ร้า งพฤติ ก รรมที่
ถูกต้องและเคยทาสาเร็จเป็ นอย่างดี
4. ต้นแบบ
ไม่มีตน้ แบบที่เป็ นบุคคลอื่น - ยกเลิกกิจกรรมสอบถามต้นแบบเป็ นผูอ้ ่ืน
แม้กระทั่งพ่อแม่หรือคนใน เพียงเล็กน้อยพอ และเน้นกิจกรรมเกี่ยวกับ
ครอบครัว
ตนเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ภายในระยะเวลาที่จากัด
สรุปการพัฒนาโปรแกรม draft prototypeI ครั้งที่ 2
หลั ง จากน าข้ อ สรุ ป ผลและข้ อ เสนอแนะ พร้อ มทั้ ง โปรแกรมจั ด การ เรี ย นรู ้
การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองในการป้ อ งกัน การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย ง
กรุ งเทพมหานคร ที่พัฒ นาขึน้ เป็ นครัง้ ที่ 2 นาเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญและอาจารย์ท่ีปรึกษา ได้สรุ ป
การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้
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เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร ได้ 2 หน่วยการเรียนรู ้ (draft prototypeI ครัง้ ที่2)
โดยผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา ดังตาราง 13 ดังนี ้
ตาราง 13 ตารางแสดงโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี 2 หน่วยการเรียนรู ้ (draft prototypeI ครัง้ ที่ 2)

หน่วย
1

2

กิจกรรม
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
1. รือ้ ค้นผลสาเร็จ 1. ชักจูงด้วยคาพูด
ยา้ เตือน
2. ชักจูงด้วยคาพูด 2. ทวนสอบ
3. ระลึกสิ่งสาคัญไว้ ความสาเร็จ
เป็ นที่ยึดเหนี่ยว
3. เตือนใจ
4. วลีภาพหลุดเด็ด
1. ชักจูงด้วยคาพูด 1.ทวนสอบ
ยา้ เตือน
2. ระลึกสิ่งสาคัญไว้ ความสาเร็จ
เป็ นที่ยดึ เหนี่ยว
2.ชักจูงด้วยคาพูด
3. ระลึกสักครัง้ ที่
สาเร็จ
4. เตือนใจ
5. วลีภาพหลุดเด็ด

ครั้งที่ 4
ทวนสอบ
ความสาเร็จ

ทวนสอบ
ความสาเร็จ

สรุ ปผลการทดลองใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้ อ งกั น การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย ง กรุ ง เทพมหานคร ทั้ ง 4 หน่ ว ย
การเรียนรู ้ (draft prototypeI ครัง้ ที่ 2)
พบว่า หลังจากทดลองโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร กับกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์
คัดเข้า จานวน 13 คน โดยนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ทงั้ 2 หน่วยการเรียนรู ้ (draft prototype I ครัง้ ที่ 2) ไปทดลองใช้กับ
กลุม่ ตัวอย่างตามเกณฑ์คดั เข้า ตามกาหนดวันเวลา ดังนี ้
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หน่วยการเรีย นรู ้ 1 ในกลุ่ม ตัวอย่างจ านวน 6 คน ในวัน ที่ 9, 16 มิ ถุนายน และ 1
สิงหาคม 2561 (3คน) และในวันที่ 16, 21 มิถนุ ายน และ 6 สิงหาคม 2561 (3 คน)
หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ 2 ในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 7 ในวัน ที่ 9, 16 มิ ถุ น ายน และ
1 สิงหาคม 2561 (4คน) และในวันที่ 16, 21 มิถนุ ายน และ 6 สิงหาคม 2561 (3 คน)
พบว่า กิ จ กรรมทั้ง 2 หน่วยการเรียนรู ้ หลังดาเนินกิ จ กรรมการจัดการเรียนรู ้ การรับ รู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี หน่วยการเรียนรู ้ 1 สามารถเพิ่มการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถงุ ยางอนามัยได้เฉลี่ย 3.90 อยู่
ในระดับมาก และหลังดาเนินกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู ้ 2 สามารถเพิ่มการรับรู ค้ วามสามารถ
ขอ งต น เอ งใน ก ารป้ อ งกั น ก ารติ ด เชื ้ อ เอ ชไอ วี โด ย ใช้ ถุ ง ย างอ น ามั ย ได้ เ ฉ ลี่ ย 3.77
อยู่ในระดับ มาก และเพิ่ ม พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย น าโมเดลการจัดการเรียนรู ด้ ังกล่าว
ตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ 5ท่าน เลือกหน่วยการเรียนรู ้ 1 จานวน 4ท่าน และหน่วยการเรียนรู ้ 2
จานวน 1ท่าน โดยให้เหตุผลดังนี ้ พิจารณาจากข้อมูลคะแนนการรับรูค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี หลังดาเนินกิจกรรม (post test) ซึ่งระบุว่ามีผลคะแนนมากกว่า ซึ่ง
เป็ นข้อมูลรองรับผลการทดสอบที่ผวู้ ิจยั ได้ดาเนินการไว้อย่างเป็ นขัน้ ตอนดีแล้ ว กิจกรรมแรกของ
โปรแกรมการจั ด การเรี ย นรู ้ฯ หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ 1 เป็ นกิ จ กรรมที่ ก ระทบส่ ว นของการคิ ด รู ้
(cognitive) ของผู้ร่วมกิ จ กรรม เป็ น เหตุให้ผู้ร่วมกิ จ กรรมมี โอกาสได้ใช้ ก ารคิดรู ข้ องตัวเอง ใน
การพิจารณาว่าสิ่งที่ ตนเองกาลังเผชิญ อยู่นนั้ เป็ นอย่างไร ผู้เข้าร่วมกิจ กรรมจะใช้การคิดรู น้ ี ใ้ น
การตัดสินใจว่าสิ่งใดถูก/ผิด กาไร/ขาดทุน ปลอดภัย/ไม่ปลอดภัย แล้วจากนัน้ จะสามารถตัดสินใจ
ได้ดว้ ยตนเองว่าจะทาอย่างไรดี กับสิ่งที่กาลังเผชิญอยู่ ในกรณี การศึกษาในครัง้ นี ้ เมื่อกิจกรรม
กระทบการคิดรู แ้ ล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงจะสามารถพิจารณาได้ว่าควรป้องกัน หรือไม่ป้องกัน
การติดเชื อ้ เอชไอวี อย่างไร เป็ นเหตุให้ผลการใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู ฯ้ หน่วยการเรียนรู ้ 1
มีผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี และ
มีความสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ มากกว่าผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู ฯ้ หน่วย
การเรียนรู ้ 2 ซึ่งมี รายละเอี ยดของกิจ กรรมชัดเจน และน าข้อเสนอแนะเสนออาจารย์ท่ี ปรึกษา
ดังนั้น โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชื อ้
เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานครที่มีประสิทธิภาพ และเลือกใช้ทดสอบเป็ นกิจกรรม
การจัดการเรียนรูต้ ามหน่วยการเรียนรู ้ 1 ดังตาราง 14 ดังนี ้
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ตาราง 14 ตารางแสดงโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี 1 หน่วยการเรียนรู ้ (draft prototypeII)

หน่วย
ครั้งที่ 1
1 1. รือ้ ค้นผลสาเร็จ
2. ชักจูงด้วยคาพูด
3. ระลึกสิ่งสาคัญไว้
เป็ นที่ยึดเหนี่ยว
4. วลีภาพหลุดเด็ด

กิจกรรม
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
1. การชักจูงด้วยคาพูด ยา้ เตือน
2. ทวนสอบความสาเร็จ
3. เตือนใจ

ครั้งที่ 4
ทวนสอบ
ความสาเร็จ

ตอนที่ 3 ผลการประเมินผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร
สรุปผลการทดลองใช้ draft prototypeII
ผูว้ ิจยั นาหน่วยการเรียนรู ้ 1 การจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี (Draft Prototype II) ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คดั เข้า
ในเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ปี ที่มีเพศสัมพันธ์สม่าเสมอ อย่างน้อย 1 ครัง้ /สัปดาห์ ภายในระยะเวลา
1 เดือน และเคยได้รบั การปรับเจตคติ เพิ่ม ความรู แ้ ละทักษะการใช้ถุงยางอนามัยที่ ถูกวิธี เพื่ อ
ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ภายในระยะเวลา 1ปี ก่อนเข้ารับโปรแกรม และไม่ใส่ถงุ ยางอนามัยเมื่อ
มีเพศสัมพันธ์ จานวน 10 คน โดยนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี หน่วยการเรียนรู ้ 1 ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คดั
เข้า ในกลุ่มตัวอย่าง จานวน 6 คน ในวันที่ 17, 27 ตุลาคม และ 10 พฤศจิกายน 2561 และในกลุ่ม
ตัว อย่างจ านวน 4 คน ในวัน ที่ 27 ตุล าคม และ 3, 17 พฤศจิ ก ายน 2561 และน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน กรณี ขอ้ มูลแจกแจงไม่เป็ นโค้งแบบปกติ และ 2 กลุ่มไม่เป็ นอิสระต่อกัน
จ ะ ใช้ ส ถิ ติ Wilcoxon (Matched Paired) Signed Rank Test ซึ่ ง เป็ น ส ถิ ติ Non Parametric
Statistics ดังนี ้
ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
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ตาราง 15 ตารางแสดงจานวนและร้อยละของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตาม
เพศ อายุ และผูท้ ่ีกลุม่ ตัวอย่างไว้ใจขอคาแนะนา
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
15-17 ปี
18-24 ปี
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ผูท้ ่ีกลุม่ ตัวอย่างไว้ใจขอคาแนะนาเรื่องคูร่ กั /แฟน
เพื่อน
พ่อ-แม่ ผูป้ กครอง

จานวน

ร้อยละ

4
6

40
60

9
1
จานวน

90
10
ร้อยละ

9
1

90
10

จากตารางที่ 15 ลักษณะของเยาวชนกลุ่ม เสี่ยงที่เป็ นกลุ่ม ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ เป็ นเพศ
หญิ ง คิดเป็ นร้อยละ 60 และมีอายุระหว่าง 15-18 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 15-17 ปี คิดเป็ นร้อยละ
90 และอายุ 18 ปี คิดเป็ นร้อยละ 1 ที่ไว้ใจขอคาแนะนาเพื่อนเป็ นส่วนใหญ่ ร้อยละ 90
ตาราง 16 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคะแนนสูงสุด และต่าสุดของคะแนน
การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้า
ร่วมโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
ในเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
คะแนนการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง
ในการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม

n
10
10

X̅

S.D.

Minimum
1.81 0.39001
1.20
4.20 0.31972
3.80

Maximum
2.40
4.80
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จากตารางที่ 16 พบว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม คะแนนเฉลี่ย การรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยงกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับน้อย (X̅ = 1.81) และหลังจากเข้าร่วมโปรแกรม คะแนนเฉลี่ ย การรับ รู ค้ วามสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมเพิ่ม
ขึน้ อยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 4.20)
ตาราง 17 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรม โดยใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร หน่วยการเรียนรู ้ 1 วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
การทดสอบ Wilcoxon Signed Ranks Test สรุปผลดังนี ้
คะแนนการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง
ในการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม
*p<.05

n

X̅

10
10

1.81
4.20

S.D.

Z

0.39001
0.31972 -2.809

Asymp.Sig.
(2-tailed)

.005

จากตารางที่ 17 เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง พิจารณา
คะแนนการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ก่อนและหลังดาเนิน
โปรแกรมการจัดการเรียนรู ฯ้ หน่วยการเรียนรู ้ 1 พบว่า ก่อนดาเนินโปรแกรมการจัดการเรียนรู ฯ้
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร มี การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีเฉลี่ยอยูใ่ นระดับน้อย (X̅ = 1.81) และหลังจากดาเนินโปรแกรมการจัดการเรียนรูฯ้ เยาวชน
กลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร มีคะแนนความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ มาก (X̅ = 4.20) จากการทดสอบสมมติ ฐ านโดยใช้ส ถิ ติ Wilcoxon Signed
Ranks Test เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า ง ค่ า เฉลี่ ย โดยตัว แปรอิ ส ระ (Independent
Variables) คือ คะแนนการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ก่อน
และหลังดาเนินโปรแกรมการจัดการเรียนรูฯ้ พบว่า ได้คา่ (z) เท่ากับ -2.809 และค่า (Sig.) เท่ากับ
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.005 ซึ่งน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ โดยหลังเข้าร่วม
โปรแกรมการจัดการเรียนรูก้ ารรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของ
เยาวชนกลุ่ม เสี่ ยง กรุ งเทพมหานคร มี คะแนนการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการเรียนรู ฯ้ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซึ่ ง เป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ตั้ง ไว้ แสดงว่ า โปรแกรมการจัด การเรี ย นรู ้ ก ารรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ที่ ผู้วิ จัย พัฒ นาขึ น้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส่ ง ผลต่อ การรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้อ งกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี
ตาราง 18 ตารางแสดงเปรียบเทียบผลการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมี
เพศสัมพันธ์ ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการ
เรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง
กรุงเทพมหานคร หน่วยการเรียนรู ้ 1
กรณี
ศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
เฉลี่ย

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
จานวนครัง้
จานวนครัง้ ที่ ร้อยละ
ที่ใช้ปอ้ งกัน มีเพศสัมพันธ์
0
6
0
0
4
0
0
8
0
1
6
16.67
0
6
0
0
10
0
0
8
0
2
8
25
0
8
0
0
8
0
4.17

หลังเข้าร่วมโปรแกรม
จานวนครัง้ จานวนครัง้ ที่
ที่ปอ้ งกัน มีเพศสัมพันธ์
5
6
4
6
6
8
6
6
2
4
6
8
4
6
6
6
6
8
4
4

ร้อยละ
83.33
66.67
75
100
50
75
66.67
100
75
100
79.17
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จากตารางที่ 18 เปรียบเทียบผลการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถงุ ยางอนามัยขณะ
มีเพศสัมพันธ์ ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม การจัดการ
เรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
กรุงเทพมหานคร หน่วยการเรียนรู ้ 1 พบว่า ก่อนดาเนินโปรแกรมการจัดการเรียนรูฯ้ เยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ เฉลี่ย
ร้อ ยละ 4.17 และหลัง จากด าเนิ น โปรแกรมการจัด การเรีย นรู ฯ้ เยาวชนกลุ่ม เสี่ ย ง ที่ เป็ น กลุ่ม
ตัวอย่าง ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ เฉลี่ยร้อยละ 79.17
และร้อยละ 30 ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี แสดงถึง โปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ในการ
ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร ที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ ส่งผลต่อการ
รับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีได้
ตาราง 19 ตารางแสดงเปรียบเทียบจานวนครัง้ ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถงุ ยาง
อนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม
การจัดการเรียนรู ้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชน
กลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร หน่วยการเรียนรู ้ 1 วิเคราะห์โดยใช้สถิตกิ ารทดสอบ Wilcoxon
Signed Ranks Test
จานวนครั้งในการใช้ถุงยางอนามัย
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม
*p<.05

n
10
10

X̅
0.30
4.90

S.D.
0.68
0.32

Z

Asymp.Sig.
(2-tailed)

