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The purposes of this research were 1) to study the level of tuberculous  knowledge, value in way of 
life , social support and behavior and willingness of family DOTS' watchers 2) to compare behavior and 
willingness of family DOTS' watchers among samples of different sex, age groups, relative of patient and 
occupations 3) to study tuberculous  knowledge, value in way of life , social support as the predictor of 
behavior and willingness of family DOTS' watchers.4) to study tuberculous  knowledge, value in way of life , 
social support as the predictor of the component of behavior and willingness of family DOTS' watchers.        
The sample were 104  family DOTS' watchers in Phetchaburi Province, formed by stratify random sampling 
technique. Constructed questionnaires were used to collect data. The data were analyzed for  mean, standard 
deviation, t-test, F-test (One-way ANOVA) and the Stepwise Multiple Regression Analysis.

The results were :
1. the level of tuberculous  knowledge , value in way of life , social support and behavior and

willingness of family DOTS' watchers were at the high level,
2. the behavior and willingness of family DOTS' watchers were significantly different among

the patients' relative group, while the watchers group who were parent-son relationship were higher than that of 
the other relatives at a .05 level. There were no significantly different among sex, age groups and occupations,

3. social support and value in way of life could predict the sample 's behavior and willingness at
34.8 % , with a statistic significant level of .001,

4. social support and value in way of life could predict the  performance and willingness in
caring tuberculous patients at 29.5% and 32.5 % respectively, with a statistic significant level of .001.

In conclusion, the results of this research revealed that family DOTS' watchers worked effectively as 
social support to them, especially when selected family DOTS' watchers were qualified persons.
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บทท่ี 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในทศวรรษที่ผานมานี้วัณโรคไดกลับมาเปนปญหาทางดานสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่ง 

จากการแพรระบาดมากขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกา ประเทศอุตสาหกรรมตางๆ ตลอดจนประเทศกําลัง
พัฒนาทั่วโลก  สาเหตุหนึ่งมาจากการแพรระบาดของโรคเอดสซ่ึงทําใหประชากรโลกออนแอและ
ปวยเปนวัณโรคงายขึ้น ประกอบกับการปลอยปละละเลยกับปญหาวัณโรคซึ่งถือวาเปนโรค           
ที่สามารถปองกันและรักษาใหหายได ลวนสงเสริมใหปญหาวัณโรคทวีความรุนแรงมากขึ้น จนใน   
ป พ.ศ. 2536 องคการอนามัยโลกประกาศใหวัณโรคเปนโรคในภาวะฉุกเฉินของโลก (กระทรวง  
สาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ 2541 ก: 1 ; สมาคมปราบวัณโรคแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ 2543: 1) จากสถิติที่รวบรวมโดยองคการอนามัยโลกตั้งแตป พ.ศ. 2534 และทบทวนใหม
เมื่อป พ.ศ. 2541 พบวา ประชากรประมาณหนึ่งในสามของประชากรโลกหรือประมาณ 1,900 ลาน
คน ติดเชื้อวัณโรค ซ่ึงในจํานวนนี้จะลุกลามกลายเปนผูปวยวัณโรคใหม 7 - 8 ลานคนตอป และ  
เสียชีวิตรวม 2 - 3 ลานคน ตอป ผูปวยสวนใหญอยูในประเทศกําลังพัฒนา โดยรอยละ 75 ของผูปวย
ในประเทศกําลังพัฒนาอยูในชวงอายุ 15-50 ป ซ่ึงเปนวัยแรงงาน (WHO 2002:1 ; สมาคมปราบ   
วัณโรคแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 2543: 1)  และในป 2543 องคการอนามัยโลกได
รายงานจํานวนผูปวยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาทั่วโลก มีจํานวน 3,671,973 ราย ในจํานวนนี้เปน  
ผูปวยวัณโรครายใหมเสมหะแพรเชื้อ จํานวน 1,529,806 ราย เมื่อจําแนกตามภูมิภาคที่เปนที่ตั้งของ  
หนวยงานองคการอนามัยโลก (WHO region) พบวา ภูมิภาคที่มีผูปวยสูงสุด 3 อันดับแรกไดแก      
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 1,397,389 ราย รองลงมาคือ ภูมิภาคแปซิฟกตะวันตก 
จํานวน 804,532 ราย และ ภูมิภาคอัฟริกา จํานวน 725,565 ราย และ (Narain 2002: 23)