-2.83

.005*

จากตารางที่ 19 เปรียบเทียบจานวนครัง้ ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถงุ ยาง
อนามัยขณะมี เพศสัม พัน ธ์ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมการจัด การเรีย นรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร
หน่วยการเรียนรู ้ 1 พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Z = -2.83, Sig =
0.005) โดยมีค่าเฉลี่ยการใช้ถุงยางอนามัยก่อนเข้าร่วมโปรแกรม ฯ เฉลี่ย 0.30 ครัง้ และหลังเข้า
ร่วมโปรแกรมเฉลี่ย 4.90 ครัง้ ตามลาดับ
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ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโปรแกรม
1. มีความหวังในการมีชีวิต และใช้ชีวิตของตัวเอง
2. ประสบการณ์ท่ีเคยประสบความสาเร็จ ส่งผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
3. การรู แ้ หล่งประโยชน์ในชุมชน ได้แก่ จุดกระจายถุงยางอนามัยฟรี ช่วยสนับสนุน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
4. การตระหนั ก รู ้ด ้ ว ยตนเอง และการคิ ด ถึ ง วลี ท่ี คิ ด ขึ ้น ด้ ว ยตนเอง ช่ ว ยให้
ฉุ ก ใจคิ ด ถึ ง โทษของการไม่ ป้ อ งกั น การติ ด เชื ้อ เอชไอวี แ ละการมี เป้ า หมายชี วิ ต ส่ ง ผลให้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
5. เมื่อเวลาเปลี่ยนไป พฤติกรรมใหม่ท่ีเกิดขึน้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนัน้ จึงควร
มี กลุ่ม ที่ พูดคุยเกี่ ยวกับ การป้องกัน การติดเชื อ้ เอชไอวี เฉพาะกลุ่ม เป็ นระยะๆ เพื่ อกระตุน้ เตือน
ความรูส้ กึ
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่องการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจัยและพัฒ นา
(Research and Development) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอน คื อ 1) การวิ จั ย (Research)
การศึกษาบริบทที่สง่ ผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของ
เยาวชนกลุ่ม เสี่ ยง กรุ งเทพมหานคร) 2) การพัฒ นา (Development) เป็ นการพัฒ นาโปรแกรม
การจัดการเรียนรู ก้ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชน
กลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร) 3) การวิจยั (Research) เป็ นการทดลองใช้โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้
การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองในการป้ อ งกัน การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย ง
กรุ ง เทพมหานคร ที่ ส ร้า งขึ น้ จาก 4หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ และปรับ ปรุ ง ทดลองใช้ พัฒ นาเป็ น 2
หน่วยการเรียนรู ้ และปรับ ปรุ ง ทดลองใช้ พัฒ นาเป็ น 1 หน่วยการเรียนรู ้ ซึ่ง เป็ นโปรแกรมที่ มี
คุณ ภาพมากที่ สุด เท่าที่ จ ะเป็ นไปได้ มี ความเหมาะสมกับกลุ่ม เป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่
กาหนด และ 4) การพัฒนา (Development) เป็ นประเมินผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ที่ พัฒ นาขึน้ และเหมาะสมกับ กลุ่ม เป้าหมายที่ สุด การวิจัยครัง้ นี ม้ ุ่งศึกษาเพื่ อการพัฒ นาและ
ประเมินผลโปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ใน การป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ ิจยั ดาเนินงานวิจยั และนาเสนอตามระยะ
การดาเนินการวิจยั และตามความมุง่ หมายของการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ผลสรุปสารสนเทศที่นาเสนอประเด็นที่ส่งผลต่อ การรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ที่เกิดจากการสังเคราะห์ขอ้ มูลทบทวนวรรณกรรมอย่าง
เป็ นระบบ (Systematic Review) จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูล
อิเลคทรอนิ ค ส์ข องมหาวิท ยาลัย ในประเทศไทย Search engine ที่ ส าคัญ ในระบบฐานข้อ มูล
Pubmed Science Direct และสืบค้นงานวิชาการจากวารสารทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
ตัง้ แต่ปี 2557-2561 โดยใช้คาส าคัญ เหล่านีใ้ นการค้นหาข้อมูล ได้แก่ เยาวชน, วัยรุ ่น, การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง, การกระทาที่สาเร็จของตนเอง, การได้เห็นประสบการณ์ของผูอ้ ่ืน , การ
ชักจูงด้วยคาพูด, การกระตุน้ ทางอารมณ์, การใช้ถุงยางอนามัย, การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี,
adolescent, young, youth, school age, teenager, self efficacy, enactive attainment,
vicarious experiences, verbal persuasion, physiological state, condom use, HIV
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prevention (รายละเอี ยดดังภาคผนวก ก) ใช้ระยะเวลาค้นคว้าช่วงเดือนมิ ถุนายน 2561 และ
วิเคราะห์ข้อ มูล จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น ระบบ สังเคราะห์ สกัด สรุ ป งานวิจัย ใน
รูปแบบตาราง และผ่านการตรวจสอบค่างานวิจยั ตรงกับที่อาจารย์ท่ีปรึกษา พบว่ามีวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง จานวน 17 เรื่อง และข้อมูลที่ได้รบั จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) แบบกึ่ง
โครงสร้า ง (Semi-structured Interview) โดยผ่ า นความคิ ด เห็ น ของแกนน าเยาวชน 6 คน
ในประเด็นตามหัวข้อ ได้แก่ มูลเหตุของการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีของเยาวชนกลุ่ม เสี่ ยง ประสบการณ์การจัดการกับปั ญ หา ให้แสดงความสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถงุ ยางอนามัย ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง สิ่งยึดเหนี่ยวที่
ทาให้ใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ ที่มีเพศสัมพันธ์ และความสามารถและปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึง
ถุงยางอนามัย เมื่ อพิจารณาพบว่า การกระทาที่สาเร็จของตนเอง (Enactive Attainment) มีผลต่อ
การตัดสินความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีมากที่สุด ทัง้ เชิงปริมาณและ
คุณภาพ การรับรูค้ วามสามารถที่เคยทาประสบผลสาเร็จ จะทาให้รูว้ ่าสามารถทาได้ มีความมั่นใจ
ท าให้เกิ ด พฤติ ก รรมนั้น ซ ้า ๆอย่ า งต่อ เนื่ อ ง รองลงมา คื อ การได้เห็ น ประสบการณ์ ข องผู้อ่ื น
(Vicarious Experiences) ทัง้ จากข้อมูลสื่อสาธารณะ สิ่งแวดล้อมรอบตัว การสังเกตตัวแบบเชิง
สัญ ลักษณ์ท่ีมี พ ฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม เป็ นการเพิ่ม การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองใน
การใช้ถุงยางอนามัย ส่ งผลสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างยั่งยืน ส่วนการชักจูงด้วยคาพูด
(Verbal Persuasion) และการกระตุ้น ทางอารมณ์ ( Physiological State) ถึ ง แม้ จ ะไม่ ไ ด้เป็ น
ประเด็นหลัก ที่ส่งผลต่อการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี แต่ก็
เป็ น ปั จ จัยเอื อ้ ส่ง เสริ ม การพัฒ นาการรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้อ งกัน การติดเชื อ้
เอชไอวีดว้ ยการใช้ถงุ ยางอนามัย อีกทัง้ ส่วนใหญ่ “ความกลัว” กลายเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดข้อความ
ฉุกใจให้ปรับพฤติกรรมเป็ นใส่ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ หลังจากสรุปสารสนเทศและนาเสนอแล้ว จึง
กาหนดร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 4 หน่วยการเรียนรู ้ ได้แก่ กิจกรรมรือ้ ค้นผลสาเร็จ วลีหรือภาพหลุด
เด็ด พลังใจไอดอล ตารางสร้างรักแท้ดแู ลได้ ยา้ เตือน ทวนสอบความสาเร็จ ระลึกสิ่งสาคัญไว้เป็ นที่ยึด
เหนี่ยว ชักจูงด้วยคาพูด ระลึกสักครัง้ ที่สาเร็จ รูอ้ ารมณ์ ไม่ตอ้ งทนติดเชือ้ ฯ และต้นแบบ
ตอนที่ 2 ผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ผูว้ ิจยั สรุ ปการสร้างโปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร เป็ น 4 หน่วยการเรียนรู ้
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(draft prototype I ครัง้ ที่ 1) กับกลุ่ม ตัวอย่างจานวน 13 คน ตัง้ แต่วันที่ 6 มิ ถุนายน 2561 – 30
มิถุนายน 2561 หลังจากทดลองโปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุ 15-24
ปี ที่มีเพศสัมพันธ์สม่าเสมอ อย่างน้อย 1 ครัง้ /สัปดาห์ ภายในระยะเวลา 1 เดือน และเคยได้รบั การ
ปรับเจตคติ เพิ่ม ความรู แ้ ละทักษะการใช้ถุงยางอนามัยที่ ถูกวิธี เพื่ อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
ภายในระยะเวลา 1ปี ก่อนเข้ารับโปรแกรม และไม่ใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ พบข้อมูล
เพื่อการพัฒนา ได้แก่ ผูเ้ ข้าร่วมงานวิจยั ไม่กล้าพูด ไม่กล้าเล่าเรื่องราวของตนเอง ไม่สามารถคิด
วลีเตือนใจได้ ไม่มีตวั อย่างบุคคลที่ใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ไม่สมัครใจเล่นด้วยตุ๊กตากระดาษขอ
เปลี่ยนเป็ นใช้คาพูดแทน และไม่ประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเป็ นเวลานาน จึงนาข้อมูลหลัง
การทดลองนีไ้ ปพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร ได้ 2 หน่วยการเรียนรู ้ (draft prototype I
ครัง้ ที่ 2) โดยดาเนินกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 13 คน ตัง้ แต่วนั ที่ 9 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม
2561 สรุ ป ผลการทดลองพบว่า หน่ วยการเรีย นรู ้ 1 และ 2 ได้ผ ลทั้ง คู่ หลัง จากนั้น น าหน่ ว ย
การเรียนรู ท้ งั้ 1และ2 ผ่านผูท้ รงคุณ วุฒิ ทั้ง 5ท่าน พบว่า เลือกหน่วยการเรียนรู ้ 1 จ านวน 4ท่าน
และหน่วยการเรียนรู ้ 2 จ านวน 1ท่าน สรุ ป ว่าหน่วยการเรียนรู ้ 1 ได้ผลมี ป ระสิท ธิ ภ าพ (draft
prototype II) และนาไปทดลองใช้เป็ นหน่วยการเรียนรู ้ สาคัญ ในการศึกษา ซึ่งในการวิเคราะห์
ข้อมูลการประเมิ นคุณ ภาพของโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูว้ ิจยั นา
ร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมของข้อความความครอบคลุม
ของเนือ้ หา และการใช้ภาษา แล้วนามาปรับปรุงให้เหมาะสม หลังจากนัน้ ผูว้ ิจยั นาเครื่องมือพร้อ ม
โครงร่างปริญ ญานิพนธ์ส่งให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5ท่าน ประกอบด้วย นักจิตวิทยาวัยรุ ่น 1ท่าน
พยาบาลที่เชี่ยวชาญในการดาเนินงานด้านเอดส์กับเยาวชนในชุมชน 2ท่าน และอาจารย์ท่ีอยู่ใน
มหาวิ ท ยาลัย ซึ่ ง ด าเนิ น งานและมี ผ ลงานด้า นเอดส์ 2ท่ า น รวมจ านวน 5ท่ า น ตรวจสอบ
ความถูกต้องของโปรแกรม ความเหมาะสมของโปรแกรม ความเป็ นประโยชน์ของโปรแกรม และ
ความเป็ นไปได้ของโปรแกรม โดยกาหนดเกณฑ์การเปรียบเทียบโปรแกรม ต้องมีคา่ เฉลี่ยทัง้ 4ด้าน
อย่างน้อย 3.50 ซึ่งกาหนดเกณฑ์ในการแปลผล ได้แก่ + หมายถึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
0 หมายถึงเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด และ – หมายถึงต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
โดยผลการประเมินในภาพรวมของกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ ของโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ้
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ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร
และผลการประเมินภาพรวมของโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติด เชื อ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม เสี่ ยง กรุ งเทพมหานคร ในแต่ละครัง้ ที่ พัฒ นา
ตามผลการทดลองใช้ ซึ่งในแต่ละด้าน และแต่ละสัปดาห์ และในภาพรวม ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5
ซึ่งแปลผลว่า มีระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ กาหนด โดยผูเ้ ชี่ยวชาญมีขอ้ เสนอแนะ ให้ทดลองใช้
กับกลุม่ ตัวอย่างจริงเพื่อพัฒนาให้มีความเหมาะสม เกิดประโยชน์ และเป็ นไปได้ท่ีสดุ
กิจกรรมตามโปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรู ค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชื อ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม เสี่ยง กรุ งเทพมหานคร ที่พัฒ นาแล้วได้ 2 หน่วย
การเรียนรู ้ ได้แก่ กิจกรรมรือ้ ค้นผลสาเร็จ ชักจูงด้วยคาพูด ระลึกสิ่งสาคัญไว้เป็ นที่ยึดเหนี่ยว วลี
ภาพหลุดเด็ด ทวนสอบความสาเร็จ เตือนใจ ยา้ เตือน
ในการตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ อ งมื อ วัด ผลโปรแกรมการจัด การเรีย นรู ้ หรื อ แบบ
ประเมินการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการใช้ถงุ ยางอนามัย (Self-efficacy: Condom Use)
นามาจาก ศูนย์อานวยการบริหารจัดการปั ญหาเอดส์แห่งชาติ (UNICEF) 2557 จานวนทัง้ สิน้ 15
ข้อคาถาม นามาหาค่าดัชนีความตรงตามเนือ้ หา (Content Validity Index: CVI) ของแบบประเมิน
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการใช้ถงุ ยางอนามัย (Self-efficacy: Condom Use) โดยผ่าน
การตรวจสอบผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5ท่าน ได้คา่ ดัชนีความตรงตามเนือ้ หาทัง้ ฉบับ CVI = 0.8 แสดง
ว่า แบบสอบถามที่ ใช้ในงานวิจัยนี ค้ ุณ ภาพความตรงตามเนื อ้ หา อยู่ในเกณฑ์ท่ี ยอมรับ ได้ แต่
ผู้เชี่ ยวชาญแนะน าให้ป รับ ข้อค าถามให้เหมาะสมตรงกับ ประชากรกลุ่ม เป้าหมาย โดยตัดข้อ
คาถาม ข้อ 5, 8, 9, 10 และ 12 แก้ไขปรับปรุ งแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
แล้วตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาทัง้ ฉบับ CVI อีกครัง้ โดยมีจานวนข้อคาถามทัง้ สิน้ 10 ข้อ ได้
ค่า 1.00 แสดงว่า แบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัยนี ค้ ุณ ภาพความตรงตามเนื อ้ หา อยู่ในเกณฑ์ท่ี
ยอมรับได้มาก นั่นหมายความว่า แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงในการวัดผลตรงกับวัตถุประสงค์
ตอนที่ 3 ผลการประเมินโปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ย การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม เสี่ยง
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ่ีมีอายุ 15-24 ปี ที่มีเพศสัมพันธ์สม่าเสมอ อย่างน้อย 1 ครัง้ /
สัปดาห์ ภายในระยะเวลา 1 เดือน และเคยได้รบั การปรับเจตคติ เพิ่ม ความรู แ้ ละทักษะการใช้
ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธี เพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ภายในระยะเวลา 1ปี ก่อนเข้ารับโปรแกรม
และไม่ใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ พบว่าก่อนดาเนินโปรแกรมการจัดการเรียนรูฯ้ เยาวชน
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กลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร มี การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ น้อ ย และหลัง จากด าเนิ น โปรแกรมการจัด การเรีย นรู ้ฯ เยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย ง
กรุงเทพมหานคร มี การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test เปรียบเที ยบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยโดยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ คะแนนการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชื อ้ เอชไอวี ก่อนและหลังดาเนิ นโปรแกรมการ
จัดการเรียนรูฯ้ พบว่ายอมรับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ โดยหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร
มีคะแนนการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีสูงกว่าก่อนเข้า ร่วม
โปรแกรมการจัดการเรียนรูฯ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้
ไว้ แสดงว่าโปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร ที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ซึ่งกิจกรรมตามโปรแกรมการจัดการ
เรียนรู ก้ ารรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ ยง
กรุงเทพมหานคร ที่พฒ
ั นาแล้ว ได้แก่ กิจกรรมรือ้ ค้นผลสาเร็จ ชักจูงด้วยคาพูด ระลึกสิ่งสาคัญไว้
เป็ นที่ยดึ เหนี่ยว วลีภาพหลุดเด็ด ทวนสอบความสาเร็จ เตือนใจ ยา้ เตือน
การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 อภิปรายผลสรุ ปสารสนเทศทีน่ าเสนอประเด็นทีส่ ่งผลต่อการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
ผลสรุปสารสนเทศที่นาเสนอประเด็นที่ส่งผลต่อการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ที่เกิดจากการสังเคราะห์ขอ้ มูลทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ
(Systematic Review) จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลงานวิจยั จากฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย Search engine ที่สาคัญในระบบฐานข้อมูล Pubmed Science
Direct และสืบค้นงานวิชาการจากวารสารทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ตัง้ แต่ปี 2557-2561
โดยใช้คาสาคัญเหล่านีใ้ นการค้นหาข้อมูล ได้แก่ เยาวชน, วัยรุน่ , การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง
, การกระทาที่สาเร็จของตนเอง, การได้เห็นประสบการณ์ของผูอ้ ่ืน , การชักจูงด้วยคาพูด, สภาวะ
ทางสรีรวิทยา, การใช้ถุงยางอนามัย, การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี, adolescent, young, youth,
school age, teenager, self efficacy, enactive attainment, vicarious experiences, verbal
persuasion, physiological state, condom use, HIV prevention พบว่ามีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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จานวน 17 เรื่อง และข้อมูลที่ได้รบั จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi-structured Interview) โดยผ่านความคิดเห็น ของแกนน าเยาวชน 6 คน ในประเด็น ตาม
หัวข้อ ได้แก่ มูล เหตุของความสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชน
กลุ่มเสี่ยง ประสบการณ์การจัดการกับปั ญ หาให้แสดงการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการ
ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถุงยางอนามัย ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง สิ่งยึดเหนี่ ยวที่ ทาให้ใช้
ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ที่มีเพศสัมพันธ์ และความสามารถและปั จจัยที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงถุงยาง
อนามัย เมื่ อพิจารณาพบว่า การกระทาที่สาเร็จของตนเอง (Enactive Attainment) มี ผลต่อการ
ตัดสิ นความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชื อ้ เอชไอวีม ากที่ สุด ทั้งเชิ งปริม าณและ
คุณภาพ การรับรูค้ วามสามารถที่เคยทาประสบผลสาเร็จ จะทาให้รูว้ ่าสามารถทาได้ มีความมั่นใจ
ทาให้มี แสดงพฤติกรรมนั้น ซา้ ๆอย่างต่อเนื่ อง รองลงมา คือ การได้เห็นประสบการณ์ของผู้อ่ื น
(Vicarious Experiences) ทัง้ จากข้อมูลสื่อสาธารณะ สิ่งแวดล้อมรอบตัว การสังเกตตัวแบบเชิง
สัญลักษณ์ท่ีมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม เป็ นการเพิ่มการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการ
ใช้ถุงยางอนามัย ส่งผลสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างยั่งยืน ข้อดี ข้อเสี ยของพฤติกรรมที่
กระทา ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ และสะท้อนแนวการคิดในประเด็นเพื่อการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวีหรือ
การตัง้ ครรภ์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎี ความสามารถตนเองในการใช้
ถุง ยางอนามัย หลายๆงานวิ จัย ที่ เน้น กิ จ กรรมการได้เห็ น ประสบการณ์ ข องผู้อ่ื น (Vicarious
Experiences) เป็ นการนาเสนอผ่านวิดิทัศน์ และเรื่องเล่าจากชีวิตจริงๆของคนอื่น สลับกับการ
บรรยายที่ชีใ้ ห้เห็นสาเหตุ ตนเอง และการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อความมั่นใจในการหลีกเลี่ยงการ
มีเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตัง้ ครรภ์ในนักเรียนวัยรุน่ หญิงกลุ่มเสี่ยงทางเพศ (ประไพวรรณ
ด่านประดิษฐ์ เปรมวดีคฤหเดช อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สขุ บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ และผ่องศรี สวยสม
, 2561) และไม่สอดคล้องกับบางงานวิจยั ที่พบว่า การที่จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนัน้ เน้น
ประสบการณ์ของตนเอง ไม่เน้นประสบการณ์ของบุคคลตัวแบบ ได้แก่ งานวิจยั ของ.Elizabeth D.
Nesoff, Kristin Dunkle, Delia Lang, (2015). ประสบการณ์เก่าที่ไม่ดีเกี่ยวกับถุงยางอนามัย ทัง้
ของตนเองและบุคคลตัวแบบ มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับการลดการใช้ถงุ ยางอนามัย แต่
การรับรู ป้ ระวัติเก่าในการติ ดเชือ้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของตนเอง และตัวแบบบุคคลอื่นหรือ
ข้อ ความอื่ น ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์กับ การใช้ถุง ยางอนามัย (Elizabeth D. Nesoff Kristin Dunkle
Delia Lang, 2015)
อย่ า งไรก็ ต าม จากงานวิ จัย นี ้ พบว่ า นอกจากต้น ทุ น ชี วิ ต ที่ ท าให้ต นเองแสดง
พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยได้ป ระสบความส าเร็จ ด้วยตนเอง (Enactive Attainment) เป็ น
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรูใ้ นความสามารถตนเองมากที่สดุ เป็ นการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง
(Mastery Experiences) และการได้เห็ น ประสบการณ์ ข องผู้อ่ื น (Vicarious Experiences) คื อ
การที่บคุ คลเรียนรูป้ ระสบการณ์ของบุคคลที่ประสบความสาเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ
ที่เรียกว่า ตัวแบบ (Modeling) จะมี อิทธิ พ ลเพิ่ม ระดับการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองแล้วนั้น
อิทธิพลกลุ่ม ยังเป็ นตัวแบบที่มีความสาคัญ กลุ่มอ้างอิงหรือกลุ่มเพื่อนมีความสาคัญต่อตนเองใน
ด้านความเชื่อ ความคาดหวัง และแรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมที่กาหนด เป็ นปั จจัยที่ทาให้ตนเอง
รูส้ กึ ตัวหรือตระหนักว่าควรแสดงพฤติกรรมหรือไม่ทาพฤติกรรมนัน้ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
ตาม เปรียบเทียบคุณลักษณะของเพื่อนที่ทาได้กับคุณลักษณะที่ตนเองมี แล้วรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองว่าแสดงพฤติกรรมนีไ้ ด้มากขึน้ เป็ นค่านิยม เป็ นบรรทัดฐาน (นันทิดา ศรีจนั ทร์, 2560)
ดังนัน้ จึงคัดเลือกคุณสมบัติของกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกัน ได้แก่ มีเพศสัมพันธ์เป็ นประจา ไม่ใช้
ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ที่มีเพศสัมพันธ์เป็ นเวลาต่อเนื่อง 1เดือน และกลุ่มเพื่อนที่นามายกตัวอย่างจึง
ควรเป็ นวัยเดียวกัน มีลกั ษณะความเป็ นอยู่ใกล้เคียงกัน ไม่ใช่ดารา หรือผูท้ ่ีไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
เลย จะทาให้เกิดความเชื่อ การยอมรับ และเปรียบเทียบความสามารถของตนเองกับคุณลักษณะที่
ตนเองมี ได้ สอดคล้องกับข้อมูลผลสรุ ปสารสนเทศที่นาเสนอประเด็นที่ ส่งผลต่อความสามารถ
ของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ที่ เกิดจากการสังเคราะห์ขอ้ มูลทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็ นระบบ (Systematic Review) จากฐานข้อมูลต่างๆ พบว่า การเรียนรู จ้ ากประสบการณ์
ตรง (Mastery Experiences) และการได้เห็ น ประสบการณ์ข องผู้อ่ื น (Vicarious Experiences)
ล้วนเพิ่มความสามารถในการมีพฤติกรรมป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้รบั
จากการสัม ภาษณ์เชิ ง ลึก (In-dept Interview) แบบกึ่ ง โครงสร้าง (Semi-structured Interview)
กลับ พบว่ า การเรี ย นรู ้จ ากประสบการณ์ ต รง (Mastery Experiences) เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ สุด ใน
การเพิ่มความสามารถป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี และการได้เห็นประสบการณ์ของผูอ้ ่ืน (Vicarious
Experiences) ไม่ส่งผลต่อความสามารถในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีมากนัก เนื่องจากยากที่
จะค้นหาประสบการณ์ของผูอ้ ่ืน และยากที่จะเชื่อมั่นในความสามารถแสดงพฤติกรรมใส่ถุงยาง
อนามัย ได้ทุ ก ครั้ง ได้จ ริ ง จะเห็ น ได้ว่ า กลุ่ ม แกนน าเยาวชนที่ ส ามารถใส่ ถุ ง ยางอนามั ย เพื่ อ
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีนนั้ เกิดจากความคิดได้ตามหลักเหตุผล ความกลัว มีความเชื่อและ
ประสบการณ์แสดงความสามารถในการใช้ถงุ ยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของตนเอง
สาเร็จมาก่อน และสะท้อนจากคาบอกเล่าของกลุ่มแกนนาว่า บริบทที่จะนาไปสู่ความสามารถ
แสดงพฤติกรรมจากคนอื่นหรือตัวแบบได้ ย่อมต้องเป็ นตัวแบบที่มีคณ
ุ สมบัติคล้ายกันและเชื่อมั่น
ว่าตัวแบบทาได้จริงเท่านัน้ (นันทิดา ศรีจนั ทร์, 2560)
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จากผลสรุปสารสนเทศที่นาเสนอประเด็นที่ส่งผลต่อความสามารถของตนเองในการ
ป้องกัน การติดเชื อ้ เอชไอวี ที่ เกิ ดจากการสังเคราะห์ข้อมูลทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น ระบบ
(Systematic Review) จากฐานข้อมูลต่างๆ และข้อมูลที่ได้รบั จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept
Interview) จะเห็ น ได้ว่ า สภาพบริ บ ททางสั ง คมที่ เป็ นปั จ จั ย เอื ้อ ได้แ ก่ แรงสนั บ สนุ น จาก
สถาบันการศึกษา การเพิ่มช่องทางเข้าถึงถุงยางอนามัยและบริการสุขภาพ นโยบายจากภาพรัฐ
สื่อและการสื่อสาร การเพิ่มความมั่นใจในการมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย ความยืดหยุ่นในการใช้
ถุงยางอนามัย และราคาถุงยางอนามัย เป็ นสภาพบริบททางสังคมที่ส่งผลต่อความสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่องการพัฒนาแผนกลยุทธ์ ถุงยาง
อนามัยรอบด้าน (ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ, 2558 ) ที่เห็นช่องว่างในการใช้ถุงยางอนามัยในบาง
กลุ่ม เป้า หมาย มี ค วามจ าเป็ น ต้อ งวางแผนกลยุท ธ์ถุง ยางอนามัย รอบด้าน 4 ประการ ได้แ ก่
พัฒนาการมีถงุ ยางอนามัยรอบด้านเป็ นนโยบาย ลดอคติภาพลักษณ์ถงุ ยางอนามัยให้เป็ นอุปกรณ์
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ส่งเสริมความต้องการโดยเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงถุงยางอนามัย และ
พัฒนาระบบบริการจัดการถุงยางอนามัยที่มีคณ
ุ ภาพ ซึ่ งจะเห็นได้ว่ากองควบคุมโรคเอดส์ สานัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร มีการบริหารจัดการถุงยางอนามัย สู่ศนู ย์บริการสาธารณสุขทัง้ 68 แห่ง
และส านักงานเขตทั้ง 50 แห่ง กระจายสู่อาสาสมัครในชุม ชน ซึ่งในชุม ชนที่ มี ความเข้ม แข็งใน
การป้องกันการติดเชื อ้ เอชไอวีรายใหม่ มี การกระจายถุ งยางอนามัยไปยังแกนนาเยาวชน หรือ
จุดบริการถุงยางอนามัยในชุมชนที่ สะดวกต่อการหยิบใช้ เป็ นความร่วมมื อระดับนโยบายจาก
ระดับกอง ไปยังระดับศูนย์บริการสาธารณสุข ที่มีทีมแพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ ที่ มุ่งเน้น
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีในระดับชุมชน ประสานความร่วมมือ ไปถึงผูใ้ หญ่ใจดีในชุมชน ได้แก่
ประธานชุมชนและคณะกรรมการ ผูเ้ ห็นความสาคัญและมีจิตอาสาในชุมชน แกนนาชุมชนและ
แกนนาเยาวชน ที่รว่ มสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในชุมชน ช่วยให้การพกถุงยางอนามัยไม่ใช่เรื่องน่าอาย
หรือเป็ นที่ตอ่ ต้านของพ่อแม่ผปู้ กครองไม่ให้วยั รุน่ พก และจากผลสรุ ปสารสนเทศที่นาเสนอประเด็น
ที่ส่งผลต่อความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ที่ เกิดจากการสังเคราะห์
ข้อมูลทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ (Systematic Review) จากฐานข้อมูลต่างๆ และข้อมูลที่
ได้รบั จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) ในครัง้ นี ้ ไม่พบปั ญหาเกี่ยวกับกรไม่มีถุงยาง
อนามัยพร้อมใช้ เนื่องจากเมื่อเห็นความสาคัญ แกนนาเยาวชนก็พกถุงยางอนามัยไว้พร้อมใช้ และ
จากการสัม ภาษณ์เชิ งลึกจะเห็น ว่า มี ความสะดวกในการจัด ซื อ้ หรือหาถุงยางอนามัยไว้ใช้ฟ รี
(ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ, 2558 ) สอดคล้องกับงานวิจยั ของรวิวรรณ ห้วยทราย, ปรียก์ มล รัชนกุล
และพวงผกา คงวัฒ นานนท์. ที่ เชื่อว่าการที่ บุคคลรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการควบคุม
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สถานการณ์ ข องตนเองได้ โดยมี ค วามรู ้สึ ก ถึ ง ความส าเร็ จ ในสถานการณ์ ข องตนเอง
มีความพึงพอใจในตนเอง สามารถพัฒ นาตนเองได้ และมีเป้าหมายและความหมายในชีวิตของ
ตนเอง เมื่ อบุคคลมี การรับ รู ค้ วามสามารถของตนเองในการแก้ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้า ส่งผลให้
สามารถด าเนิ น การให้บ รรลุต ามเป้ า หมายท่ า มกลางอุป สรรคที่ เกิ ด ขึ น้ ได้ จากผลลัพ ธ์จ าก
กระบวนการนี ้ จึงส่งผลให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
(รวิวรรณ ห้วยทราย ปรียก์ มล รัชนกุล และพวงผกา คงวัฒ นานนท์ , 2558 ) ส่วนการชักจูงด้วย
ค าพูด (Verbal Persuasion) เป็ น การสื่ อ สารระหว่า งคู่เกี่ ย วกับ ถุง ยางอนามัย ถ้า ไม่ พูด คุย กัน
ระหว่างกลุ่มเพื่อนและคูร่ กั การมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัยจะมีโอกาสเกิดขึน้ ได้ยากเพิ่มขึน้ การชัก
จูง ด้วยค าพูด เป็ น ปั จ จัยร่วมส าคัญ ระหว่างการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการใช้ถุงยาง
อนามัย (รุ ่ง รัต น์ ศรีสุริย เวศน์ และพรนภา หอมสิ น ธุ์ , 2560) การชัก จูง ด้ว ยค าพู ด (Verbal
Persuasion) เป็ นวิธีการใช้กนั มากเพราะทาได้ง่าย ใช้ได้ทนั ที ทุกเวลา สถานที่ และโอกาส การชัก
จูงด้วยคาพูด ทาให้เชื่อว่าจะสามารถประสบความสาเร็จได้ แม้ว่าจะเคยทางานไม่สาเร็จมาแล้ว
เป็ นการเพิ่มกาลังใจ เป็ นรูปแบบการเสริมแรงทางบวก เน้นสาระสาคัญเกี่ยวกับ เทคนิคที่จะทาให้
เกิ ด การปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมด้ว ยรู ป แบบต่ า งๆ สอดคล้อ งกั บ เนื ้อ หาสาระที่ ค วรเน้น กั บ
กลุ่มเป้าหมายผ่านเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต ที่มีความรีบเร่งในชีวิตประจาวันและต้องการข้อมูลเป็ น
การส่วนตัว ยังคงเป็ น เทคนิคที่จะทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยรู ปแบบต่างๆ (Rosie
Webster Makeda Gerressu Susan Michie Claudia Estcourt Jane Anderson Chee Siang
Ang et al., 2015)
จากการศึกษาในครัง้ นี ้ จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบจากฐานข้อมูล
ต่างๆและการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การเรียนรู จ้ ากประสบการณ์ตรง (Mastery Experiences)
ส่งผลต่อการป้องกัน การติดเชื อ้ เอชไอวี ม ากกว่า การได้เห็ น ประสบการณ์ของผู้อ่ื น (Vicarious
Experiences) ซึ่งไม่มีตวั แบบที่ดีในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ทัง้ จากครอบครัว ดารา นักร้อง
ดังนัน้ การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง และใช้สญ
ั ลักษณ์ ภาพ หรือข้อความให้ฉุกใจคิดป้องกัน
การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ก ลั บ ส่ ง ผลต่ อ การใช้ ถุ ง ยางอนามั ย เพิ่ มขึ ้น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย
การพัฒนารูปแบบการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ของวัยรุน่ ที่พบว่าแรงบันดาลใจในการป้องกัน
ตนเอง มี อิทธิ พลต่อการทานายพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากเอดส์ในวัยรุ ่นสูงถึงร้อยละ 69
รองลงมาคือ ความรูใ้ นการป้องกันตนเอง รองลงมาคือ ความรูใ้ นการป้องกันตนเอง และลักษณะ
จิตตามสถานการณ์ ซึ่งแรงบันดาลใจได้ม าจากประสบการณ์ท่ี น่าประทับใจ การรับรู ผ้ ่านสื่ อ
อินเตอร์เน็ตการรับรูผ้ า่ นสื่อโทรทัศน์ และดาราที่เป็ นตัวแบบอย่าง มีอิทธิพลโดยตรงต่อการป้องกัน
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การติดเชือ้ เอชไอวีดว้ ยตนเอง (เกษณี โคกตาทอง อุทยั วรรณ โคกตาทอง ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข , 2556) อย่ า งไรก็ ต าม ค่ า นิ ย มวัฒ นธรรมที่ เกี่ ย วข้อ งใน
เพศสัมพันธ์ ได้แก่ การเปลี่ยนคู่นอน การสัมผัสและมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็ นเรื่องปกติใน
ปั จจุบนั ประกอบกับ การใช้ถงุ ยางอนามัยเป็ นเรื่องในที่ลับ เยาวชนในปั จจุบนั ไม่ศรัทธาในนักร้อง
ด า รา เกี่ ย ว กั บ ก า รไม่ มี เพ ศ สั ม พั น ธ์ ก่ อ น แ ต่ ง ง า น แ ล ะ ก า รใช้ ถุ งย า ง อ น า มั ย ได้
ทุกครัง้ ในงานวิจัยจึงเน้น ชวนให้คิด ถึงประสบการณ์ของตนเอง และสิ่ ง ใดที่ ทาให้ฉุกใจคิด ถึง
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี สอดคล้องกับองค์ประกอบหนึ่งในการพั ฒ นาโมเดล ได้แก่ ระบบ
สัญลักษณ์ ภาพ ข้อความของสื่อ ซึ่งเป็ นพืน้ ฐานเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ ให้คิดริเริ่ม คิดยืดหยุ่น
ถ่ายโยงการเรียนรูม้ าใช้ในการแก้ไขปัญหาตามแต่ละสถานการณ์ (จารุณี ซามาตย์, 2559)
จากการศึกษาในครัง้ นี ้ พบว่า การชักจูงด้วยคาพูด (Verbal Persuasion) และการ
กระตุ้ น ทางอารมณ์ (Physiological State) ถึ ง แม้ จ ะไม่ ไ ด้ เ ป็ นป ระเด็ น หลั ก ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถของตนเองในการป้อ งกัน การติ ด เชื ้อ เอชไอวี แต่ก็ เป็ น ปั จ จัย เอื อ้ ส่ ง เสริม การ
พัฒนาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีดว้ ยการใช้ถงุ ยางอนามัย
อีกทัง้ ส่วนใหญ่ “ความกลัว” กลายเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดข้อความฉุกใจให้ปรับพฤติกรรมเป็ นใส่
ถุงยางอนามัยทุกครัง้ หลังจากสรุปสารสนเทศและนาเสนอแล้ว จึงกาหนดร่างโปรแกรมการจัดการ
เรียนรู ้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่ง
จากงานวิจัยเกี่ ยวกับปั จ จัยทานายพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย (นัน ทิดา ศรีจันทร์, 2560)
พบว่ า พฤติ ก รรมการใช้ถุ ง ยางอนามั ย ย่ อ มเกิ ด จาการกระท าด้ว ยเหตุ ผ ล และควรได้รับ
การสนับสนุนจากปั จจัยส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย ได้แก่ รายได้สาหรับจัดหาถุงยาง
อนามัยพร้อมใช้ ทาให้ผู้วิจัยควบคุม ปั จ จัยการมี ถุงยางอนามัย พร้อมใช้ ด้วยการแจกเมื่ อเข้า
ดาเนินกิจกรรม และแจ้งบอกจุดกระจายถุงยางอนามัยสาหรับชุมชนนัน้ ซึ่งต้องสอบถามพูดคุยถึง
ความสะดวกใจ สะดวกเดินทาง และความกล้าในการขอรับถุงยางอนามัยของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่
เป็ นกลุม่ เป้าหมาย
ตอนที่ 2 อภิปรายผลการสร้างและพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรับรู้
ความสามารถของตนเอง ในการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
กรุงเทพมหานคร
ผู้วิ จัย พบข้อ มูล เพื่ อ การพัฒ นา ได้แ ก่ ผู้เข้า ร่ว มงานวิ จัย ไม่ ก ล้า พู ด ไม่ ก ล้า เล่ า
เรื่องราวของตนเอง ไม่สามารถคิดวลี เตือนใจได้ ไม่มี ตัวอย่างบุคคลที่ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง้
ไม่สมัครใจดาเนินกิจกรรมผ่านตุ๊กตากระดาษขอเปลี่ยนเป็ นใช้คาพูดแทน และไม่ประสงค์ท่ีจะเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่มที่ใช้ระยะเวลานาน จึงนาข้อมูลหลังการทดลองนีไ้ ปพัฒนาโปรแกรมการจัดการ

102
เรียนรู ก้ ารรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชื ้อเอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ ยง
กรุ ง เทพมหานคร ได้ 2 หน่ ว ยการเรีย นรู ้ (draft prototype I ครั้ง ที่ 2) โดยด าเนิ น กิ จ กรรมกับ
กลุ่มตัวอย่างจานวน 13คน ตัง้ แต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2561 สรุปผลการทดลองพบว่า
หน่วยการเรียนรู ้ 1 และ 2 ได้ผลทัง้ คู่ หลังจากนัน้ นาหน่วยการเรียนรู ้ ทัง้ 2 ผ่านผูท้ รงคุณวุฒิทงั้ 5
ท่าน พบว่า เลือกหน่วยการเรียนรู ้ 1 จานวน 4ท่าน และหน่วยการเรียนรู ้ 2 จานวน 1ท่าน สรุปว่า
หน่วยการเรียนรู ้ 1 ได้ผลมีประสิทธิภาพ (draft prototype II) และนาไปทดลองใช้
โปรแกรมที่พฒ
ั นาในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้ ครัง้ นี ้ ใช้แนวคิดและผลการวิจยั ในเรื่อง
การกระทาที่สาเร็จของตนเอง (Enactive Attainment) มีผลต่อการตัดสินความสามารถของตนเอง
ใน ก า รป้ อ ง กั น ก า รติ ด เชื ้ อ เอ ช ไอ วี ม า ก ที่ สุ ด ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ภ า พ สั งค ม ปั จ จุ บั น
มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องพฤติกรรมทางเพศเป็ นเรื่องที่เปิ ดเผยมากขึน้ แตกต่างจากยุคสมัยเดิมที่
เรื่องเพศเป็ นเรื่องที่ตอ้ งปกปิ ดเป็ นไปตามค่านิยมเก่า ความเชื่อมั่นในพลังของตัวเอง ซึ่งการปรับวิธี
คิดขณะเผชิญกับปัญหา การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของตนเองที่เคยเกิดขึน้ กลับเป็ นสิ่งจาเป็ นใน
การดารงอยูใ่ นสังคมปัจจุบนั (บุรเทพ โชคธนานุกลุ และกมลชนก ขาสุวรรณ, 2559) ประสบการณ์
ความสามารถที่ เคยท าแล้ว ประสบผลส าเร็จ จะท าให้รูว้ ่าสามารถท าได้ มี ค วามมั่น ใจ ท าให้
มี ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมนัน้ ซา้ ๆได้อย่างต่อเนื่ อง ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็ นระบบพบว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนเองที่ประสบผลสาเร็จทัง้ ในระยะเวลาสัน้ และ
ระยะเวลายาว มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การใช้ก ระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ความสามารถของตนเอง เป็ นการแปลงข้อมูลความรู ้ และทักษะต่างๆ ให้กลายเป็ นพฤติกรรม
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ (Affendi I. Muhamad N.A. Normi M. Hatta M. Aliza N. Sabtuah Md. Farid
Md. Zanariah Z. and Suraiya S.M., 2018) รองลงมา คื อ การได้เห็ น ประสบการณ์ ข องผู้อ่ื น
(Vicarious Experiences) ทัง้ จากข้อมูลสื่อสาธารณะ สิ่งแวดล้อมรอบตัว การสังเกตตัวแบบเชิง
สัญลักษณ์ท่ีมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม เป็ นการเพิ่มการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการ
ใช้ถงุ ยางอนามัย ส่งผลสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการศึกษาการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในครู ป ระเทศเยอรมั น จ านวน 2 กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บกั น พบว่ า
ประสบการณ์ความสาเร็จในอดีต และการรับรู ป้ ระสบการณ์ของผู้ อ่ืนทัง้ ที่ เป็ นตัวบุคคลและเชิง
สัญลักษณ์ เป็ น 2ปั จจัยหลักที่มีผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเองที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
และเมื่อนามาประยุกต์ใช้ในโปรแกรมการสอน สามารถใช้ในการทานายความมั่นใจในการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการสอนได้มากขึน้ (Franziska P.E., 2016) สอดคล้องกับ ข้อความที่
ใช้ในการสื่อสารที่ชว่ ยเหนี่ยวนาเพิ่ม การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง จะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมด้วยยิ่งข้อความหรือสัญลักษณ์มีความเข้มแข็ง จะยิ่งส่งเสริมความกลัวต่อผลลั พธ์ท่ีไม่ดี
แล้วเกิ ดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพให้ดีย่ิงขึน้ (Nichole Egbert and Foluke Omosun,
2017) ได้แก่ การหากลวิธีให้ค่ขู องตนใส่ถุงยางอนามัย หากมีเพศสัมพันธ์ แม้จะอยู่ในขณะเกิด
ปั ญ หาเฉพาะหน้ากับ คู่ของตนเองก็ ต าม ส่วนการชัก จูง ด้วยค าพูด (Verbal Persuasion) และ
การกระตุน้ ทางอารมณ์ (Physiological State) ถึงแม้จะไม่ได้เป็ นประเด็นหลัก ที่ส่งผลต่อ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้ อ งกั น การติ ด เชื ้อ เอชไอวี แต่ ก็ เ ป็ นปั จจั ย เอื ้อ ส่ ง เสริ ม
การพัฒ นาการรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองในการป้ อ งกัน การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ด้ว ยการใช้
ถุงยางอนามัย อี กทั้ง ส่วนใหญ่ “ความกลัว” กลายเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิ ดข้อความฉุกใจให้ปรับ
พฤติกรรมเป็ นใส่ถุงยางอนามัยทุกครัง้ สอดคล้องกับการศึกษาโปรแกรมการป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศและการตัง้ ครรภ์ก่อ นวัยอันควร โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี แรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค
ในนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 พบว่า หลังทดลองกลุ่มทดลอง มีคา่ เฉลี่ยความคาดหวังใน
การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สูงกว่าก่อนทดลองและสูง
กว่ากลุ่ม ควบคุม อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ (p-value< .05) ซึ่งทฤษฎี แรงจูงใจเพื่ อป้องกันโรค
(Protection Motivation Theory : PMT) ที่ น ามาใช้เกิ ด จากแนวคิ ด พื ้น ฐานว่ า ความกลัว เป็ น
แรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการป้องกัน ต่อมาได้พัฒ นาทฤษฎี เป็ นการสื่อสารโน้ม น้าวจูงใจ เน้น
กระบวนการคิด เพื่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมโดยมีการรับรูค้ วามสามารถของตนเองเป็ น
ตัวกลางในการเชื่อมโยง โดยเชื่อว่าการสื่อสารให้เกิดความกลัวมีผลต่อความคิด แบบแผน และ
พฤติ ก รรมสุขภาพ ถ้าข้อ มูล ที่ ไ ด้รับ จากการสื่ อสารกระตุ้น ให้เกิ ด ความกลัว แล้ว บุค คลจะมี
การแสดงออกพฤติกรรมป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่กลัวนัน้ (จุติมาศ เม่งช่วย, 2561) หลังจากสรุป
สารสนเทศและนาเสนอแล้ว จึงกาหนดโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับ รู ค้ วามสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ผลการประเมินโปรแกรมการจัดการ
เรียนรู ก้ ารรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกัน การติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
กรุ งเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกัน
การติด เชื อ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม เสี่ ย ง กรุ ง เทพมหานคร พบว่า สอดคล้อ งกับ สมมติฐ าน
งานวิจยั ที่หลังเข้ารับโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั มี การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี เพิ่มขึน้ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎี การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง และ
การสร้า งเสริม ทัก ษะชี วิต ต่อ ความมั่น ใจในการหลี ก เลี่ ย ง การมี เพศสัม พัน ธ์แ ละการป้อ งกัน
การตัง้ ครรภ์ ในนักเรียนวัย รุ ่นหญิ ง กลุ่ม เสี่ ยงทางเพศ โดยทดลองใช้โปรแกรมการประยุก ต์ใช้
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ทฤษฎี การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองและการสร้างเสริมทักษะชีวิต ร่วมกับการให้คาปรึกษา
ปั ญ หาทางเพศด้ว ยเครื อ ข่ า ยออนไลน์ท างโทรศัพ ท์ พบว่ า มี ค วามมั่ น ใจในการหลี ก เลี่ ย ง
การมีเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตัง้ ครรภ์ของนักเรียนวัยรุ ่นหญิ งกลุ่มเสี่ยงทางเพศ หลังเข้า
ร่วมโปรแกรมฯมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติท่ี .01 (ประไพวรรณ
ด่านประดิษฐ์ เปรมวดีคฤหเดช อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สขุ บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ และผ่องศรี สวยสม
, 2561) ใน ก า รจั ด ท า โป รแ ก รม ก า รจั ด ก ารเรี ย น รู ้ ค รั้ ง นี ้ จั ด ก ระ บ ว น ก า รก ลุ่ ม เป็ น
กลุ่มเล็ก มีความเฉพาะเจาะจงในกลุ่มเป้าหมายที่มีเพศสัมพันธ์เป็ นประจาเหมือนกัน เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และคัดเลือกกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็ นวั ยรุน่ สนใจ ร่วมดาเนินกิจกรรม
และใช้ประโยชน์ในชีวิตได้จริง จึงทาให้วยั รุน่ กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจร่วมดาเนินกิจกรรมตาม
ขั้น ตอน และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ใ นกลุ่ ม ได้ มี ข้อ ซัก ถามเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งเอดส์แ ละเพศ
สอดคล้องกับผลงานวิจยั เรื่องการสอนด้วยโปรแกรมเพศศึกษารอบด้าน ในนักเรียนมัธยมศึกษาชัน้
ปี ท่ี 2 ที่พบว่า แม้ความรูไ้ ม่เพิ่มขึน้ แต่มีทกั ษะการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถงุ ยางอนามัย
เพิ่มขึน้ เป็ นผลจากรูปแบบโปรแกรมออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ลักษณะโปรแกรมมีการบรรยาย และดาเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับสิ่งที่วยั รุน่ ควรทราบ
เพื่อการปฏิบตั ิตน มีการจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นความจาและเข้าใจด้วยวิธีบรรยายแบบมีส่วนร่วมนี ้
อาจทาให้วยั รุ ่นจาเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนไม่ได้ ไม่เกิดการเรียนรู ้ เพราะไม่สนใจฟั งขณะสอน
จึ ง มี ข้อ เสนอแนะควรปรับ ปรุ ง วิ ธี ก ารให้ ค วามรู ้เรื่ อ งเพศศึ ก ษารอบด้า นด้ว ยวิ ธี ท่ี ต รงกั บ
ความสนใจของวัย รุ ่น เพื่ อท าให้วัย รุ ่น สนใจฟั ง และได้รับ ความรู อ้ ย่า งเพี ย งพอ ซึ่ง ผู้เรีย นอาจ
ต้องมีทกั ษะการแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่กาหนด (เบ็ญจมาศ โอฬารรัตน์มณี และวีรยา
จึง สมเจตไพศาล, 2560) การจัด การเรีย นรู ใ้ นครัง้ นี ้ จึง เป็ น กิ จ กรรมที่ เยาวชนต้องการตรงกับ
ความสนใจ ซึ่ง ทุก กิ จ กรรมจะมี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น ตามประเด็ น ที่ ก าหนด สนับ สนุน กับ
การศึกษาโปรแกรมการจัดการเรียนรูใ้ นสถานศึกษา เรื่องประสิทธิผลของโปรแกรมเพศศึกษาและ
การป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ได้เข้าร่วมโปรแกรมเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ใ นวัยเรียนที่
พัฒ นาขึน้ โดยประยุกต์แนวคิดแบบจาลองการให้ขอ้ มูลข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ และพัฒ นา
ทัก ษะด้านพฤติก รรมเป็ น ระยะเวลา 7สัป ดาห์ มี กิ จ กรรมสร้า งเสริม ความรู โ้ ดยการบรรยาย
ประกอบสื่ อสไลด์ สาธิ ตการสวมถุงยางอนามัยและฝึ กปฏิ บัติ ฝึ กทักษะการเจรจาต่อรองและ
การปฏิ เสธการเสริม สร้า งแรงจูง ใจผ่ า นกลุ่ม ไลน์ การเรีย นรู จ้ ากตัว แบบทางบวก ส่ ว นกลุ่ ม
เปรีย บเที ย บได้รับ กิ จ กรรมการเรีย นรู ต้ ามปกติ รวบรวมข้อ มูล ก่ อ นและหลัง การทดลองด้ว ย
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แบบสอบถามวิเคราะห์ ผลการทดลอง กลุ่ม ทดลองมี ค วามรู เ้ รื่อ งเพศศึก ษาและการป้อ งกัน
การตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน เจตคติตอ่ การป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยเรียน การรับรูค้ วามสามารถตนเอง
และพฤติกรรมป้องกันการตัง้ ครรภ์ในวัยเรียนดีกว่าก่อนการทดลอง และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติ (p<0.05) ดังนั้น สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถ
นาโปรแกรมนีไ้ ปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาให้แก่นกั เรียนวัยรุน่ โดยปรับใช้
ให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาของนักเรียน และบริบทของโรงเรียนได้ (อ่อนนุช หมวดคูณ มณีรตั น์
ธีระวิวฒ
ั น์ ขวัญเมือง แก่วดาเกิง และนิรตั น์ อิมามี , 2561) ซึ่งจากการศึกษาทัศนคติในกลุ่มวัยรุน่
ที่ เ ป็ นนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 -2 ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาของรัฐ บาล
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ควรปรับเนือ้ หาให้ตรงกับความต้องการเรียนรู เ้ รื่องเพศศึกษา เนื่องจาก
เนื อ้ หาที่วัยรุ ่นต้องการเรียนรู เ้ พื่ อใช้ในชี วิตจริงไม่ใช่ส่ิ งที่ ครู ตอ้ งการจะจัดการเรียนการสอน ใช้
กระบวนการจัดการเรียนรูร้ ูปแบบเดิมๆ เน้นการฟั งเพียงอย่างเดียว มากกว่าการพัฒนาการจัดการ
เรีย นรู ้ ให้มี ค วามคิ ด พิ จ ารณาอย่ างมี วิ จ ารณญาณ เพื่ อ ให้ตัด สิ น ใจจัด การแก้ปั ญ หาได้ จึ ง
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 รู ้ ที่ ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ บุ ค ค ล
ที่ วั ย รุ ่ น ไว้ว างใจ พู ด คุ ย เรื่ อ งเพศด้ว ยมากที่ สุ ด คื อ เพื่ อ น ร้อ ยละ 82 และบุ ค คลที่ วั ย รุ ่ น
พูดคุยเรื่องเพศด้วยน้อยที่สุดคือ ครู ร้อยละ 30.5 และบิดา ร้อยละ 30.1 (วัลยา ธรรมพนิชวัฒ น์
และเบ็ ญ จมาศ โอฬารรัต น์ม ณี , 2561) ดัง นั้น ในการจัด การเรี ย นรู ้ค รั้ง นี ้ จึ ง จัด กิ จ กรรมที่ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ับกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมรูปแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อให้ส่ือสาร
กัน ได้อย่างเปิ ด เผย และเข้าใจซึ่ง กัน และกัน ซึ่ง ในงานวิจัย ครัง้ นี ้ เมื่ อเยาวชนกลุ่ม ตัวอย่างมี
ความตระหนัก ต้องการถุงยางอนามัยแบบยั่งยืน และต้องการตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวี ผูว้ ิจยั จึง
แนะนาแหล่งประโยชน์ในชุมชน ได้แก่ จุดกระจายถุงยางอนามัย แกนนาชุมชนและแกนนาเยาวชน
ที่แจกถุงยางอนามัยฟรี และแนะนาการส่งต่อบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุขพี่เลีย้ งที่ดแู ลพืน้ ที่
ชุม ชน ผ่า นช่องทางไลน์ ซึ่งสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของประไพวรรณ ด่านประดิษ ฐ์ และคณะ
(ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์ เปรมวดีคฤหเดช อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สขุ บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ และ
ผ่องศรี สวยสม, 2561) ที่พบว่า การให้คาปรึกษาในกลุ่มเสี่ย งที่มีปัญหาทางเพศ แล้วไม่ทราบจะ
ปรึกษาใครได้ จึงได้ใช้ช่องทางไลน์มาคุยกับผูว้ ิจยั ทีมสุขภาพ บุคลากรสาธารณะสุข เป็ นช่องทาง
ระบายความเครียดและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาทางเพศสัมพันธ์ ทาให้กลุ่มตัวอย่างเกิด
ความเชื่อมั่นใจการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีได้มากขึน้ เพราะการใช้ชอ่ งทางไลน์ เป็ นช่องทางการ
ติด ต่อที่ ไม่เห็ น หน้า ท าให้ไม่อ าย กล้าพูดคุย สถานการณ์ปั ญ หาตามความเป็ น จริง และคนที่
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เยาวชนไว้ใจที่ สุ ด นอกจากเพื่ อ น คื อ บุ ค ลากรสาธารณสุข เยาวชนมัก จะหลี ก เลี่ ย งการขอ
คาแนะนาปรึกษาเรื่องเพศกับครูและบิดา
ตอนที่ 3 อภิปรายผลการประเมินโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู้
ความสามารถของตนเองในการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
กรุงเทพมหานคร
ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ลักษณะของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ เป็ นเพศ
หญิ ง คิดเป็ นร้อยละ 60 และมีอายุระหว่าง 15-18 ปี แม้ว่าในงานวิจยั นีจ้ ะให้คาจากัดความจาก
การทบทวนวรรณกรรมว่า เยาวชนกลุ่ม เสี่ ยง หมายถึ ง ผู้ท่ี มี อ ายุ 15-24 ปี แสดงให้เห็น ว่าใน
สถานการณ์ปั จ จุบัน ช่วงอายุของเยาวชนที่ มี เพศสัม พันธ์สม่ าเสมอ อย่างน้อย 1 ครัง้ /สัป ดาห์
ภายในระยะเวลา 1 เดือน มีช่วงอายุมีเพศสัมพันธ์เร็วขึน้ สอดคล้องกับรายงานอัตราการคลอด
ของวัยรุน่ อายุ 15-19 ปี 39.6 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน และอัตราการคลอดซา้ ใน
วัยรุ ่นอายุ 15-19 ปี ในช่วง 5 ปี ยอ้ นหลัง มีแนวโน้มสูงขึน้ ร้อยละ 11.3 และกรุ งเทพมหานคร มี
สถิติ การคลอดและการแท้งของหญิ งวัยรุ ่นสูง สุดในประเทศ ซึ่ ง ส่งผลกระทบหลายด้าน ได้แก่
ปั ญหาการทาแท้ง ภาวะแทรกซ้อนเด็กแรกเกิดนา้ หนักต่ากว่าเกณฑ์ การขาดโอกาสในการเลีย้ งดู
และการศึกษาในเด็กที่ มีแม่เลีย้ งเดี่ยวอายุ 15ปี เพิ่มขึน้ (กรมอนามัย, 2561) ซึ่งงานวิจยั นีว้ ่า ร้อย
ละ 90 ของเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง มีความไว้ใจขอคาแนะนาเพื่อนในเรื่องแฟน คู่รกั เป็ นส่วนใหญ่
สอดคล้องกับงานวิจยั ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมป้องกัน
ความเสี่ยงทางเพศ ของวัยรุน่ หญิงในกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าค่านิยมต่อพฤติกรรมทางเพศ ของ
วัยรุ ่นหญิ งคิดว่าการไม่มี แฟนเป็ นเรื่องล้าสมัย การถูกเนือ้ ต้องตัวเป็ นเรื่องปกติ ซึ่งวัยรุ ่นได้รบั
ค่านิยมเหล่านีจ้ ากสื่อ และกลุ่มเพื่อน (อารยา เชียงของ ปราลีณา ทองศรี และชะไมพร ธรรม
วาสี, 2561) และพบว่าก่อนดาเนินโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองใน
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม เสี่ยง กรุ งเทพมหานคร มีการรับรู ค้ วามสามารถ
ของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย และหลังจากดาเนินโปรแกรม
การจัดการเรียนรูฯ้ เยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร มี การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการ
ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Wilcoxon
Signed Ranks Test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลี่ยโดยตัวแปรอิสระ (Independent
Variables) พบว่ายอมรับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ โดยหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร
มีคะแนนการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมการจัดการเรียนรูฯ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้
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ไว้ และจากการเปรี ย บเที ย บผลการป้อ งกัน การติ ด เชื ้อ เอชไอวี โดยใช้ถุง ยางอนามัย ขณะมี
เพศสัมพันธ์ ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ หน่วยการ
เรีย นรู ้ 1 ที่ พ บว่า หลัง จากด าเนิ น โปรแกรมการจัด การเรีย นรู ฯ้ เยาวชนกลุ่ม เสี่ ย ง ที่ เป็ น กลุ่ม
ตัวอย่าง ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์เฉลี่ยร้อยละ 79.17 ซึ่ง
เพิ่มจานวนครัง้ ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ที่จากเดิมไม่ใช้ถงุ ยางอนามัยเลย หรือใช้เพียง 12 ครัง้ ขณะมีเพศสัมพันธ์เท่านัน้ แสดงว่าโปรแกรมการจัดการเรียนรูค้ วามสามารถของตนเอง ใน
การป้อ งกัน การติด เชื อ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม เสี่ ย ง กรุ ง เทพมหานคร ที่ ผู้วิ จัยพัฒ นาขึน้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพส่ ง ผลต่ อ การรับ รู ้ค วามสามารถของตนเองในการป้ อ งกัน การติ ด เชื ้อ เอชไอวี
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรัมภา ขวัญยืน ที่พบว่า หากเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีเพศสัมพันธ์เป็ น
ประจา มีความรู ้ เจตคติท่ีดี มีทกั ษะที่ จาเป็ น แต่ถา้ ไม่มีการรับรูค้ วามสามารถในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีดว้ ยการใช้ถงุ ยางอนามัยแล้ว ก็ไม่อาจป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีได้ หากเพิ่มการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีได้แล้วนัน้ ยัง
ช่วยลดปัญหาการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน่ ลดปัญหาสังคม และภาระของหน่วยงานภาครัฐที่ตอ้ ง
ให้ก ารช่ ว ยเหลื อ อี ก ด้ว ย (พรรัม ภา ขวัญ ยื น , 2557 ) ซึ่ ง สอดคล้อ งกั บ การป้ อ งกั น ปั ญ หา
การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ที่ไม่สามารถยับยัง้ การมีเพศสัมพันธ์ได้ ทางออกอีกวิธีท่ีดีท่ีสดุ คือ การป้อ งกัน
ด้ว ยการใช้ถุง ยางอนามัย ที่ ช่ว ยป้อ งกัน การติ ด เชื ้อ เอชไอวี โรคติ ด ต่อ ทางเพศสัม พัน ธ์ และ
การตั้ง ครรภ์ เป็ นการปรับ ตัว ให้ เข้า กั บ สถานการณ์ ปั ญ หาของเยาวชนและวัย รุ ่น ซึ่ ง เน้ น
การเผยแพร่ความรู ้ และปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมการป้องกันไปยังกลุ่ม เป้าหมายโดยตรง ได้แก่
กลุ่ม เด็ก เยาวชน ครอบครัว ในสถานศึกษา ในชุม ชน ซึ่ง เด็กและเยาวชนสามารถน าไปใช้ได้
ในชีวิตจริง ชีวิตจริงที่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ (วฤษสพร ณัฐรุ จิโรจน์, 2560)
ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ ่น ส่วนใหญ่ เกิดขึน้ กับแฟน คนรัก และเพื่อน ซึ่งมีความไว้ใจ เชื่อใจ
คูร่ กั ทาให้มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน และอาจทาให้เกิดการติดเชือ้ เอชไอวี ในวัยรุ ่นได้ อารมณ์
ความรูส้ ึกของวัยรุน่ ต่อตัวกระตุน้ ทางเพศ ได้แก่ การดูหนังเอ็กซ์หรือคลิปโป๊ การอยู่ใกล้ชิดกับคูร่ กั
ซึ่งเป็ นเรื่องธรรมชาติ และในปั จจุบนั มีความหลากหลายทางเพศ ทัง้ เพศชาย เพศหญิ ง และเพศ
ทางเลือก เป็ นประเด็นสาคัญที่ วยั รุน่ ต้องรู เ้ ท่าทันและตัดสินใจด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย และรับ ผิ ด ชอบต่อผลที่ ต ามมา (ส านัก อนามัย การเจริญ พัน ธุ์กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2560) จากการเปรียบเทียบผลการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โดยใช้ถุงยางอนามัย
ขณะมี เพศสัม พันธ์ ของเยาวชนกลุ่ม เสี่ ย ง กรุ ง เทพมหานคร ก่อ นและหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ
หน่วยการเรียนรู ้ 1 ที่ พ บว่ามี เพี ยงร้อยละ 30 ของเยาวชนกลุ่ม เสี่ ยงที่ เป็ นกลุ่ม ตัวอย่างที่ ผ่าน
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การเข้าร่วมโปรแกรมฯ หน่วยการเรียนรู ้ 1 แล้วใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ ขณะมีเพสสัมพันธ์ภายใน
ระยะเวลา 1เดื อน สอดคล้อ งกับ ผลวิจัยในด้านความสม่ า เสมอในการใช้ถุง ยางอนามัยของ
นักศึกษาชายรักชายที่พบว่า มีการใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ ร้อยละ 49.6 กับคู่ นอนประจา และใช้
ถุงยางอนามัยทุกครัง้ ร้อยละ 66.4 กับคูน่ อนชั่วคราวเท่านัน้ เนื่องจากเรื่องของพฤติกรรมทางเพศ
เป็ นเรื่องที่ตอ้ งให้หลายปั จจัยประกอบกัน อย่างไรก็ตามยังคงสอดคล้องในผลการวิจยั นีว้ ่า ปั จจัย
ด้านการรับรูค้ วามสามารของตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย สามารถทานายความสม่ าเสมอใน
การใช้ถุ ง ยางอนามั ย ได้ (นัท ธวิ ท ย์ สุ ข รัก ษ์ , 2561) และแม้ก ารปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อ
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีดว้ ยการใช้ถุงยางนามัยทุกครัง้ เป็ นเรื่องที่ตอ้ งใช้เวลาและพัฒ นา
โปรแกรมต่อ เนื่องจากการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีมีความจาเป็ นต้องใส่ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ ที่มี
เพศสัม พั น ธ์ จึ ง จะปลอดภั ย จากเอดส์ไ ด้ ผลการศึ ก ษาวิ จัย และพั ฒ นาโปรแกรมในครั้ง นี ้
มีความสอดคล้องกับประเด็นที่ทา้ ทายความสามารถในการดาเนินโครงการด้านสุขภาวะทางเพศ
อนามัยการเจริญพันธ์ การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีในกลุม่ เยาวชน ได้แก่ ขาดความครอบคลุมใน
กลุ่มเยาวชนที่เข้าไม่ถึงโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชน
กลุ่มเสี่ยงที่มีความจาเป็ นเร่งด่วนในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีและสุขภาวะทางเพศ ในขณะที่
หลายโปรกรมตั้ง เป้า หมายให้มี ค วามครอบคลุม กลุ่ม วัย รุ ่น ทุก คนในชุม ชน แทนที่ จ ะก าหนด
กลุ่ม เป้า หมายที่ มี ค วามเสี่ ย งเฉพาะกลุ่ม และการเปลี่ ย นแปลงความสามารถในการป้อ งกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้ถงุ ยางอนามัย กลวิธีการจัดการเรียนรู ้
จึงมีความสาคัญยิ่ง กับความสามารถที่จะกระทาการใดๆ กับข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเองได้ และจาก
การทบทวนหลักสูตรเพศวิถีศกึ ษารอบด้านใน 10 ประเทศ แถบแอฟริกาตะวันออกและใต้ ซึ่งเป็ น
พืน้ ที่โครงการริเริ่มที่ครอบคลุมทัง้ ภูมิภาค พบว่า หลักสูตรส่วนใหญ่ไม่มีขอ้ มูลพืน้ ฐานมากพอใน
เรื่องที่เกี่ยวกับถุงยางอนามัย ขาดแง่มมุ ต่างๆ ในเรื่องเพศ สถานที่ขอรับถุงยางอนามัยและบริการ
ด้า นสุ ข ภาวะทางเพศ และหลั ก สู ต รส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ใ ห้ค วามสนใจมากพอในการเสริ ม พลั ง
ความสามารถของเยาวชน(Venkatraman Chandra-Mouli Catherine Lane Sylvia Wong,
2015) ดังนัน้ โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติด
เชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร ที่ดาเนินกิจกรรมในชุมชน เป็ นโปรแกรมที่เป็ น
ส่วนหนึ่งที่เติมเต็ม ให้การจัดการเรียนรูห้ ลักสูตรเพศวิถีศึกษารอบด้านมีความครอบคลุมขึน้ และ
เป็ น โปรแกรมที่ มี ค วามเฉพาะเจาะจง ในกลุ่ม เยาวชนกลุ่ม เสี่ ย ง กรุ งเทพมหานคร ซึ่ง ด าเนิ น
กิจกรรมในชุมชนของตนเอง ทาให้ใช้กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มี
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บริบททางสังคมใกล้เคียงกัน เห็นการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง และเปรียบเทียบ ให้กาลังใจ
เพื่อนเยาวชนกลุม่ เสี่ยงด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โปรแกรมการจัดการเรียนรู ค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติด
เชื อ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม เสี่ ย ง กรุ ง เทพมหานคร เป็ นโปรแกรมที่ ถูก สร้างและพัฒ นาจาก
แนวคิดการรับรูค้ วามสามารถของตนเอง (Self efficacy) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) เน้นการ
จัดการเรียนรูค้ วามสามารถของตนเอง โดยกาหนดจุดมุ่งหมายของโปรแกรมตามปั จจัยที่มีผลต่อ
การรับรูค้ วามสามารถของตน ได้แก่ การกระทาที่สาเร็จของตนเอง (Enactive Attainment) การได้
เห็ น ประสบการณ์ของผู้อ่ื น (Vicarious Experiences) การชักจูงด้วยค าพูด (Persuasion) และ
การกระตุน้ ทางอารมณ์ (Physiological State) ดังนัน้ จึงออกแบบโปรแกรมขัน้ ตอนผ่านกิจกรรมใน
ชื่อ “S-EPP-V program” โดย
“S” หมายถึง Self efficacy คือ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
“E” หมายถึง Enactive Attainment คือ การกระทาที่สาเร็จของตนเอง
“Pe” หมายถึง Persuasion คือ การชักจูงด้วยคาพูด
“Ph” หมายถึง Physiological State คือ การกระตุน้ ทางอารมณ์
“V” หมายถึง Vicarious Experiences คือ การได้เห็นประสบการณ์ของผูอ้ ่ืน
โปรแกรมนี ้ เป็ นกิ จ กรรมต่อเนื่ อ ง รวมระยะเวลา 1 เดื อน ประกอบด้วย กิ จ กรรม
การเรียนรูใ้ น 4 ครัง้ ห่างกันครัง้ ละ 1สัปดาห์ ตามทฤษฏีการพัฒนาหลักสูตร/โปรแกรม ของทาบา
(Taba, 1962) โดยส่งเสริม สร้างสรรค์การสอนและการเรียนรู ม้ ากกว่าการออกแบบหลักสูตร/
โปรแกรม มี ทั้ ง หมด 7 ขั้ น ตอน จนเกิ ด เป็ น S-EPP-V Program ที่ มี ความเหมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็ นเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ให้ส่งผลกับพฤติกรรมสุขภาพทางเพศในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุนโปรแกรมสุขศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเอดส์และเพศในสถานศึกษา
สรุ ป โปรแกรมการจัดการเรียนรู ้การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร (S-EPP-V Program) ดังตาราง 20
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ตาราง 20 ตารางแสดงโปรแกรมการจัดการเรียนรูก้ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร (S-EPP-V Program)
ครั้งที่/
วิธี
แนวคิด
เวลาทีใ่ ช้
ดาเนินการ
S-EPP-V
ครัง้ ที่ 1
1.ชีแ้ จงวัตถุประสงค์และ S-E
60-120
ขัน้ ตอน
-P
นาที
2.วัดการรับรู ้
-E
ความสามารถของตนเอง -E,V
3.ดาเนินกิจกรรม
4.ชีแ้ จงและแจกแบบ
บันทึกการใช้ถงุ ยางฯ
ครัง้ ที่ 2
1.ทบทวนสาระ
S-E,V,P
20-40
2.ดาเนินกิจกรรม
-E
นาที
ครัง้ ที่ 3
10-20นาที
ครัง้ ที่ 4
30-60
นาที