จากวิกฤติการณดังกลาวองคการอนามัยโลกไดประกาศสหัสวรรษใหมแหงการตอสูกับ
วัณโรค ณ กรุงอัมสเตอรดัม  ประเทศเนเธอแลนด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2543 ซ่ึงเปนวันวัณโรค
โลก (World TB Day) ทั้งนี้รัฐมนตรีจาก 20 ประเทศ(รวมทั้งประเทศไทย)ที่มีจํานวนผูปวยวัณโรค
ในระดับสูง (จํานวนผูปวยของ 20 ประเทศรวมกันคิดเปนสัดสวนรอยละ 80 ของผูปวยวัณโรค
ทั่วโลก)ไดรวมกันประกาศเจตนารมณถึงความจําเปนเรงดวนในการตอสูกับวัณโรคดวยเหตุผล
สําคัญดังนี้  (WHO 2000: 1-3)

1. จํานวนผูปวยและผูเสียชีวิตจากวัณโรคในโลกไดเพิ่มสูงขึ้นอยางนาวิตก และ1 ใน 3
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ของสาเหตุการตายจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในกลุมผูติดเชื้อไวรัสเอดสคือวัณโรค
2. วัณโรคคุกคามประชากรโลกโดยเฉพาะในกลุมที่ยากจนซึ่งเปนผูดอยโอกาสทาง

สังคมที่ตองเผชิญกับวัฏจักรของความยากจนและความเจ็บปวย นับเปนโรคที่ขัดขวางการพัฒนา
ของครอบครัว ชุมชน และเศรษฐกิจโลก

3. ปญหาวัณโรคไมใชปญหาสาธารณสุขเทานั้น แตเปนปญหาทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม จําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานทางสาธารณสุข กระทรวง
ตางๆ ภาคอุตสาหกรรม องคกรพัฒนาเอกชน และจากชุมชน

4. ความรวมมือในการควบคุมวัณโรคจะชวยการบรรเทาปญหาการแพรระบาดของ
เชื้อวัณโรคที่ดื้อยา ซ่ึงรักษายาก และใชคาใชจายในการรักษาสูงมาก

5. การบริหารจัดการในการควบคุมวัณโรคใหมีประสิทธิภาพตองดําเนินการ
สอดคลองกันอยางเปนระบบตั้งแตหนวยงานสาธารณสุขในระดับมูลฐานจนถึงหนวยงาน       
ระดับชาติ

6. องคการอนามัยโลกแนะนํา DOTS (Directly Observed Treatment Short Course :
ระบบการรักษาวัณโรคโดยมีพี่เล้ียงกํากับการกินยา) เปนกลยุทธสําคัญในการตอตานวัณโรค ซ่ึงทุก
ประเทศควรรับไปปฏิบัติและจัดหาแหลงทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินการอยางพอเพียง

7.  การรักษาวัณโรคอยางมีประสิทธิภาพ  เปนตัวอยางที่เปนรูปธรรมที่สุดอันหนึ่งที่จะ
ชวยยืดชีวิตของผูติดเชื้อ เอชไอวี และผูปวยเอดสที่ปวยดวยวัณโรครวมดวย

8. ดําเนินการรักษาวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงกํากับการกินยา ใหครอบคลุมทั่วโลกในป
ค.ศ.2005 ภายใตการควบคุมกํากับ และประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานสากลขององคการ
อนามัยโลก

9. ดําเนินการภายใตกรอบความตกลงในระดับสากลแหงการเปนพันธมิตรในการ
หยุดยั้งวัณโรค (Global Partnership Agreement to Stop T.B.)

สําหรับสถานการณวัณโรคประเทศไทย จํานวนผูปวยวัณโรครายใหมที่เคยมีแนวโนม
ลดลงในอดีต แตในระยะหลังนับตั้งแตป พ.ศ.2534 เปนตนมาผูปวยวัณโรครายใหมเพิ่มขึ้นในอัตรา
รอยละ 3 - 4 ตอป ซ่ึงพบแนวโนมสูงขึ้นไดอยางชัดเจนในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศ  โดย  
ผูปวยวัณโรคทุกประเภท(วัณโรคปอดและวัณโรคนอกปอด)เพิ่มขึ้นจากอัตรา 65 ตอแสนประชากร
ในป 2534 เปน อัตรา 76 ตอแสนประชากรในป 2538  กลุมอายุที่มีแนวโนมสูงขึ้นคือ ชวง 20-44 ป
ที่เปนเพศชาย (Akarasewi 2001: 1) ทั้งนี้จากการรวบรวมรายงานกิจกรรมการคนหาผูปวยวัณโรค
ของโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในปงบประมาณ 2544 พบวามีจํานวนผูปวยวัณโรค
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ขึ้นทะเบียนรักษา จํานวน 44,086 ราย ในจํานวนนี้เปนผูปวยชนิดกลับเปนซ้ํา (relapse) จํานวน 
1,423 ราย เปนผูปวยวัณโรครายใหมทั้งวัณโรคปอดและวัณโรคนอกปอด จํานวน 42,663 ราย ซ่ึง
ในจํานวนนี้เปนผูปวยวัณโรคปอดรายใหม จํานวน 22,773 ราย คิดเปนรอยละ 51.66 ของผูปวยที่
ขึ้นทะเบียนทั้งหมด  กลุมอายุผูปวยวัณโรคปอดรายใหมพบวาไดกระจายไปอยูทุกกลุมอายุ และ  
สูงสุดในกลุมอายุ 25-34 ป รอยละ 20.28 รองลงมา คือกลุมอายุมากกวา 65 ป    รอยละ 19.19 และ
กลุมอายุ 35-44ป รอยละ18.99 และพบวาในกลุมวัยตั้งแต 25-54 ป อันเปนวัยที่ตองประกอบอาชีพ
หาเลี้ยงครอบครัว เมื่อนํามารวมกันจะมีสัดสวนถึงรอยละ 56.36 ซ่ึงจะมีผลกระทบทั้งในระดับ       
ครัวเรือนและในระดับประเทศ (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ 2545: 1-3)