1.ทบทวนสาระ
S-P
2.ดาเนินกิจกรรม
1.วัดการรับรู ้
S-P
ความสามารถของตนเอง -E
3.เก็บแบบบันทึกการใช้
ถุงยางฯ

กิจกรรม

ประ
เมินผล
1.รือ้ ค้นผลสาเร็จ -การสังเกต
2.ชักจูงด้วยคาพูด -ข้อความคิดเห็น
3.ระลึกสิ่งสาคัญ -ผลการรับรู ้
ไว้ยดึ เหนี่ยว
ความสามารถของ
4.วลีหรือภาพหลุด ตนเอง
เด็ด
1.ชักจูงด้วยคาพูด -การสังเกต
ผ่านโมเดล
-ข้อความคิดเห็น
2.ทวนสอบ
ความสาเร็จ
1.ยา้ เตือน
-การสังเกต
-ข้อความคิดเห็น
1.เตือนใจ
-การสังเกต
2.ทวนสอบ
-ข้อความคิดเห็น
ความสาเร็จ
-ผลการรับรู ้
ความสามารถของ
ตนเอง
-ผลการใช้ถงุ ยาง
อนามัย

ข้อเสนอแนะเพือ่ การจัดการเรียนรู้ไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่า ยอมรับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ โดยหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการ
เรียนรู ก้ ารรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
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กรุงเทพมหานคร มีคะแนนการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีสูง
กว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการเรียนรู ฯ้ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ แสดงว่าโปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ในการ
ป้ อ งกั น การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย ง กรุ ง เทพมหานคร ที่ ผู้วิ จัย พั ฒ นาขึ น้ มี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ดังนัน้ จึง
ควรนาไปพัฒนาบุคลากรโดยการนาไปใช้กบั บุคลากรสาธารณสุขที่ดแู ลเยาวชนในชุมชน และใน
กลุม่ ตัวอย่างอื่นที่มีคณ
ุ ลักษณะใกล้เคียงกัน ได้แก่ สถานศึกษา ให้แพร่หลายต่อไป
2. จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเยาวชนในชุมชน ไม่สามารถกาหนดวันนัด
หมายโดยไม่สมัครใจได้ดงั เช่นกลุม่ ตัวอย่างในโรงเรียน ที่ใช้เวลาในชั่วโมงเรียนในการจัดการเรียนรู ้
ดังนัน้ การชีแ้ จงวัตถุประสงค์ การใช้คาพูดที่ แสดงความเข้าใจในกิจวัตรของเยาวชน การจัดการ
เรียนรู ใ้ นหัวข้อที่เยาวชนสนใจและแก้ปัญ หาที่เกิดขึน้ จริงของเยาวชนจึงเป็ นสิ่งที่ ทาให้เยาวชน
สนใจเข้าร่วมกิ จกรรมอย่างต่อเนื่ อง และการใช้เวลาที่น้อยที่ สุดในการดาเนินกิ จกรรม ร่วมกับ
กิจกรรมที่เข้าถึงความต้องการในจิตใจของเยาวชน เป็ นสิ่งสาคัญจาเป็ นที่จะทาให้เยาวชนสามารถ
อยู่ร่วมกิ จ กรรมจนครบก าหนด และน าไปใช้ในชี วิ ต จริง ได้ หากด าเนิ น กิ จ กรรมโดยใช้ระยะ
เวลานานและไม่ได้อยู่กลุ่มเพื่อนที่สนใจ จะทาให้ไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมครบกาหนด และไม่แสดง
ความคิดเห็นใดๆ และหลังจากดาเนินกิจกรรมแต่ละครั้ง ควรติดตามใส่ใจดูแลความก้าวหน้าและ
ปั ญ หาอุป สรรคของผู้เข้าร่วมกิ จ กรรมอย่างสม่ าเสมอ เพื่ อ ทราบความก้าวหน้าของผู้เข้าร่ว ม
กิจกรรม และสามารถให้คาแนะนา ช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากผลการวิ จั ย ซึ่ ง พบว่ า หลั ง เข้ า ร่ ว มโปรแกรมการจั ด การเรี ย นรู ้ ก ารรับ รู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร
มีคะแนนการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมการจัดการเรียนรูฯ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้
ไว้ ดังนัน้ จึงควรให้ศูนย์บริการสาธารณสุข ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ฯ้ นี ้ ไปใช้อย่างต่อเนื่ องกับ
ชุมชนในพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร และขยายการจัดการเรียนรูไ้ ปยังชุมชนพืน้ ที่อ่ืนๆที่มีบริบทใกล้เคียง
กัน
2. จากผลการวิจยั ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพิ่มเติมเฉพาะเรื่องนี ้ ให้บคุ ลากร
สาธารณสุ ข ทั่ว พื ้น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร สามารถน าไปใช้ใ นชุม ชน และสถานศึ ก ษาในพื ้น ที่
กรุงเทพมหานครได้
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ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูฯ้ เกี่ยวกับการประเมินผลตามสภาพจริง สาหรับให้
บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ใช้ป ระเมิ น เยาวชน และการใช้สัญ ลั ก ษณ์ ภาพ หรื อ ข้อ ความที่ เป็ น
ประสบการณ์ของตนเองในการกระตุน้ ให้เกิดความตระหนักก่อนเกิดพฤติกรรมเสี่ยง
2. ควรมี ก ารพัฒ นาการจัด การเรีย นรู ฯ้ เกี่ ย วกับ การใช้ถุง ยางอนามัย อย่างต่อ เนื่ อ ง
เนือ้ หาเฉพาะเรื่องได้แก่ เรื่องการออกแบบกิจกรรมให้ใช้ถงุ ยางอนามัยเฉพาะรายที่มีความเสี่ยงสูง
และการประเมินการใช้ถงุ ยางอนามัยอย่างต่อเนื่อง ให้เป็ นการจัดการเรียนรูท้ ่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
โดยใช้การจัดการเรียนรูผ้ วู้ ิจยั สร้างขึน้ เป็ นฐาน และปรับแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ าม
คุณลักษณะพฤติกรรมพิเศษเฉพาะกลุม่ ได้แก่ กลุม่ เสพยาเสพติดและมีเพศสัมพันธ์เป็ นประจาแต่
มีพฤติกรรมไม่ใช้ถงุ ยางอนามัย กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชายและมีเพศสัมพันธ์เป็ นประจาแต่มี
พฤติกรรมไม่ใช้ถุงยางอนามัย เป็ นต้นโดยปรับเนื อ้ หาและกิ จ กรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
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123
คู่มือประกอบการเรียนรู้
เอดส์และการป้ องกัน
สาหรับเยาวชน
เอกสารประกอบ
โปรแกรมการจัดการเรียนรู้การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร

โศรดา สุรเทวมิตร

124
คานา
เอกสารชุดการเรียนรูน้ ี ้ เป็ นเอกสารที่ผวู้ ิจยั จัดทาขึน้ เพื่อใช้เป็ นเอกสารประกอบโปรแกรม
การจัดการเรียนรู ก้ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชน
กลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นแนวทาง หรือโปรแกรมที่จะส่งผลกับ
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่ และสนับสนุนโปรแกรมสุข
ศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเอดส์และเพศในสถานศึกษา
ส าหรับ โปรแกรมการจัด การเรี ย นรู ้ก ารรับ รู ้ค วามสามารถของตนเอง ในการป้อ งกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม เสี่ยง กรุ งเทพมหานคร เน้นเพิ่ม การรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองในการป้ อ งกั น การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ด้ว ยการใช้ถุ ง ยางอนามั ย ตามแนวคิ ด การรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง (Self efficacy) ของ แบนดูราและเน้นในกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ที่ยงั ไม่
ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อเผชิญ เหตุการณ์ขณะมีเพศสัมพันธ์กับคู่ ทาให้เกิดการติดเชือ้ เอชไอวี ทัง้ ที่
เยาวชนส่วนใหญ่ ได้รบั ความรู ้ ปรับเจตคติ และทักษะในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่
อย่างต่อเนื่องแล้ว ซึ่งเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเหล่านีอ้ ยู่ในและนอกระบบการศึกษา ซึ่งเยาวชนในระบบ
การศึกษา ได้รบั การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีแล้วในหมวดวิชาสุขศึกษา แต่เยาวชนเหล่านีอ้ ยู่ใน
บริบทชุมชน และครอบครัว มากกว่ า 16 ชั่วโมง ในขณะที่อยู่ในสถาบันทางการศึกษาประมาณ
8-10 ชม. โปรแกรมนี ้ จึงพัฒนาขึน้ เพื่อสนับสนุนโปรแกรมสุขศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเอดส์
และเพศในสถานศึกษา
ผู้วิจัยหวัง เป็ นอย่างยิ่ง ว่าเอกสารชุดนี จ้ ักเป็ น ประโยชน์ ต่อบุคลากรสาธารณสุข และ
บุคลากรทางการศึกษา และผูส้ นใจทั่วไป ที่มีเป้าหมายและดาเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้ถงุ ยางอนามัยในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่ ในเยาวชนกลุม่ เสี่ยง
สุดท้ายนี ้ ขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์ท่ีปรึกษา แกนนาเยาวชน เยาวชนกลุ่มตัวอย่าง
และผู้ใหญ่ ใจดีในชุม ชนที่ เอื อ้ ข้อมูล รวมถึงผู้เขี ยนตารา หนังสื อ และงานวิจัยทุกเล่ม ที่ น ามา
อ้างอิงในคู่มื อประกอบการเรียนรู ใ้ นครัง้ นี ้ ซึ่งนับได้ว่า มี ป ระโยชน์อ ย่างยิ่ง ต่อการพัฒ นาการ
จัดการเรียนรู ก้ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
โศรดา สุรเทวมิตร
นักศึกษาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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สารบัญ
หน้า
คานา
เส้นทางการใช้คมู่ ือประกอบการเรียนรูเ้ อดส์และการป้องกัน
แนวทางของโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้
แผนการจัดกิจกรรมในโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
สัปดาห์ท่ี 1
- กิจกรรมรือ้ ค้นผลสาเร็จ
(แนวคิด, วัตถุประสงค์, เนือ้ หาสาระ, เวลา, อุปกรณ์, วิธีดาเนินกิจกรรม
และการประเมินผล)
- กิจกรรมชักจูงด้วยคาพูด
(แนวคิด, วัตถุประสงค์, เนือ้ หาสาระ, เวลา, อุปกรณ์, วิธีดาเนินกิจกรรม
และการประเมินผล)
- กิจกรรมระลึกสิ่งสาคัญไว้เป็ นที่ยดึ เหนี่ยว
(แนวคิด, วัตถุประสงค์, เนือ้ หาสาระ, เวลา, อุปกรณ์, วิธีดาเนินกิจกรรม
และการประเมินผล)
- กิจกรรมวลีหรือภาพหลุดเด็ด
(แนวคิด, วัตถุประสงค์, เนือ้ หาสาระ, เวลา, อุปกรณ์, วิธีดาเนินกิจกรรม
และการประเมินผล)
สัปดาห์ท่ี 2
- กิจกรรมชักจูงด้วยคาพูด
(แนวคิด, วัตถุประสงค์, เนือ้ หาสาระ, เวลา, อุปกรณ์, วิธีดาเนินกิจกรรม
และการประเมินผล)
- กิจกรรมทวนสอบความสาเร็จ
(แนวคิด, วัตถุประสงค์, เนือ้ หาสาระ, เวลา, อุปกรณ์, วิธีดาเนินกิจกรรม
และการประเมินผล)

127
128
129
130

134

126
สารบัญ (ต่อ)
หน้า
สัปดาห์ท่ี 3
- กิจกรรมยา้ เตือน
(แนวคิด, วัตถุประสงค์, เนือ้ หาสาระ, เวลา, อุปกรณ์, วิธีดาเนินกิจกรรม
และการประเมินผล)
สัปดาห์ท่ี 4
- กิจกรรมเตือนใจ
(แนวคิด, วัตถุประสงค์, เนือ้ หาสาระ, เวลา, อุปกรณ์, วิธีดาเนินกิจกรรม
และการประเมินผล)
- กิจกรรมทวนสอบความสาเร็จ
(แนวคิด, วัตถุประสงค์, เนือ้ หาสาระ, เวลา, อุปกรณ์, วิธีดาเนินกิจกรรม
และการประเมินผล)
เอกสารการเรียนรู ้

136
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139
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เส้นทางการใช้คู่มือประกอบการเรียนรู้เอดส์และการป้ องกัน

ทาความเข้าใจคูม่ ือประกอบการเรียนรู ้
เอดส์และการป้องกัน

โปรแกรมการจัดการเรียนรู้
4 ครัง้ สัปดาห์ละ 1ครัง้

ศึกษาหาความรูจ้ ากข้อมูลอื่นๆ

แหล่งข้อมูลตาม
บรรณานุกรม

ดาเนินกิจกรรมกับกลุม่ เป้าหมาย

สนับสนุน
ถุงยางอนามัยพร้อมใช้

ประเมินผล
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แนวทางของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร
เนือ้ หาของโปรแกรมที่ถูกสร้างขึน้ เน้นการจัดการเรียนรู ้การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดความมุ่ง
หมายของโปรแกรม ตามปัจจัยที่มีผลต่อการรับรูค้ วามสามารถของตน มีดงั นี ้
1. การกระทาที่สาเร็จของตนเอง (Enactive Attainment) เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้
ในความสามารถตนเองมากที่สดุ เป็ นการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง (Mastery Experiences)
2. การได้เห็ น ประสบการณ์ ข องผู้อ่ื น (Vicarious Experiences) โดยมุ่ ง เน้น ตัว แบบที่
สามารถเรียนรู ป้ ระสบการณ์ได้จากการสังเกต หรือมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง และตัวแบบที่เป็ น
สัญลักษณ์ (Symbolic หน่วยการเรียนรู)้
3. . การกระตุน้ ทางอารมณ์ (Physiological State) เป็ นการกระตุน้ ปฏิกิริยาของบุคคลที่
ส่งผลต่อการตัดสินความสามารถของตนเอง
4. การชักจูงด้วยคาพูด (Persuasion) เป็ นวิธีการใช้กนั มากเพราะทาได้ง่าย ใช้ได้ทนั ที ทุก
เวลา สถานที่ และโอกาส การชักจูงด้วยคาพูด ทาให้เชื่อว่าจะสามารถประสบความสาเร็จได้ แม้ว่า
จะเคยทางานไม่สาเร็จมาแล้ว
ทัง้ หมดนี ้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู ก้ ารรับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี และให้เกิ ดพฤติกรรมการใช้ถุง ยางอนามัย ขณะมี เพศสัม พัน ธ์ โดยสร้างเป็ น รู ป แบบ
กิจกรรม ดังนี ้
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แผนการจัดกิจกรรมในโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ การรับรู้ความสามารถของตนเอง
ในการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร
คาชีแ้ จง
โปรแกรมการจัดการเรียนรู ก้ ารรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร เป็ นโปรแกรมที่ถูกสร้างและพัฒนาจากแนวคิด
การรับ รู ค้ วามสามารถ (Self efficacy) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) เน้น การจัด การเรีย นรู ้
การรับ รู ค้ วามสามารถของตนเอง โดยก าหนดจุด มุ่ง หมายของโปรแกรมตามปั จ จัยที่ มี ผ ลต่อ
การรับรูค้ วามสามารถของตน ได้แก่ การกระทาที่สาเร็จของตนเอง (Enactive Attainment) การได้
เห็ น ประสบการณ์ ข องผู้อ่ื น (Vicarious Experiences) สภาวะทางสรี ร วิ ท ยา (Physiological
State) และการชัก จูง ด้ว ยค าพูด (Persuasion) ในการจัด กิ จ กรรมครัง้ นี ้ เป็ น กิ จ กรรมต่อ เนื่ อ ง
รวมระยะเวลา 1 เดือน ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรูใ้ นสัปดาห์ท่ี 1-4 ตามทฤษฏีการพัฒนา
หลัก สูต ร/โปรแกรม ของทาบา (Taba, 1962) โดยส่ง เสริม สร้า งสรรค์ก ารสอนและการเรีย นรู ้
มากกว่ า การออกแบบหลัก สู ต ร/โปรแกรม มี ทั้ง หมด 7 ขั้น ตอน ได้แ ก่ ขั้น ที่ 1 การวิ นิ จ ฉั ย
ความจาเป็ น (Diagnosis of needs) ขัน้ ที่ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
(Formulation of objectives) ขั้น ที่ 3 การคัด เลื อ กเนื ้อ หาสาระ (Selection of content) ขั้น ที่ 4
การกาหนดโครงสร้างความต้องการหรือจัดลาดับเนือ้ หาสาระ (Organization of content) ขัน้ ที่ 5
การคัด เลื อ กประสบการณ์ เ รี ย นรู ้ (Selection of learning experiences) ขั้น ที่ 6 การก าหนด
โครงสร้า งของประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ (Organization of learning experiences) และขั้น ที่ 7
การกาหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้ (Determination of evaluate and of
the ways and means of doing it)
กลุ่มเป้ าหมาย
เยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชน
กลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร ให้ส่งผลกับพฤติกรรมสุขภาพทางเพศในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอ
วีรายใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนโปรแกรมสุขศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเอดส์และเพศ
ในสถานศึกษา
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สัปดาห์ที่ 1
กิจกรรมรือ้ ค้นผลสาเร็จ
แนวคิด
บุคคลที่รบั รูค้ วามสามารถของตนเองที่เคยทาแล้วประสบผลสาเร็จ และเป็ นประสบการณ์
โดยตรง จะช่วยให้สามารถแสดงพฤติกรรมหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สาเร็จได้เร็ว แม้วา่ จะพบ
ปัญหาอุปสรรค
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ได้ทบทวนปั ญหาหรือปั จจัยที่ทาให้ตนเองใส่ถุงยางอนามัยได้สาเร็จ และ
ตระหนักถึงการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ได้วิเคราะห์ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรูส้ กึ ของกลุ่มตัวอย่าง
เกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และแนวทางเผชิญปัญหาใช้ถงุ ยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ท่ีผา่ นมา
3. เพื่อสร้างความเชื่อในการรับรูค้ วามสามารถ และแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้
ถุงยางอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ เอชไอวี
อุปกรณ์
กระดาษ A4 และปากกา
วิธีดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา
1. ชีแ้ จงกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขัน้ ตอน และประโยชน์ท่ีได้รบั
2. ผูว้ ิจยั ประเมินความรู ้ โดยสอบถามผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เกี่ยวกับการรับรูเ้ รื่องเอดส์
3. ผู้วิจัยประเมิ นการรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง โดยสอบถามผู้เข้าร่วมวิจัยว่า เคยป้องกัน
การติดเชื อ้ เอชไอวีดว้ ยวิธีการใดมาแล้วบ้าง และด้วยแบบประเมิ นการรับรู ค้ วามสามารถของ
ตนเองในการใช้ถงุ ยางอนามัย (Self-efficacy: Condom Use) ที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ จากแบบประเมิน
ของศูนย์อานวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (UNICEF)
ขัน้ สอน
4. ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเล่าหรือเขียนลงในกระดาษ เกี่ยวกับประสบการณ์ปอ้ งกันการติดเชือ้
เอชไอวี ด้วยวิธีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ (เล่าถึงหรือเขียนลงในกระดาษ เกี่ยวกับ
ปัญหา และประสบการณ์ท่ีสาเร็จในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี)
ขัน้ สรุป
5. ให้กลุ่มช่วยกันสรุปข้อดีของการใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ และสรุ ปกลยุทธ์เอาชนะ
ปัญหา/อุปสรรคจนสามารถใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ได้
6. ผูว้ ิจยั เพิ่มเติมความรูแ้ ละทักษะเพื่อแก้ปัญหาจนสามารถใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ได้
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สัปดาห์ที่ 1 (ต่อ)
เวลา
10-20 นาที
การประเมินผล
การสังเกตและข้อความคิดเห็น
กิจกรรมชักจูงด้วยคาพูด
แนวคิด
การชักจูงด้วยคาพูด (Persuasion) เพื่อให้เกิดพฤติกรรม และการมีความรู ้ ทาให้เกิด
ความตระหนักถึงความเสี่ยงและโทษของพฤติกรรมไม่ปอ้ งกัน
วัตถุประสงค์
เป็ นการชักจูงด้วยคาพูด เพื่อให้เกิดพฤติกรรม
อุปกรณ์
ถุงยางอนามัยพร้อมใช้ และแบบบันทึกการใช้ถงุ ยางอนามัย
วิธีดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา
1. ชีแ้ จงถึง “ความสาคัญของการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี และสถานที่แจกถุงยางอนามัยฟรี
2. หลังจากผูว้ ิจยั รับฟั งเกี่ยวกับการรับรูเ้ รื่องเอดส์ และการป้องกัน ในกิจกรรม1 แล้ว เช่น ผูเ้ ข้า ร่วม
วิจยั พูดเรื่องที่เกี่ยวข้องตามกระแสสังคม ในเรื่องการไม่ใช้ถงุ ยางอนามัยแล้ว ทาให้ติดเชือ้ มะเร็ง
ปากมดลู ก ตามกระแสการเสี ย ชี วิ ต ของพริ ต ตี ้ช่ื อ ดัง หรื อ แนวทางค้น หาเครื่ อ งยึ ด เหนี่ ย ว
เป็ นการยึดคู่ และการผูกพันด้วยเพศสัม พันธ์เป็ นหลักยึด ผู้วิจัยจะสอดแทรกความรู ้ ท่ี ถูกต้อง
พร้อ มทั้ง ยกตัว อย่า งประกอบ และชื่ น ชมในสิ่ ง ที่ ผู้เข้า ร่ว มวิ จัย ตระหนัก เกี่ ย วกับ การป้อ งกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี
3. แจกถุงยางอนามัยพร้อมใช้ และแบบบันทึกการใช้ถงุ ยางอนามัย เน้นยา้ เรื่องการใช้ถงุ ยาง
อนามัย
ขัน้ สอน
4. สอน-สาธิตใส่ถงุ ยางอนามัยที่ถกู วิธี
5. พูดโน้มน้าวถึง สิ่งสาคัญไว้เป็ นที่ยึดเหนี่ยว และการคิดจากประสบการณ์การใช้ถงุ ยางอนามัย
แม้เพียงครัง้ เดียวที่เคยประสบความสาเร็จของตนเองและผูอ้ ่ืน
ขัน้ สรุป
6. ชวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม สรุ ปว่าเราได้อะไรจากกิจกรรมนีแ้ ละเพิ่มเติมประเด็น ดังนี ้ “แต่ละคน
ควรมีส่ิงสาคัญไว้เป็ นที่ยึดเหนี่ยวและการคิดจากประสบการณ์การใช้ถุงยางอนามัย แม้เพียงครัง้
เดียวที่เคยประสบความสาเร็จของตนเองและผูอ้ ่ืน”
7. นัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ ต่อไป
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สัปดาห์ที่ 1 (ต่อ)
เวลา
10-20 นาที
การประเมินผล
การสังเกตและข้อความคิดเห็น
กิจกรรมระลึกสิ่งสาคัญไว้เป็ นทีย่ ดึ เหนี่ยว
แนวคิด
เป็ นกิจกรรมการคิดจากการกระทาที่สาเร็จของตนเอง (Enactive Attainment) สารวจว่า
ชีวิตตนเองต้องการสิ่งใด สิ่งใด มีความหมายกับชีวิตของตนเองบ้าง จะช่วยให้เยาวชน สามารถ
จัดลาดับความสาคัญ และวางแผนใช้เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยว
วัตถุประสงค์
1. ระบุ สิ่งที่ตนเองให้ความสาคัญกับชีวิต
2. บอกได้วา่ สิ่งใดมีอิทธิพลต่อจิตใจ และส่งผลต่อการมีชีวิตอยูใ่ นชีวิตนี ้
3. อธิบายเหตุผล ของการให้ความสาคัญ “สิ่งที่มีอิทธิพลต่อจิตใจ” นัน้ ขอแต่ละบุคคล
อุปกรณ์
กระดาษA4, สีเมจิก
วิธีดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา
1. ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนีว้ า่
- เป็ นการสารวจสิ่งที่ตนเองต้องการในชีวิต
- เพราะเหตุใด จึงให้คณ
ุ ค่าต่อสิ่งเหล่านัน้
- ใช้เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อพบเหตุการณ์ท่ีทาให้ไม่บรรลุเป้าหมายหรือไม่
2. ให้พิจารณาสิ่งที่จะบอก ดังนี ้ “พ่อแม่ ปู่ ย่าตายาย ลุงป้านาอา พระ พระอัลเลาะห์ ชีวิต แฟน
ความฝัน บ้าน ลูก เทวดา สังคม การใช้เงิน หรืออื่นๆ
3. จากนัน้ ให้จดั ลาดับความสาคัญ 3ลาดับ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของตนมากที่สดุ โดยให้เรียง
ตามลาดับ ความสาคัญ 1-3 แล้วเขียนลงกระดาษA4 1แผ่น พร้อมบอกเหตุผล
4. เมื่อครบกาหนดเวลา ให้เล่าเรื่องราว ลาดับสิ่งสาคัญ 3 ลาดับ พร้อมบอกเหตุผล
5. สอบถามสิ่งสาคัญอันแรก ใช้เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อพบเหตุการณ์ย่ วั ยุได้หรือไม่
6. ชวนคุย โดยใช้คาถามชวนคิดว่า “เคยมีเหตุการณ์ใดบ้าง ที่เรากาลังผิดพลาดแล้ว ใจแวบนึกถึง”
สิ่งสาคัญหรือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เปลี่ยนพฤติกรรมเฉียบพลันได้หรือไม่
ขัน้ สอน
7. เมื่อครบกาหนดเวลา บอกให้เล่าเรื่องราวประสบการณ์ท่ีใช้เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยว
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สัปดาห์ที่ 1 (ต่อ)
ขัน้ สรุป
8. สรุปว่าได้อะไรจากกิจกรรมนีแ้ ละเพิ่มเติมประเด็น ดังนี ้ “แต่ละคน มีส่งิ สาคัญที่ให้คณ
ุ ค่าต่อ
ชีวิตของตน อาจเหมือนและต่างกันไป เมื่อคนเราจะแสดงพฤติกรรม ตามเหตุการณ์ท่ีมากระทบ
แล้ว ทาให้เป้าหมายเราผิดไปจากเดิม สิ่งสาคัญต่อชีวิต กลับเป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเราอย่างดี
เวลา
10-20 นาที
การประเมินผล
การสังเกตและข้อความคิดเห็น
กิจกรรมวลีหรือภาพหลุดเด็ด
แนวคิด
เป็ นกิ จ กรรมที่ พัฒ นามาจากการกระทาที่ ส าเร็จของตนเอง (Enactive Attainment) ซึ่ง
เสริมสร้างความสามารถของตนเองด้วยการใช้กระบวนการเก็บจา (retention processes) โดย
แปลงข้อมูลจากปั จจัยที่นาไปสู่ประสบการณ์ท่ี สาเร็จ ให้เป็ นรู ปแบบของสัญลักษณ์ท่ีเป็ นคาพูด
หรื อ รู ป ภาพเพื่ อ ให้จ าง่ า ย โดยการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ความรู ้สึ ก ปั จ จัย ที่ ท าให้เกิ ด
ความส าเร็จ ในการใส่ ถุง ยางอนามัย เมื่ อ มี เพศสัม พัน ธ์ เป็ นการสะท้อ นความภาคภู มิ ใจใน
ความสาเร็จ และทบทวนปัจจัยแห่งความสาเร็จนัน้ ทัง้ ของตนเองและผูอ้ ่ืน ซึ่งสามารถปรับปรุงเป็ น
แนวทางของตนได้ โดยคาพูดจูงใจนัน้ ต้องเป็ นเรื่องที่เป็ นไปได้ และสอดคล้องกับความเป็ นจริง
นัน้ ๆมากขึน้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ผูเ้ ข้าร่วมวิจัยได้ระลึกถึงความรู ส้ ึกในการรับรู ค้ วามสามารถของตนเองขณะใส่ถุงยาง
อนามัยเมื่อเพศสัมพันธ์ได้สาเร็จ
2. เพื่ อ ให้ผู้เข้าร่ว มวิ จัย สร้า งสัญ ลัก ษณ์ (key message yourself) เพื่ อ เตื อ นใจในการป้อ งกัน
การติดเชื อ้ เอชไอวี ของตนเองด้วยการใช้ถุงยางอนามัย ขณะมี เพศสัม พัน ธ์ ซึ่ง เป็ นการพัฒ นา
แนวทางการคิดรูท้ ่ีจะควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อวิถีชีวิตของตนได้
อุปกรณ์
กระดาษการ์ดสีแผ่นเล็ก, ปากกาเมจิก
วิธีดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา
1. แจกกระดาษการ์ดสีแผ่นเล็กและปากกาเมจิกให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั คนละ 1 แผ่น
2. บอกให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ทุกคน ย้อนระลึกถึงปั จจัยที่ทาให้ตนเองประสบผลสาเร็จในการใส่ถุงยาง
อนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ แล้วเขียนจุดเปลี่ ยนที่ทาให้ฉุกใจคิดใช้ถุงยางอนามัยทันทีในขณะมี
เพศสัมพันธ์ เป็ นวลีเด็ดของตนเอง หรือรู ปที่สามารถคิดเป็ นภาพสื่อความหมายให้เกิดการแสดง
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พฤติกรรมใส่ถุงยางอนามัยของตนเอง แต่ถ้าไม่มี แม้เพียงสักครัง้ ที่เคยใส่ถุงยางอนามัยขณะมี
เพศสัมพันธ์ ต้องทาให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั นึกถึงสิ่งที่จะกระตุกเตือนใจ ให้เราใส่ถงุ ยางฯให้ได้
3. ให้เขียนข้อความหรือวาดภาพลงในกระดาษการ์ดสีแผ่นเล็ก
4. ให้สลับกับเพื่อนที่ไว้วางใจอ่านข้อความหรือดูภาพ
ขัน้ สอน
5. ให้เล่าถึงข้อความหรือภาพที่ตงั้ ใจสื่อสารต่อตนเองในกระดาษการ์ดสีแผ่นเล็ก
ขัน้ สรุป
6. ผูว้ ิจยั สรุปประเด็น/สาระของการสร้างสัญลักษณ์ (key message yourself) เพื่อยา้ เตือนใจใน
ความสามารถในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของตนเอง ด้วยการใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมี
เพศสัมพันธ์
7. แจกแบบบันทึกการใส่ถงุ ยางอนามัยและอธิบายความสาคัญและวิธีบนั ทึก พร้อมนัดหมาย 2
สัปดาห์ตอ่ ไป
เวลา
10-20 นาที
การประเมินผล
การสังเกตและข้อความคิดเห็น
สัปดาห์ที่ 2
กิจกรรมชักจูงด้วยคาพูด
แนวคิด
การชักจูงด้วยคาพูด (Persuasion) จากบุคคลที่มี การรับรู ค้ วามสามารถ และน่านับถื อ
โดยบอกว่าการที่ ท าได้ป ระสบความส าเร็จ ได้ทาให้ผู้ถูก ชัก จูง มี ความพยายามในการกระท า
พฤติกรรม เพราะการรับรู ค้ วามสามารถที่ไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริง จะทาให้ความพยายาม
ลดลง และไม่แสดงพฤติกรรม หรือยอมแพ้กับอุปสรรคที่ เกิ ดขึน้ ได้ง่ายขึน้ ซึ่งผูว้ ิจัยใช้โมเดลให้
กลุม่ สื่อสาร และมีการยิงคาถาม สรุปผล
วัตถุประสงค์
เป็ นการชักจูงด้วยคาพูด โดยใช้โมเดลให้กลุ่มสื่อสาร และมีการยิงคาถาม สรุปผล เพื่อให้
เกิดพฤติกรรม
อุปกรณ์
โมเดลตุ๊กตาสามมิติ, กรรไกร, คัทเตอร์, กาว,กระดาษกาวสองหน้า, สายวัด, ถุงยาง
อนามัยและเจล
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วิธีดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา
1. ชีแ้ จงถึง “ความสาคัญของการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี และสถานที่แจกถุงยางอนามัยฟรี”
และสอบถามความสาเร็จในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีดว้ ย
2. อธิบายกติกาและแจกอุปกรณ์ ให้กลุม่ ช่วยกันสร้างตุ๊กตาสามมิติ จากอุปกรณ์ท่ีมี
ขัน้ สอน
3. ใช้คาพูดชักจูงให้คิด ได้แก่
– ทาไมถึงสามารถต่อโมเดลตุ๊กตาสามมิตไิ ด้เร็ว
– ทาไมถึงไม่มีแขนตุ๊กตา
– คิดอย่างไร จึงสามารถประกอบโมเดล ได้โดยไม่ใช้ กาว และเทปกาวสองหน้า
– เมื่อเพื่อนชวนใช้กาว ทาไมจึงเลือกไม่ใช้ ฯลฯ และผูกโยงเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวี ณ เหตุการณ์มีเพศสัมพันธ์
4. เน้นยา้ เรื่องการใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ ทุกคน ในทุกช่องทาง
5. พูดโน้มน้าวถึง สิ่งสาคัญไว้เป็ นที่ยึดเหนี่ยว และการคิดจากประสบการณ์การใช้ถงุ ยางอนามัย
แม้เพียงครัง้ เดียวที่เคยประสบความสาเร็จของตนเองและผูอ้ ่ืนขัน้ สรุป
6. สรุ ปว่าเราได้อะไรจากกิจกรรมนี ้ ชื่นชมในความสาเร็จ และเพิ่ม เติม ประเด็น ดังนี ้ “แต่ละคน
ควรมี ส่ิงสาคัญ ไว้เป็ นที่ยึดเหนี่ ยว และการคิดจากประสบการณ์การใช้ถุงยางอนามัย แม้เพี ยง
ครัง้ เดียวที่เคยประสบความสาเร็จของตนเองและผูอ้ ่ืน”
7. นัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ ต่อไป
เวลา
10-20 นาที
การประเมินผล
การสังเกตและข้อความคิดเห็น
กิจกรรมทวนสอบความสาเร็จ
แนวคิด
การทวนสอบประสบการณ์การใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์หลังดาเนินกิจกรรม
แล้ว1สัปดาห์ และจากการคิดจากการกระทาที่สาเร็จของตนเอง (Enactive Attainment)
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ผู้เข้าร่วมวิจัยได้ทบทวนความส าเร็จ และปั ญ หา/อุป สรรคของตนเอง เกี่ ยวกับการใช้
ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ในสัปดาห์ท่ีผา่ นมา
2. เพื่อให้ตนเองและเพื่อนผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ได้เรียนรู ้
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อุปกรณ์
วิธีดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา
1. เกริ่นนาเรื่องสัมพันธภาพของคูร่ กั ในลักษณะชวนคุย
2. ให้แบ่งกลุม่ แลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์การใช้ถงุ ยางอนามัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ขัน้ สอน
3.ให้แต่ละคู่นาเสนอประสบการณ์การใช้ถุงยางอนามัยขณะมี เพศสัมพันธ์ในสัปดาห์ท่ี ผ่านมา
เกี่ ยวกับปั ญ หา/อุปสรรคที่ เกิ ดขึน้ และวิธีการจัดการจิ ตใจให้คงพฤติกรรมการมี เพศสัม พันธ์ท่ี
ปลอดภัย (ค้นหาจุดคลิก๊ ๆ)
ขัน้ สรุป
4. สรุปบทเรียน และสามารถเลือกตัวแบบพฤติกรรมที่เหมาะสมได้และส่งแบบบันทึกการใช้ถงุ ยาง
อนามัย
เวลา
10-20 นาที
การประเมินผล
การสังเกตและข้อความคิดเห็น
สัปดาห์ที่ 3
กิจกรรมยา้ เตือน
แนวคิด
การชักจูงด้วยคาพูด (Persuasion) ผ่านการติด ต่อทางโทรศัพ ท์และ/หรือช่องทางไลน์
เพื่อยา้ เตือนให้มีเพศสัมพันธ์ดว้ ยการใช้ถงุ ยางอนามัยและบันทึกการใช้และเหตุผลในการใช้ถงุ ยาง
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ให้เกิดพฤติกรรมในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
เป็ นการชัก จู ง ด้ว ยค าพู ด โดยผ่ า นการติ ด ต่อ สื่ อ สารย ้า เตื อ น เพื่ อ ให้เกิ ด พฤติ ก รรม
การป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีดว้ ยการใช้ถงุ ยางอนามัย
อุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือ
วิธีดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา
1. ติดต่อทักทายผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือไลน์
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2. พูดคุยถึงแฟน คูร่ กั หรือกิ๊ก สอบถามการทากิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ การร่วมรับประทานอาหาร
การไปท่องเที่ยว
ขัน้ สอน
3. ใช้คาพูดอธิบายยา้ ในเรื่องการใช้และการบันทึกกิจกรรมการใช้ถงุ ยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์
4. เน้นยา้ เรื่องการใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ ทุกคน ในทุกช่องทาง
5. พูดโน้มน้าวกล่าวถึง สิ่งสาคัญ ไว้เป็ นที่ยึดเหนี่ยว และการคิดจากประสบการณ์การใช้ถุงยาง
อนามัย แม้เพียงครัง้ เดียวที่เคยประสบความสาเร็จของตนเอง
ขัน้ สรุป
6. นัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรม และยา้ เตือนให้นาส่งแบบบันทึกพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย
ในกิจกรรมครัง้ ต่อไป
เวลา
10-20 นาที
การประเมินผล
การสังเกต พูดคุย และแสดงความคิดเห็น
สัปดาห์ที่ 4
กิจกรรมเตือนใจ
แนวคิด
การเรียนรูส้ ภาวะทางสรีรวิทยา (Physiological State) ที่เกิดจากความกลัว ความกลัวทา
ให้รา่ งกายเราเกิดการยัง้ คิดก่อนตัดสินใจ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้สะท้อนแนวคิดที่แท้จริงของตนเกี่ยวกับความกลัว และสามารถ
เรียนรูพ้ ฤติกรรมที่ตอบสนองต่อความกลัวเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
อุปกรณ์
วิธีดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา
1. เกริ่นนาเรื่อง ลักษณะความสัมพันธ์ของคูร่ กั และความกลัว ในลักษณะชวนคุย
2. นาพูดคุยตามหัวข้อสถานการณ์ โดยมีสถานการณ์ดงั นี ้
- หากท่านติดเชือ้ เอชไอวี ท่านจะรูส้ กึ อย่างไร
- หากท่านติดเชือ้ เอชไอวี ท่านคิดว่าบุคคลสาคัญในชีวิต ได้แก่ พ่อแม่ คนรัก เพื่อน หรือ คนอื่นๆที่
ท่านรัก จะรูส้ กึ อย่างไร
- หากท่านติดเชือ้ เอชไอวีหรือตัง้ ครรภ์ ท่านคิดว่า จะมีผลกระทบอย่างไรต่อตัวท่านบ้าง
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- เมื่อท่านจาเป็ นต้องมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ไม่มีถงุ ยางอนามัยพร้อมใช้ จะจัดการอย่างไร
ขัน้ สอน
3. นาเสนอตามประเด็นหัวข้อ ผ่านตัวแทน และซักถามเพื่อเรียนรู ้
ขัน้ สรุป
4.สรุปบทเรียน และนัดหมายกิจกรรมต่อไป
เวลา
10-20 นาที
การประเมินผล
การสังเกตและข้อความคิดเห็น
กิจกรรมทวนสอบความสาเร็จ
แนวคิด
การทวนสอบประสบการณ์การใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์หลังดาเนินกิจกรรม
แล้ว และจากการคิดจากการกระทาที่สาเร็จของตนเอง (Enactive Attainment)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ได้ทบทวนความสาเร็จและปัญหา/อุปสรรคของตนเอง เกี่ยวกับการใช้
ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ในสัปดาห์ท่ีผา่ นมา
2. เพื่อให้ตนเองและเพื่อนผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ได้เรียนรู ้
อุปกรณ์
วิธีดาเนินกิจกรรม
ขัน้ นา
1. เกริ่นนาเรื่องสัมพันธภาพของคูร่ กั ในลักษณะชวนคุย
2. ให้แบ่งกลุม่ แลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์การใช้ถงุ ยางอนามัยในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
ขัน้ สอน
3.ให้แต่ละคูน่ าเสนอประสบการณ์การใช้ถงุ ยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ในสัปดาห์ท่ีผา่ นมา
เกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึน้ และวิธีจดั การจิตใจให้คงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัย
ขัน้ สรุป
4. สรุปบทเรียน สามารถเลือกตัวแบบพฤติกรรมที่เหมาะสม และส่งแบบบันทึกการใช้ถงุ ยางฯ
5. แจกแบบประเมินการรับรูค้ วามสามารถในตนเองในการใช้ถงุ ยางอนามัย (Self-efficacy:
Condom Use) ให้ทาและเก็บแบบประเมิน
เวลา
10-20 นาที
การประเมินผล
การสังเกตและข้อความคิดเห็น
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เอกสารการเรียนรู้
แบบประเมินการรับรู้ความสามารถในตนเองในการใช้ถุงยางอนามัย (UNICEF) พ.ศ. 2557
: สัปดาห์หน้าท่านมีเพศสัมพันธ์ แต่ในขณะมีเพศสัมพันธ์คขู่ อไม่ใช้ถงุ ยางอนามัย คิดอย่างไร
Self-efficacy: Condom Use การรับรู้ความสามารถในตนเอง : การใช้ถุงยางอนามัย
1
ณ ตอนนี ้ ผม/ดิฉนั รูส้ กึ แน่ใจว่า จะสามารถพกถุงยางอนามัยติดตัว
1= ไม่แน่ใจเลย
ไว้ใช้ในยามที่ตอ้ งการได้
2= ไม่แน่ใจ
3= ไม่คอ่ ยแน่ใจ
4= แน่ใจ
5= แน่ใจมาก
9= ไม่ตอบ
2
ณ ตอนนี ้ ผม/ดิฉนั รูส้ กึ แน่ใจว่าจะใช้ถงุ ยางอนามัยทุกครัง้ ทีม่ ี
1= ไม่แน่ใจเลย
เพศสัมพันธ์กบั คูน่ อน
2= ไม่แน่ใจ
3= ไม่คอ่ ยแน่ใจ
4= แน่ใจ
5= แน่ใจมาก
9= ไม่ตอบ
3
ณ ตอนนี ้ ผม/ดิฉนั รูส้ กึ แน่ใจว่าฉันสามารถใช้ถงุ ยางอนามัยชิน้ ใหม่
1= ไม่แน่ใจเลย
ในทุกรอบ/ครัง้ ที่มเี พศสัมพันธ์กบั คูน่ อน
2= ไม่แน่ใจ
3= ไม่คอ่ ยแน่ใจ
4= แน่ใจ
5= แน่ใจมาก
9= ไม่ตอบ
4
ณ ตอนนี ้ ผม/ดิฉนั รูส้ กึ แน่ใจว่าทัง้ ตัวเองและคูน่ อนสามารถสวมถุงยาง 1= ไม่แน่ใจเลย
อนามัยลงบนอวัยวะเพศรูดลงมาจนสุดได้
2= ไม่แน่ใจ
3= ไม่คอ่ ยแน่ใจ
4= แน่ใจ
5= แน่ใจมาก
9= ไม่ตอบ
5
ณ ตอนนีผ้ ม/ฉันรูส้ กึ แน่ใจว่าสามารถใช้ถงุ ยางอนามัยในการมี
1= ไม่แน่ใจเลย
เพศสัมพันธ์ได้ตลอดโดยไม่หลุด
2= ไม่แน่ใจ
3= ไม่คอ่ ยแน่ใจ
4= แน่ใจ
5= แน่ใจมาก
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Self-efficacy: Condom Use การรับรู้ความสามารถในตนเอง : การใช้ถุงยางอนามัย
ณ ตอนนี ้ ผม/ดิฉนั รูส้ กึ แน่ใจว่าทัง้ ตัวเอง และคูน่ อนทิง้ ถุงยาง
1= ไม่แน่ใจเลย
6
อนามัยที่ใช้แล้วลงในถังขยะได้
2= ไม่แน่ใจ
3= ไม่คอ่ ยแน่ใจ
4= แน่ใจ
5= แน่ใจมาก
9= ไม่ตอบ
ณ ตอนนี ้ ผม/ดิฉนั รูส้ กึ แน่ใจว่าสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการใช้
1= ไม่แน่ใจเลย
7
ถุงยางอนามัยกับคูน่ อนได้
2= ไม่แน่ใจ
3= ไม่คอ่ ยแน่ใจ
4= แน่ใจ
5= แน่ใจมาก
9= ไม่ตอบ
ณ ตอนนี ้ ผม/ดิฉนั รูส้ กึ แน่ใจว่าสามารถบอกถึงความต้องการใน 1= ไม่แน่ใจเลย
8
การใช้ถงุ ยางอนามัยกับบุคคลที่น่าจะเป็ นคูน่ อนได้ ถึงแม้ก่อน
2= ไม่แน่ใจ
การกอด จูบ ก็ตาม
3= ไม่คอ่ ยแน่ใจ
4= แน่ใจ
5= แน่ใจมาก
9= ไม่ตอบ
ณ ตอนนี ้ ผม/ดิฉนั รูส้ กึ แน่ใจว่าสามารถบอกให้คนู่ อนใช้
1= ไม่แน่ใจเลย
9
ถุงยางอนามัยได้ ในตอนที่มีเพศสัมพันธ์
2= ไม่แน่ใจ
3= ไม่คอ่ ยแน่ใจ
4= แน่ใจ
5= แน่ใจมาก
9= ไม่ตอบ
1= ไม่แน่ใจเลย
10 ณ ตอนนี ้ ผม/ดิฉนั รูส้ กึ แน่ใจว่าหากคูน่ อนปฏิเสธที่จะใช้
ถุงยางอนามัย ผม/ดิฉนั ก็สามารถปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้
2= ไม่แน่ใจ
3= ไม่คอ่ ยแน่ใจ
4= แน่ใจ
5= แน่ใจมาก
9= ไม่ตอบ
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แบบบันทึกพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย
ของ กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2559
ประจาเดือน .....................................
วันที่

ใช้

ไม่ใช้

เพราะเหตุใดจึงไม่ใช้? วันที่

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

ใช้

ไม่ใช้

เพราะเหตุใดจึงไม่ใช้?

142

ภาคผนวก ก
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ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย
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145

หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
(Informed Consent Form)

แบบเอกสารที่ MF 10-2

วันที่ ……………….….
ข้าพเจ้า……………………………..….อายุ……….…ปี อยูบ่ า้ นเลขที่………………………………..
ถนน……….......................................หมูท่ ี่………….แขวง/ตาบล………………..….………....................
เขต/อาเภอ…..…......................................................จังหวัด………………….…....................................
โทรศัพท์..................................................................................................
ขอทาหนังสือนี้ให้ไว้ต่อหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อเป็ นหลักฐานแสดงว่า
ข้อ 1 . ข้าพเจ้า ได้รบั ทราบโครงการวิจยั ของนางสาว โศรดา สุรเทวมิตร เรือ่ งการพัฒนาโปรแกรมการจัดการ
เรี ย นรู ้ก ารรับ รู ้ค วามสามารถของตนเอง ในการป้ อ งกั น การติ ด เชื ้อ เอชไอวี ข องเยาวชนกลุ่ ม เสี่ ย ง
กรุงเทพมหานคร
ข้อ 2. ข้าพเจ้า ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้มีการบังคับขูเ่ ข็ญ
หลอกลวงแต่ประการใด และจะให้ความร่วมมือในการวิจัยทุกประการ
ข้อ 3. ข้าพเจ้า ได้รบั การอธิ บายจากผูว้ ิจัยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย ประสิทธิ ภาพ
ความปลอดภัย อาการหรือ อัน ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึน้ รวมทั้งแนวทางป้ อ งกัน และแก้ไข หากเกิ ด อัน ตราย
ค่าตอบแทนที่จะได้รบั ค่าใช้จ่ายที่ขา้ พเจ้าจะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง โดยได้อา่ นข้อความที่มีรายละเอียดอยู่
ในเอกสารชี แ้ จงผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจัยโดยตลอด อีกทัง้ ยังได้รบั คาอธิ บายและตอบข้อสงสัยจากหัวหน้า
โครงการวิจยั เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และตกลงรับผิดชอบตามคารับรองในข้อ 5 ทุกประการ
ข้อ 4. ข้าพเจ้า ได้รบั การรับรองจากผูว้ ิจัยว่าจะเก็ บข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็ นความลับ จะเปิ ดเผย
เฉพาะผลสรุปการวิจยั เท่านัน้
ข้อ 5. ข้าพเจ้า ได้รบั ทราบจากผูว้ ิจยั แล้วว่า หากมีอนั ตรายใด ๆ อันเกิดขึน้ จากการวิจยั ดังกล่าว ข้าพเจ้าจะ
ได้รบั การรักษาพยาบาลจากคณะผูว้ ิ จัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและจะได้รบั ค่าชดเชยรายได้ที่สูญเสียไปใน
ระหว่างการ รักษาพยาบาล ดังกล่าว ตลอดจนมีสิทธิ์ได้รบั ค่าทดแทนความพิการที่อาจเกิดขึน้ จากการวิจยั
ตามสมควร
ข้อ 6. ข้าพเจ้า ได้รบั ทราบแล้วว่าข้าพเจ้ามีสทิ ธิ์จะบอกเลิกการร่วมโครงการวิจยั นี ้ และการบอกเลิกการร่วม
โครงการวิจยั จะไม่มีผลกระทบต่อการดูแลรักษาโรคที่ขา้ พเจ้าจะพึงได้รบั ต่อไป
ข้อ 7. หากข้าพเจ้ามีขอ้ ข้องใจเกี่ยวกับขัน้ ตอนของการวิจยั หรือหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย
สามารถติดต่อกับนางสาว โศรดา สุรเทวมิตร กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 124/16ถนน
กรุงธนบุรี แขวงบางลาพูลา่ ง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 092-092 7717
ข้อ 8. หากข้าพเจ้า ได้รบั การปฏิบตั ิไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ข้าพเจ้าจะสามารถติดต่อ
กับประธานคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับการพิ จารณาโครงการวิ จัยที่ ท าในมนุษย์หรือผู้แทน ได้ที่ สถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปั ญญาและวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11015-11018
/ ข้าพเจ้า.....
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แบบเอกสารที่ MF 10-2
ข้าพเจ้าได้อา่ นและเข้าใจข้อความตามหนังสือนีโ้ ดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาของ
ข้าพเจ้า จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญพร้อมกับหัวหน้าโครงการวิจยั และต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ …………………………………...
(………………………………….....)
ผูย้ ินยอม / ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม

ลงชื่อ ……………………………………
(……………………………….......)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและขอความยินยอม/หัวหน้า
โครงการวิจยั

ลงชื่อ ……………………………………พยาน
(…………………………………… )

ลงชื่อ …………………………………พยาน
(…………………………………… )

ในกรณีท่ีผเู้ ข้าร่วมการวิจยั อ่านหนังสือไม่ออก ผูท้ ่ีอา่ นข้อความทัง้ หมดแทนผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั คือ
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นพยาน
ลงชื่อ …………………………………พยาน
(…………………………………….)
หมายเหตุ
1. ในกรณีผใู้ ห้ความยินยอมมีอายุไม่ครบ 18 ปี บริบรู ณ์ จะต้องมีผปู้ กครองตามกฎหมายเป็ นผูใ้ ห้
ความยินยอมด้วย หรือ ผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถแสดงความยินยอมได้ดว้ ยตนเอง จะต้องมีผมู้ ีอานาจทา
การแทน เป็ นผูใ้ ห้ความยินยอม
2. กรณีผยู้ ินยอมตนให้ทาวิจยั ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ให้ผวู้ ิจยั อ่านข้อความในหนังสือให้ความ
ยินยอมนีใ้ ห้แก่ผยู้ ินยอมตนให้ทาวิจยั ฟั งจนเข้าใจแล้ว และให้ผยู้ ินยอมตนให้ทาวิจยั ลงนาม หรือ
พิมพ์ลายนิว้ หัวแม่มือรับทราบ ในการให้ความยินยอมดังกล่าวด้วย
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หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
สาหรับผู้ยนิ ยอมตนให้ทาวิจัยทีม่ ีอายุต่ากว่า 18 ปี
หรือ ผู้ป่วยทีไ่ ม่สามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตนเอง
วันที่ ……………….……………………
ข้าพเจ้า……………………………………….อายุ…….…ปี อยูบ่ า้ นเลขที่…..……………………..….
ถนน…………….................หมู่ที่…………...แขวง/ตาบล……………….………………….........................
เขต/อาเภอ…..……....................…………….......จังหวัด…………..........................................................
โทรศัพท์............................................................................
เป็ นผู้มีอานาจกระทาการแทน นาย/ นาง/ นางสาว/ เด็กชาย/ เด็กหญิง ……………………………....
มีความเกี่ยวข้องเป็ น ………………………………………………………………..................................
ขอทาหนังสือนี้ให้ไว้ต่อหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อเป็ นหลักฐานแสดงว่า
ข้อ 1 . ข้าพเจ้าได้รบั ทราบโครงการวิจยั ของ นางสาว โศรดา สุรเทวมิตร เรือ่ งการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรูก้ าร
รับรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชนกลุม่ เสีย่ ง กรุงเทพมหานคร
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ด้วยความสมัครใจ โดยมิได้มกี ารบังคับขูเ่ ข็ญ
หลอกลวงแต่ประการใด และจะให้ความร่วมมือในการวิจัยทุกประการ
ข้อ 3. ข้าพเจ้าได้รบั การอธิบายจากผูว้ ิจยั เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีการวิจยั ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย
อาการหรืออันตรายที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้ แนวทางป้องกัน และแก้ไข หากเกิดอันตราย ค่าตอบแทนที่จะได้รบั ค่าใช้จ่าย
ที่ขา้ พเจ้าจะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง โดยได้อา่ นข้อความที่มีรายละเอียดอยูใ่ นเอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจยั โดย
ตลอด อีกทัง้ ยังได้รบั คาอธิบายและตอบข้อสงสัยจากหัวหน้าโครงการวิจยั เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และตกลงรับผิดชอบ
ตามคารับรองในข้อ 5 ทุกประการ
ข้อ 4. ข้าพเจ้าได้รบั การรับรองจากผูว้ ิจยั ว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเฉพาะผลสรุ ป
วิจยั เท่านัน้
ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้รบั ทราบจากผูว้ ิจยั แล้วว่า หากมีอนั ตรายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการวิจัยดังกล่าว ข้าพเจ้าจะ
ได้รบั การรักษาพยาบาลจากคณะผูว้ ิจยั โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและจะได้รบั ค่าชดเชยรายได้ที่สญ
ู เสียไปในระหว่างการ
รักษาพยาบาลดังกล่าว ตลอดจนมีสทิ ธิ์ได้รบั ค่าทดแทนความพิการที่อาจเกิดขึน้ จากการวิจยั ตามสมควร
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้รบั ทราบแล้วว่าข้าพเจ้ามี สิ ทธิ์ จะบอกเลิกการร่วมโครงการวิ จัยนี ้ และการบอกเลิ กการร่วม
โครงการวิจยั จะไม่มีผลกระทบต่อการดูแลรักษาโรคที่ขา้ พเจ้าจะพึงได้รบั ต่อไป
ข้อ 7. หากข้าพเจ้ามีขอ้ ข้องใจเกี่ยวกับขัน้ ตอนของการวิจยั หรือหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พงึ ประสงค์จากการวิจยั
สามารถติดต่อกับนางสาว โศรดา สุรเทวมิตร กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 124/16
ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลาพูลา่ ง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 092-092 7717
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ข้อ 8. หากข้าพเจ้า ได้รบั การปฏิบตั ิไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ข้าพเจ้าจะสามารถติดต่อกับ
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับการพิจารณาโครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์หรือผูแ้ ทน ได้ที่สถาบันยุทธศาสตร์
ทางปั ญญา และวิจยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11015-11018
ข้าพเจ้าได้ อ่านและเข้าใจข้อความตามหนั งสือนี้ โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาของ
ข้าพเจ้า จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญพร้อมกับหัวหน้าโครงการวิจัยและต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ …………………………………...
(………………………………….....)
ผูม้ ีอานาจทาการแทน

ลงชื่อ ……………………………………
(……………………………….......)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและขอความ
ยินยอม / หัวหน้าโครงการวิจยั

ลงชื่อ ……………………………………พยาน
(…………………………………… )

ลงชื่อ ……………………………พยาน
(…………………………………… )

ในกรณีท่ีผเู้ ข้าร่วมการวิจยั อ่านหนังสือไม่ออก ผูท้ ่ีอา่ นข้อความทัง้ หมดแทนผูเ้ ข้าร่วมการ
วิจยั คือ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นพยาน
ลงชื่อ ……………………………………พยาน
(…………………………………….)
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รายนามผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้วิจยั
1. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ ธราวรรณ

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤติวิทยา
เชิงประชากรและสังคม

2. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล

อาจารย์ประจา สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3. นางสาวสุภาภรณ์ ทองนิ่ม.

นักจิตวิทยาชานาญการพิเศษ หัวหน้า
ส่วนมาตรการพิเศษและคุม้ ครอง
สวัสดิภาพ

4. นางเสาวนีย ์ อุ่นเสมาธรรม

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์

5.นางสาวเยาวลักษณ์ ครชาตรี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ (อนามัย
ชุมชน) ศูนย์บริการสาธารณสุข 16
ลุมพินี
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ประวัตผิ ู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือและโปรแกรมทีใ่ ช้วิจัย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ ธราวรรณ
ชื่อภาษาอังกฤษ
Asst.Prof.Dr.Kanokwan Tharawan.
วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขามานุษยวิทยาการแพทย์
University of California Santa Cruz, U.S.A.
ตาแหน่ง
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤติวิทยาเชิงประชากรและสังคม
สถานที่ทางาน
สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล
ชื่อภาษาอังกฤษ
Asst.Prof.Dr.Jariyarwat Lohapoontrakool
วุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (มานุษยวิทยา) ม.ธรรมศาสตร์
ตาแหน่ง
อาจารย์ประจา คณะศิลปศาสตร์
สถานที่ทางาน
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ทองนิ่ม.
ชื่อภาษาอังกฤษ
Miss. Supaporn Thongnim
วุฒิการศึกษา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาพุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตาแหน่ง
นักจิตวิทยาชานาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนมาตรการพิเศษและคุม้ ครองสวัสดิภาพ
สถานที่ทางาน
ส่วนมาตรการพิเศษและคุม้ ครองสวัสดิภาพ(ศูนย์ให้คาปรึกษา บาบัดแก้ไขและ
ฟื ้ นฟูฯ) ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
4. นางเสาวนีย ์ อุน่ เสมาธรรม
ชื่อภาษาอังกฤษ
Mrs. Saowanee Oonsematham
วุฒิการศึกษา
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
สถานที่ทางาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์
5.นางสาวเยาวลักษณ์ ครชาตรี
ชื่อภาษาอังกฤษ
Mialak Konchatree
วุฒิการศึกษา
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ (อนามัยชุมชน)
สถานที่ทางาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี
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ตาราง 1 ตารางแสดงเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นองค์ประกอบของการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชน ตัง้ แต่ปี 2557-2561
ประเด็น
เรื่องวิจัย/ ปี / ผู้วิจัย
องค์ประกอบ
1) การกระทา The Predictive Role of
ที่สาเร็จของ Self-efficacy,
ตนเอง
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)
Self-efficacy in
protecting oneself
against HIV
transmission: A
qualitative study of
female university
students in Malawi/
2015/ Anne Ryen,2015
(Anne Ryen, 2015)

สาระสาคัญ
ศึกษาความสัมพันธ์ของผลของ self-efficacy
กับการใช้ถงุ ยางอนามัย ในหญิงสาว
มหาวิทยาลัย จานวน 87 คน โดยให้ทาแบบ
ประเมินตนเอง พบว่า การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเองใน
การใช้ถงุ ยางอนามัยในอดีตที่ผา่ นมา มีผลต่อ
ความตัง้ ใจในการใช้ถงุ ยางอนามัยในอนาคต

จากการสารวจเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการ
แพร่กระจายเชือ้ เอชไอวีดว้ ยตนเอง กับ
นักศึกษาหญิงจากมหาวิทยาลัยในมาลาวิ
พบว่า การรับรูใ้ นความสามารถของตนเองเป็ น
สิ่งสาคัญหลักๆในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ และ 2 สิ่งสาคัญ ได้แก่
1) การกระทาที่สาเร็จของตนเอง
(enactive mastery experiences)
2)การได้เห็นประสบการณ์ของผูอ้ ่ืน
(vicarious experiences)
จะเพิ่มการรับรูใ้ นความสามารถของตนเอง
นาไปสูพ่ ฤติกรรมที่ตอ้ งการ
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ตาราง 1 (ต่อ)
ประเด็น
องค์ประกอบ
1) การกระทาที่
สาเร็จของ
ตนเอง

เรื่องวิจัย/ ปี / ผู้วิจัย

สาระสาคัญ

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

ประสบการณ์เดิมในการใช้ถงุ ยางอนามัย ทัง้ ทางบวก
และลบจะส่งผลต่อแนวโน้มในการใช้ถงุ ยางอนามัยใน
อนาคต

ศึกษาความเชื่อมั่น และความสามารถใช้ถงุ ยาง
อนามัย ได้อย่างถูกต้องและสม่าเสมอ โดยสารวจ
วัยรุน่ ออสเตรเลียที่มีอายุ 18-29 ปี จานวน 288 คน
พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใส่ถงุ ยางอนามัยที่
ล้มเหลว ดังนัน้ จึงควรเสริมสร้างพลัง ทัง้ ความรู ้ และ
ความมั่นใจโดยส่วนใหญ่ควรทาในหญิงวัยรุน่ เพื่อ
เพิ่มการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการใช้ถงุ ยาง
อนามัย

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)
The Case for Condom
โปรแกรมเพศศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ใช้ถงุ ยาง
Education/ 2016/ Karen
อนามัย ประกอบด้วย 1) การกระทาที่สาเร็จของ
Schantz .(Schantz K., 2016) ตนเอง 2) การได้เห็นประสบการณ์ของผูอ้ ื่น
3)การชักจูงด้วยคาพูด 4) สภาวะทางสรีรวิทยา
ซึง่ ปั จจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้ถงุ ยางอนามัย
มากที่สดุ คือ การกระทาที่สาเร็จของตนเอง
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ตาราง 1 (ต่อ)
ประเด็น
องค์ประกอบ
1) การกระทาที่
สาเร็จของ
ตนเอง 4

เรื่องวิจัย/ ปี / ผู้วิจัย

สาระสาคัญ

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)
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)
Correlates of Condom-use
Self-efficacy on the EPPMbased 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)

ศึกษาการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในเรือ่ งการ
เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการใช้ถงุ ยางอนามัยในกลุม่
วัยรุน่ หญิง อายุ 16-24ปี พบว่ามีผลต่อการบังคับให้มี
เพศสัมพันธ์ และการไม่สนใจในเรือ่ งการตัง้ ครรภ์ ซึง่
ประสบการณ์เดิมในการเจรจาต่อรองในการใช้ถงุ ยาง
อนามัยมีสว่ นสาคัญมากกว่าปัจจัยอื่นในการรับรู ้
ความสามารถของตน
การวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูถ้ กู สัมภาษณ์อายุ 18ปี ขนึ ้ ไป เป็ นชาย5คน หญิง
5คน พบว่า การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง เป็ น
ความสามารถที่เคยทาประสบผลสาเร็จ จะทาให้รู ้
ว่าสามารถทาได้ เพราะความมั่นใจจะทาให้มีแรง
ทาพฤติกรรมซา้ ๆ คงทน ได้แก่ การใช้ถงุ ยาง
อนามัยในครัง้ ก่อนสาเร็จ จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจใน
การใช้ถงุ ยางอนามัยครัง้ ต่อไป

ความถี่ในการใช้ถงุ ยางอนามัยสาเร็จหลายๆครัง้
จะทาให้การรับรูใ้ นความสามารถของตนเองใน
การใช้ถงุ ยางอนามัย
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ตาราง 1 (ต่อ)
ประเด็น
เรื่องวิจัย/ ปี / ผู้วจิ ัย
องค์ประกอบ
1) การกระทา Safe sex self-efficacy
ที่สาเร็จของ
and safe sex practice in
ตนเอง
a Southern United States
College/ 2017/ Addoh,
O. et al.
(Addoh O. Sng E. and
Loprinzi P.D., 2017)

สาระสาคัญ

ศึกษาและประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้
การมีเพศสัมพันธ์ปลอดภัยในมหาวิทยาลัยทาง
ใต้ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งพบว่าระดับการรับรู ้
ความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์ท่ปี ลอดภัยใน
ระดับที่สงู ขึน้ ส่งผลต่อความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ท่ปี ลอดภัย และ
แนะนาควรสร้างความมั่นใจในการใช้ถงุ ยาง
อนามัย ซึง่ มาจากประสบการณ์ท่สี าเร็จ
Beliefs and Perception
ศึกษาผ่าน facebook ในกลุม่ ชายรักชายที่มีอายุ
About HIV/AIDS, Selfระหว่าง 18-21ปี และมีค่นู อนเพศชายในปั จจุบนั
Efficacy, and HIV Sexual พบว่าการรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการตัง้
Risk Behaviors Among
คาถามกับคู่นอน รูจ้ กั ปฏิเสธและรับรู ้
Young Thai Men Who
ความสามารถของตนเองในการใช้ถงุ ยางอนามัย
Have Sex With Men./
เป็ นข้อความสาคัญ
2017/ Khumsaen. N. and
Stephenson. R.
(Khumsaen N. and
Stephenson R., 2017)
แรงจูงใจในการป้องกันโรค การเสริมสร้างการรับรูค้ วามสามารถภายในตนเองให้
กับพฤติกรรมสุขภาพของ หลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของพลทหาร
พลทหาร กองประจาการ
กองประจาการ ที่มีปัจจัยเสี่ยงสาคัญมาจากอิทธิพล
2557/ อรวรรณ จุลวงษ์/
ของกลุม่ เพื่อน โดยให้ใช้ทกั ษะการปฏิเสธ และใส่รูป
(อรวรรณ จุลวงษ์, 2557)
บุคคลที่รกั ไว้ในกระเป๋ าและหยิบมาดูหากอยู่ใน
สถานการณ์ท่เี อือ้ อานวยให้มีเพศสัมพันธ์แบบไม่
ป้องกัน หลังจากผ่านโปรแกรมนี ้ พบว่า อัตราการติด
เชือ้ ทางเพศสัมพันธ์ลดลง 7 เท่า เมื่อเทียบกับกลุม่
ควบคุม
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ตาราง 1 (ต่อ)
ประเด็น
เรือ่ งวิจัย/ ปี / ผู้วิจัย
องค์ประกอบ
2) การได้เห็น Self-efficacy for HIV
ประสบการณ์ Prevention Among
ของผูอ้ ่ืน)
Refugee Hispanic
Women in South
Florida./ 2017/ Cianelli,
R.; et al. (Cianelli R.
Villegas N. McCabe
B.E. Tantillo L. and
Peragallo N., 2017)
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)
ปัจจัยทานายพฤติกรรม
และความตัง้ ใจใน
การใช้ถงุ ยางอนามัยกับ
คูค่ รอง/คูน่ อน ของ
ผูต้ ดิ เอชไอวี/ผูป้ ่ วยเอดส์
2558/ พูลสุข เจนพานิชย์
วิสทุ ธิพนั ธ์ (พูลสุข
เจนพานิชย์ วิสทุ ธิพนั ธ์,
2558)

สาระสาคัญ
ผูล้ ีภ้ ยั ที่มีอายุ 18-50 ปี ใน South Florida ที่มี
ความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ เอชไอวี ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี กับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นอกจากความรูจ้ ะส่งผล
ต่อการรับรูค้ วามสามารถของตนเองแล้วนัน้
การเห็นประสบการณ์ของคูน่ อนที่ประสบผลสาเร็จใน
การป้องกัน เป็ นการเพิ่มการรับรูค้ วามสามารถของ
ตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีดว้ ย
ขอบเขตและการประยุกต์ใช้งานวิจยั พบว่า ในทาง
ปฏิบตั ิ ส่วนหนึ่งของโมเดลความเชื่อทางด้านสุขภาพ
ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี พบว่า การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง จะเป็ นพลังเสริมให้สามารถ
ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีดว้ ยการใช้ถงุ ยางอนามัย
และชีน้ า การดาเนินการด้วยตัวบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม
จากการสอบถามกลุม่ ตัวอย่างพบว่า คูค่ รอง/คู่
นอนของตนเองเป็ นผูท้ ่ีสนับสนุนให้ใช้ถงุ ยาง
อนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งการคล้อยตาม
ความเชื่อหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
ถุงยางอนามัยของบุคคลรอบข้างที่มีอิทธิพลจะ
ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ตาราง 1 (ต่อ)
ประเด็น
เรือ่ งวิจัย/ ปี / ผู้วิจัย
องค์ประกอบ
2) การได้เห็น ผลของโปรแกรมส่งเสริม
ประสบการณ์ การรับรูส้ มรรถนะแห่งตน
ของผูอ้ ่ืน)
ในการสร้างเสริมทักษะ
ชีวิตต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ทางเพศของนักเรียน/
2560/ศิรพิ ร ชุดเจือจีน,
ประไพพิศ สิงหเสมและ
สุดารัตน์ วุฒิศกั ดิไ์ พศาล
(ศิรพิ ร ชุดเจือจีน ประไพ
พิศ สิงหเสม และสุดารัตน์
วุฒิศกั ดิไ์ พศาล, 2560)

สาระสาคัญ
ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู ้
สมรรถนะแห่งตนในการสร้างเสริมทักษะชีวิต
ต่อพฤติกรรมสุขภาพทางเพศในวัยรุน่ ตอนต้น
อายุ 14-15 ปี จากโรงเรียนในอาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 2 โรงเรียน พบว่า โปรแกรม
ส่งเสริมการรับรูส้ มรรถนะแห่งตนช่วยให้เด็ก
วัยรุน่ มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
ทางเพศ ทักษะชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพทาง
เพศมากขึน้ เรียนรูข้ อ้ มูลจากแหล่งต่างๆ หลักๆ
ได้แก่ การสังเกตตัวแบบสัญลักษณ์ ที่มี
พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมผ่านภาพสไลด์
สื่อคูม่ ือที่ใช้ประกอบการสอน เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมั่น และเกิดการเรียนรูจ้ ากการสังเกตตัว
แบบสัญลักษณ์ในสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกับที่
จะต้องเผชิญ กระตุน้ ให้วยั รุน่ ปฏิบตั ิตวั ตาม
แบบที่ได้เห็นทัง้ ที่โรงเรียน และปฏิบตั ิตอ่ เนื่องที่
บ้าน โดยกิจกรรมจะใช้การกระตุน้ อารมณ์ และ
สรีระ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ท่ี
มีผลต่อการรับรูส้ มรรถนะแห่งตน โดยการทาให้
กลุม่ ตัวอย่างเกิดการผ่อนคลายทัง้ ด้านร่างกาย
และอารมณ์ ไม่ให้เกิดความเครียด มีความ
พร้อมใน การเรียนรู ้ และคาพูดที่ทาให้เกิด
ความมั่นใจ และแดสงบทบาทสมมติเกี่ยวกับ
พฤติกรรมป้องกันที่เคยทาสาเร็จของตน

159
ตาราง 1 (ต่อ)
ประเด็น
เรือ่ งวิจัย/ ปี / ผู้วิจัย
องค์ประกอบ
3)การชักจูง Perceived self-efficacy,
ด้วยคาพูด
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)
4) สภาวะทาง Self-Objectification and
สรีรวิทยา
Condom Use SelfEfficacy in Women
University Students/
2015/ Parent M.C. and
Moradi, B (Parent M.C.
and Morad B, 2015).

สาระสาคัญ
จากการศึกษาพบว่า การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนเอง และการเสริมด้วยคาพูดโดยอ้อม มี
ส่วนสาคัญมาก ในการมีพฤติกรรมทางเพศที่
ปลอดภัย คาพูดที่เปล่งออกมา ในด้านความ
ตัง้ ใจ อธิบาย แนวทางที่เป็ นไปได้ในการใช้
ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งมีผลต่อ
การคิดรู ้ และการแสดงออกทางอารมณ์ การใช้
ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ยังมีผลจาก
อิทธิพลทางสังคมที่ยงั ไม่เปิ ดกว้าง และขึน้ อยู่
กับสัมพันธภาพของคู่
ศึกษาการทาให้แลเห็นตนเอง เกี่ยวกับการรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการใช้ถงุ ยาง
อนามัย ของหญิงสาวระดับชัน้ มหาวิทยาลัย
จานวน 595 คน พบว่า ความรูส้ กึ อับอายและ
ไม่ม่นั ใจในร่างกายของตัวเอง มีความสัมพันธ์
กับการควบคุมกิจกรรมทางเพศ ให้ใช้ถงุ ยาง
อนามัย ในระดับที่ต่าลงกว่าปกติ ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมในทางตรงกันข้าม การลด
ความรูส้ กึ อับอายหรือไม่ม่นั ใจในร่างกายของ
ตัวเอง กลับส่งเสริมการควบคุมกิจกรรมทาง
เพศ ให้ใช้ถงุ ยางอนามัย ได้มีประสิทธิภาพขึน้
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ตาราง 2 ตารางแสดงกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง แบ่งตามแนวคิดที่ใช้พฒ
ั นา (draft prototype I) ครัง้ ที่1
กิจกรรมที่มีแนวคิดจากการกระทาที่สาเร็จของตนเอง
หน่วย

แนวคิด

รือ้ ค้น
ผลสาเร็จ

พัฒนาจาก
การกระทาที่
สาเร็จของ
ตนเอง
(Enactive
Attainment)
ซึ่งบุคคลรับรู ้
สามารถของ
ตนเอง ที่เคย
ประสบ
ผลสาเร็จ
โดยตรง จะ
ช่วยให้
สามารถ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่
สาเร็จได้เร็ว
แม้วา่ จะพบ
ปัญหา
อุปสรรค

วัตถุประสงค์ เวลา อุปกรณ์
1.เพื่อให้
10-20 ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ได้ นาที
ทบทวนปัญหา
หรือปัจจัยที่ทา
ให้ตนเองใส่
ถุงยางอนามัย
ได้ และตระหนัก
ความสามารถ
ของตนเองใน
การใช้ถงุ ยาง
2.เพื่อให้
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ได้
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
เกี่ยวกับปัญหา
และแนวทาง
แก้ไขที่ผา่ นมา
3. เพื่อสร้าง
ความเชื่อใน
ความสามารถ
ในการใช้ถงุ ยาง
อนามัย

วิธีดาเนิน
กิจกรรม
ขัน้ นา
1. ชีแ้ จง
วัตถุประสงค์ และ
ประโยชน์ท่ีได้รบั
2. ประเมินความรู ้
โดยสอบถาม
ประวัตกิ ารป้องกัน
เอดส์ และแบบ
ประเมินการรับรู ้
ความสามารถของ
ตนเองในการใช้
ถุงยางอนามัย ที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึน้
ขัน้ สอน
4. ให้สมาชิกเล่าถึง
ประสบการณ์การใช้
ถุงยางอนามัย
ขัน้ สรุป
5. ให้กลุ่มสรุปข้อดี
และกลยุทธ์การใช้
ถุงยางอนามัย
6. ผูว้ ิจยั เพิ่มสาระ
ในการป้องกันฯ

ประเมิน
ผล
สังเกต
และ
ข้อความ
คิดเห็น
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ตาราง 2 (ต่อ)
หน่วย

แนวคิด

วัตถุประสงค์ เวลา อุปกรณ์

วิธีดาเนิน
กิจกรรม
วลีหรือภาพ พัฒนาจาก 1. เพื่อให้
10-20 กระดาษ ขัน้ นา
หลุดเด็ด การกระทา ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ได้ นาที การ์ดสี 1. แจกกระดาษ
ทีส่ าเร็จของ ระลึกถึง
แผ่นเล็ก, การ์ดสีแผ่นเล็ก
ตนเอง ซึง่
ความสามารถ
ปากกา และปากกา
สร้าง
ของตนเองใส่
เมจิก
2. ผูว้ จิ ยั บอกให้
กระบวน
ถุงยางอนามัย
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทุก
การเก็บจา 2. เพื่อให้
คน ย้อนระลึกถึง
แปลง
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
ปั จจัยทีท่ าให้ใส่
ประสบสร้างสัญลักษณ์
ถุงยางฯสาเร็จแล้ว
การณ์ท่ี
(key message)
เขียนจุดเปลีย่ นที่
สาเร็จ ให้ เพื่อย้าเตือนใจ
ทาให้ฉุกใจคิด
เป็ นรูปแบบ ให้ใช้ถุงยางฯใน
เป็ นวลีเด็ด หรือรูป
สัญลักษณ์ท่ี วิถชี วี ติ จริง
ทีส่ ามารถคิดเป็ น
เป็ นคาพูด
ภาพสื่อความหมาย
หรือรูปภาพ
ให้ใส่ถุงยางอนามัย
เพื่อให้จา
3. เขี ยนข้ อความ
ง่ายขึน้
หรือวาดภาพลงใน
กระดาษการ์ดสี
4. สลับกันดู
ขัน้ สอน
5. ให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั
เล่าข้อความ/ภาพ
ขัน้ สรุป
6. ผูว้ จิ ยั สรุป
สาระสาคัญ

ประเมิน
ผล
สังเกต
และ
ข้อความ
คิดเห็น
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ตาราง 2 (ต่อ)
หน่วย

แนวคิด

ทวนสอบ
ความ
สาเร็จ

พัฒนาจาก
การกระทา
ที่สาเร็จของ
ตนเอง เป็ น
การทวน
สอบการใช้
ถุงยางฯเพื่อ
ติดตามผล

วัตถุประสงค์ เวลา อุปกรณ์

1.เพื่อให้
10-20 ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั นาที
ได้ทบทวน
ความสาเร็จ
และปัญหา
เกี่ยวกับการใช้
ถุงยางฯ
2.เพื่อให้
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
กิจกรรมที่มีแนวคิดจากการได้เห็นประสบการณ์ของผูอ้ ่ืน
หน่วย
แนวคิด วัตถุประสงค์ เวลา อุปกรณ์
พลังใจ
ไอดอล

พัฒนาจาก
ประสบการณ์ของ
ผูอ้ ่ืน ซึ่งมี
การดาเนิน
ชีวิต
สามารถ
นามาเป็ น
แบบอย่าง

เพื่อให้
10ผูเ้ ข้าร่วม
20
กิจกรรมได้
นาที
สะท้อน
แนวคิดที่
แท้จริงของคน
ต้นแบบ และ
เรียนรูจ้ าก
ต้นแบบใน
ผ่านการแสดง
โดยสื่อกลาง
เป็ นตุ๊กตา
กระดาษ

ตุ๊กตา
กระดาษ
และ
ใบงาน

วิธีดาเนินกิจกรรม

ประเมิน
ผล
1. เกริ่นนาเรื่อง
สังเกต
สัมพันธภาพของคูร่ กั
และ
2 .แบ่งกลุม่ แลกเปลี่ยน ข้อความ
เรียนรูก้ ารใช้ถงุ ยาง และ คิดเห็น
วิธีการจัดการจิตใจให้คง
พฤติกรรมใส่ถงุ ยางฯ
ผลการ
ขัน้ สรุป
บันทึก
4. สรุปบทเรียน และส่ง การใช้
แบบบันทึกการใช้ถงุ ยาง ถุงยาง
อนามัย
อนามัย
วิธีดาเนินกิจกรรม

ประเมิน
ผล

ขัน้ นา
1. เกริ่นสัมพันธ์ของคูร่ กั
2. ให้ใบงานและเลือก
ตุ๊กตากระดาษแทนตัว
3. อธิบายและให้เวลา
10 นาที สาหรับคิด
เตรียมการเล่าเรื่องผ่าน
ตุ๊กตาแทนตน
ขัน้ สอน
4. นาเสนอประเด็น การ
ใช้ถงุ ยางฯผ่านตุ๊กตา
ขัน้ สรุป
6. สรุป และนัดหมาย

สังเกต
บทบาท
แสดง
และ
ความ
คิดเห็น
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ตาราง 2 (ต่อ)
ตัวอย่างข้อคาถามในใบงานพลังใจไอดอล ได้แก่ คนต้นแบบหรือไอดอลของแต่ละคนคือใคร
เพราะอะไร เราจึงเลือกเขาหรือเธอ เป็ นไอดอล และเรียนรูอ้ ะไร จากไอดอลของเราบ้าง
หน่วย
แนวคิด วัตถุประสงค์ เวลา อุปกรณ์ วิธีดาเนินกิจกรรม ประเมิน
ผล
กิจกรรมรู ้ พัฒนาจาก เพื่อให้
30- บัตรคา, ขัน้ นา
สังเกต
อารมณ์
ประสบผูเ้ ข้าร่วม
45
ฟลิปชาท, 1. ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และ
ไม่ตอ้ งทน การณ์ของ กิจกรรม
นาที กระดาษ 2. แบ่งกลุม่ และเลือก ข้อความ
ติดเชือ้ ฯ ผูอ้ ่ืน และ สามารถ
กาว,
คาในซอง
คิดเห็น
เรียนรูก้ าร อธิบายถึงสิ่ง
ปากกา 3. อธิบายกติกาให้
การกระตุน้ เร้าที่เกิดขึน้
เคมี
เขียนในฟลิปชาททีละ
ทางอารมณ์ เองจาก
กลุม่ แล้วกลุม่ ถัดไป
เพศ เป็ น
ความสาเร็จที่
ต้องเลือกคาที่
ความรูส้ กึ
เคยเกิดขึน้
สัมพันธ์กบั คาของ
ปกติท่ี
และผล
กลุม่ ก่อนหน้า15นาที
เกิดขึน้ ตาม พฤติกรรมที่
4. เริ่มผลัดเขียนสิ่งเร้า,
ธรรมชาติ แสดงออก
ปฏิกิรยิ า,หลักยึด
เมื่อเจอสิ่ง ตอบสนองต่อ
ขัน้ สอน
เร้าในวัย
สิ่งเร้า
5. ชวนย้อนดูตารางถึง
เจริญพันธ์
วิธีการตอบสนอง
ต้นแบบการจัดการ
อารมณ์ และพฤติกรรม
เมื่อเผชิญสิ่งเร้า
ขัน้ สรุป
7. สรุปและเพิ่มเติม
ประเด็น
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ตาราง 2 (ต่อ)
กิจกรรมที่มีแนวคิดจากการกระตุน้ ทางอารมณ์
กิจกรรม
ตาราง
สร้างรัก
แท้ ดูแล
ได้

แนวคิด
พัฒนาจาก
การกระตุน้
ทางอารมณ์
เมื่อเกิด
การผ่อน
คลาย
จะช่วยให้
ระลึกถึงได้
ง่ายขึน้

วัตถุประสงค์

เวลา

อุปกรณ์

1. เพื่อจะสร้าง 10บรรยากาศ
20
และกระตุน้
นาที
อารมณ์ให้นกึ
ประสบการณ์
ในการใช้
ถุงยางอนามัย
2. เพื่อ
จัดลาดับ
ความคิด
เกี่ยวกับปั จจัย
สาคัญที่ทาให้
มีเพศสัมพันธ์
ที่ปลอดภัย

ตาราง
สร้างรัก
แท้ ดูแล
ได้,
บัตรคา,
สีเมจิก

วิธีดาเนินกิจกรรม

ประเมินผ
ล
ขัน้ นา
สังเกต
1. ให้น่ งั จับกลุม่
และ
2. คิดถึง ปั จจัยใดที่ทา ข้อความ
ให้ฉกุ ใจคิดใช้และไม่ คิดเห็น
ใช้ถงุ ยางอนามัย
ขัน้ สอน
3. ทุกกลุม่ ให้ว่ิงไปติด
บัตรคาทีละแผ่น แผ่น
ละ 1คน จนหมด
4. ให้แต่ละกลุม่ ได้
แลกเปลี่ยนวิธีคิด
เกี่ยวกับปั จจัยที่ทาให้
ใช้ถงุ ยางอนามัย
5. ผลัดกันให้คะแนน
พร้อมให้เหตุผล
ขัน้ สรุป
6. สรุปบทเรียน
เกี่ยวกับวลีหรือภาพ
ฝั นที่ทาให้ฉกุ ใจคิด
จากประสบการณ์ท่ี
สาเร็จ ต้นแบบในใจ
และถุงยางฯพร้อมใช้
7. ยา้ เรื่องแบบบันทึก
การใช้ถงุ ยางอนามัย
และนัดหมาย
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ตาราง 2 (ต่อ)
กิจกรรม
เตือนใจ

แนวคิด
พัฒนาจาก
การกระตุน้
ทางอารมณ์
ที่เกิดจาก
ความกลัว
ทาให้ยงั้
คิดก่อน
ตัดสินใจ

วัตถุประสงค์

เวลา อุปกรณ์

เพื่อให้
20ผูเ้ ข้าร่วม
30
กิจกรรมได้
นาที
สะท้อน
แนวคิดที่
แท้จริงของตน
เกี่ยวกับความ
กลัว และ
พฤติกรรมที่
ตอบสนองต่อ
ความกลัว
เกี่ยวกับการ
ป้องกัน
การติดเชือ้
เอชไอวี

วิธีดาเนินกิจกรรม

ประเมิน
ผล
ใบงาน, ขัน้ นา
สังเกต
กระดาษ 1. เกริ่นนาเรื่อง ลักษณะ และ
การ์ด
ความสัมพันธ์ของคูร่ กั
ข้อความ
2. แบ่งกลุม่ จับซอง
คิดเห็น
หัวข้อสถานการณ์ ได้แก่
หากท่านติดเชือ้ เอชไอวี
ท่านจะรูส้ กึ อย่างไร ท่าน
คิดว่าบุคคลสาคัญใน
ชีวิต ได้แก่ พ่อแม่ คนรัก
เพื่อน หรือ คนอื่นๆที่
ท่านรัก จะรูส้ ึกอย่างไร
จะมีผลกระทบอย่างไร
- เมื่อท่านจาเป็ นต้องมี
เพศสัมพันธ์ในขณะที่ไม่
มีถงุ ยางอนามัยพร้อมใช้
ท่านจะจัดการอย่างไร
ขัน้ สอน
3. นาเสนอตามประเด็น
หัวข้อ ผ่านตัวแทน
ขัน้ สรุป
4.สรุปบทเรียนและนัด
หมายกิจกรรมต่อไป
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ตาราง 2 (ต่อ)
กิจกรรมที่มีแนวคิดจากการชักจูงด้วยคาพูด
ชื่อ
แนวคิด
กิจกรรม
การชักจูง การพูดชัก
ด้วย
จูง ทาให้
คาพูด
ผูถ้ กู ชักจูง
พยายามทา
พฤติกรรม
มากขึน้ โดย
คาพูดจูงใจ
ต้องเป็ น
เรื่องที่
เป็ นไปได้
และ
สอดคล้อง
กับความ
เป็ นจริง

วัตถุประสงค์

เวลา อุปกรณ์

ให้เกิด
10ความคิดที่จะ 20
ปรับเปลี่ยน นาที
พฤติกรรมเป็ น
ป้องกันการ
ติดเชือ้ เอชไอวี
โดยการใส่
ถุงยางอนามัย

วิธีดาเนินกิจกรรม

ประเมิน
ผล
ถุงยาง ขัน้ นา
สังเกต
อนามัย 1. ชีแ้ จงถึง “สถานที่แจก และ
และเจล ถุงยางอนามัยฟรี”
ข้อความ
2. แจกถุงยางอนามัย
คิดเห็น
พร้อมใช้ และแบบ
บันทึกการใช้ถงุ ยางฯ
3. เน้นยา้ เรื่องการใช้
ถุงยางอนามัยทุกครัง้
ขัน้ สอน
4. สอนสาธิตใส่ถงุ ยางฯ
อนามัยที่ถกู วิธี
5. พูดโน้มน้าวถึง สิ่ง
สาคัญไว้เป็ นที่ยึด
เหนี่ยว และการคิดจาก
ประสบการณ์การใช้
ถุงยางอนามัย แม้เพียง
ครัง้ เดียวที่เคยประสบ
ความสาเร็จ
ขัน้ สรุป
6. สรุปกิจกรรม และ
เพิ่มเติมสาระป้องกัน
การติดเชือ้ เอชไอวี
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ผลการประเมินคุณภาพของโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูว้ ิจยั
กาหนดให้ผเู้ ชี่ยวชาญพิจารณา ประเมินตามเกณฑ์การประเมินของสมาคมมาตรฐานการประเมิน
แห่งสหรัฐ อเมริกาในด้านความถูกต้องของโปรแกรม ความเหมาะสมของโปรแกรม ความเป็ น
ประโยชน์ของโปรแกรม และความเป็ นไปได้ของโปรแกรม โดยกาหนดเกณฑ์การเปรียบเที ยบ
โปรแกรม ต้องมี ค่าเฉลี่ ย ทั้ง 4ด้าน อย่างน้อ ย 3.50 ซึ่ง ก าหนดเกณฑ์ในการแปลผล ได้แก่ +
หมายถึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด 0 หมายถึงเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กาหนด และ –
หมายถึงต่ ากว่าเกณฑ์ม าตรฐานที่ กาหนด โดยสามารถแสดงผลการประเมิ น ในภาพรวมของ
กิจกรรมแต่ละสัปดาห์ ของโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเองในการ
ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร (ตารางที่ 3) และผลการประเมิน
ภาพรวมของโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง (ตารางที่ 4) ในแต่ละครัง้ ที่พฒ
ั นา
ตาราง 3 ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพของร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ครัง้ ที่ 1 โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (n = 5)
กิจกรรม
ในแต่ละ
สัปดาห์
1
2
3
4

ความถูกต้อง
X̅
5
5
5
5

แปล
ผล
+
+
+
+

ความ
เหมาะสม
แปล
X̅
ผล
5
+
5
+
5
+
5
+

ความเป็ น
ประโยชน์
แปล
X̅
ผล
5
+
5
+
5
+
5
+

ความเป็ นไปได้ ผลการประเมินคุณภาพ
โปรแกรมโดยรวม
แปล
แปล
X̅
X̅ รวม
ผล
ผลรวม
5
+
5
+
5
+
5
+
5
+

ข้อ เสนอแนะ: ผู้เ ชี่ ย วชาญแนะน าให้ น าร่า งโปรแกรม การจั ด การเรี ย นรู ้ การรับ รู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ครัง้ ที่1 ไปทดลองใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่มีความเหมาะสม เป็ นไปได้ และเกิดประโยชน์มากที่สดุ
ตามผลการทดลองใช้ ซึ่งในแต่ล ะด้าน และแต่ละสัปดาห์และในภาพรวม ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5
ซึ่งแปลผลว่ามีระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
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ตาราง 4 ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพของร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ครัง้ ที่ 2 โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (n = 5)
กิจกรรม
ในแต่ละ
สัปดาห์
1
2
4

ความถูกต้อง
X̅
5
5
5

แปล
ผล
+
+
+

ความ
เหมาะสม
แปล
X̅
ผล
5
+
5
+
5
+

ความเป็ น
ประโยชน์
แปล
X̅
ผล
5
+
5
+
5
+

ความเป็ นไปได้ ผลการประเมินคุณภาพ
โปรแกรมโดยรวม
แปล
แปล
X̅
X̅ รวม
ผล
ผลรวม
5
+
5
+
5
+
5
+

ข้อ เสนอแนะ: ผู้เ ชี่ ย วชาญแนะน าให้ น าร่า งโปรแกรม การจั ด การเรี ย นรู ้ การรับ รู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ครัง้ ที่ 2 ไปทดลองใช้ เพื่อพัฒ นาโปรแกรมที่มีความเหมาะสม เป็ นไปได้ และเกิดประโยชน์มาก
ที่สดุ ตามผลการทดลองใช้ ซึ่งในแต่ละด้าน และแต่ละสัปดาห์ และในภาพรวม ได้คา่ เฉลี่ยเท่ากับ
5 ซึ่งแปลผลว่า มีระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ตาราง 5 ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพของร่างโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ครัง้ ที่ 3 ทัง้ 2 หน่วยการเรียนรู ้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ (n = 5)
กิจกรรม
ในแต่ละ
สัปดาห์
1
2
4

ความถูกต้อง
X̅
5
5
5

แปล
ผล
+
+
+

ความ
เหมาะสม
แปล
X̅
ผล
5
+
5
+
5
+

ความเป็ น
ประโยชน์
แปล
X̅
ผล
5
+
5
+
5
+

ความเป็ นไปได้ ผลการประเมินคุณภาพ
โปรแกรมโดยรวม
แปล
แปล
X̅
X̅ รวม
ผล
ผลรวม
5
+
5
+
5
+
5
+

ข้อ เสนอแนะ: ผู้เ ชี่ ย วชาญแนะน าให้ น าร่า งโปรแกรม การจั ด การเรี ย นรู ้ การรับ รู ้
ความสามารถของตนเอง ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร
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ครัง้ ที่ 3 ไปทดลองใช้ เพื่อพัฒ นาโปรแกรมที่มีความเหมาะสม เป็ นไปได้ และเกิดประโยชน์มาก
ที่สดุ ตามผลการทดลองใช้ ซึ่งในแต่ละด้าน และแต่ละสัปดาห์ และในภาพรวม ได้คา่ เฉลี่ยเท่ากับ
5 ซึ่งแปลผลว่า มีระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการดาเนินโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรู ค้ วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร (draft prototype I
ครัง้ ที่ 2) หน่วยการเรียนรู1้ และหน่วยการเรียนรู2้
กิจกรรม
ในแต่ละ
สัปดาห์
1
2
4

ความถูกต้อง
X̅
5
5
5

แปล
ผล
+
+
+

ความ
เหมาะสม
แปล
X̅
ผล
5
+
5
+
5
+

ความเป็ น
ประโยชน์
แปล
X̅
ผล
5
+
5
+
5
+

ความเป็ นไปได้ ผลการประเมินคุณภาพ
โปรแกรมโดยรวม
แปล
แปล
X̅
X̅ รวม
ผล
ผลรวม
5
+
5
+
5
+
5
+

ข้อ เสนอแนะ: ผู้เ ชี่ ย วชาญแนะน าให้ น าร่า งโปรแกรม การจั ด การเรี ย นรู ้ การรับ รู ้
ความสามารถของตนเองในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุงเทพมหานคร
ครัง้ ที่ 3 ไปทดลองใช้ เพื่อพัฒ นาโปรแกรมที่มีความเหมาะสม เป็ นไปได้ และเกิดประโยชน์มาก
ที่สดุ ตามผลการทดลองใช้ ซึ่งในแต่ละด้าน และแต่ละสัปดาห์ และในภาพรวม ได้คา่ เฉลี่ยเท่ากับ
5 ซึ่งแปลผลว่า มีระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
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ตาราง 7 ตารางแสดงผลการดาเนินโปรแกรมการจัดการเรียนรู ้ การรับรูค้ วามสามารถของตนเอง
ในการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี ของเยาวชนกลุม่ เสี่ยง กรุงเทพมหานคร (draft prototype I
ครัง้ ที่ 2) หน่วยการเรียนรู 1้ และหน่วยการเรียนรู 2้
ผลการดาเนินโปรแกรมการจัดการเรียนรู้
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้ องกันการติดเชือ้ เอชไอวี
ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง กรุ งเทพมหานคร
(draft prototype I ครั้งที่ 2)
คนที่
หน่วย 1
คนที่
หน่วย 2
Pre
Post
Pre
Post
1
1
1.9
3.9
2.6
3.8
2
2
2.4
4.0
1.9
3.6
3
3
2.1
3.7
1.8
3.6
4
4
2.1
4.2
2.3
3.7
5
5
2.2
3.9
2.2
3.5
6
6
1.8
3.7
1.4
4.0
7
1.3
4.2
เฉลี่ย
เฉลี่ย
2.08
3.90
1.93
3.77
น้อย
มาก
น้อย
มาก

ประวัติผเขี
ู้ ย น

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
ผลงานตีพมิ พ์
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