จากการกลับมาทวีความรุนแรงของปญหาวัณโรค  จึงมีความจําเปนอยางเรงดวนในการ
ยับยั้งและชลอผลกระทบ  โดยการนําวิธีการที่องคการอนามัยโลกแนะนําวาดีที่สุดซึ่งเปนที่ยอมรับ
กันทั่วโลกแลววาสามารถแกปญหาได  โดยการนําวิธีการรักษาวัณโรคภายใตการสังเกตโดยตรง
(DOTS : Directly Observed Treatment ,Short Course ) หรือ การรักษาวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงเพื่อเพิ่ม
อัตราการหายขาดของผูปวยซ่ึงเปนการควบคุมวัณโรคแนวใหมที่เร่ิมดําเนินการในพื้นที่ทดลอง   
ตั้งแตป 2539 (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ  2541 ข: 1)

ซ่ึงแนวทางในการควบคุมวัณโรคแนวใหมหรือการรักษาวัณโรคแบบมีพี่ เ ล้ียงมี      
หลักการสําคัญพอสังเขปดังนี้ (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ  2541 ข: 1-2)

1.  เนนความสะดวกของผูปวยในการมารับบริการ
2. กระจายการใหบริการการรักษาไปยังสถานบริการที่ใกลที่สุด โดยสถานีอนามัยมี

บทบาทในการจายยารักษาวัณโรค แตการวินิจฉัยและการใหการรักษายังคงอยูที่โรงพยาบาล
3. การมีสวนรวมของชุมชน  โดยนําอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง

ของชุมชนในโครงสรางสาธารณสุขของประเทศเขามามีบทบาทในการจายยาใหผูปวยรับประทาน
ยาไดทุกวัน  หากอสม.ไมสามารถจายยาใหผูปวยไดทุกวัน สมาชิกในครอบครัวจะทําหนาที่นี้ได  
โดยจะตองมีการตรวจเยี่ยมบานผูปวยอยางสม่ําเสมออยางตอเนื่องอยางนอยสัปดาหละครั้งใน 2 
เดือนแรกของการรักษา

4. การควบคุมคุณภาพบริการในทุกระดับของการใหบริการ โดยการนิเทศงานจาก
ระดับเขต สูระดับจังหวัด สูระดับอําเภอสูสถานีอนามัยอยาง ตอเนื่อง สม่ําเสมอ

ปญหาสําคัญที่ทําใหการรักษาวัณโรคไมประสบผลสําเร็จมาจากปญหาทั้งจากตัวผูให
บริการและผูรับบริการ ไดแก
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1. การไมพึงพอใจการใหบริการ ผูใหบริการขาดมนุษยสัมพันธ  ผูปวยตองเสียเวลา
คอยนาน (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ  2541 ก: 13)

2. ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการรักษา เชน รับประทานยาไมถูกตองตามชนิด
ขนาดและกําหนดเวลา หยุดยาเองเมื่ออาการดีขึ้น  (อนุชา จิตินันท และประคอง เขจรนันท 2525:
1- 18 )

3. ผูปวยทนฤทธิ์ขางเคียงของยา (side effect)ไมไหวเชน อาการคลื่นไส อาเจียน
อาการเวียนศีรษะ  (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ 2539: 33)

4. ปญหาดานเศรษฐกิจ ผูปวยตองหยุดงาน ขาดรายไดไมมีเงินคาเดินทางไปรักษา
(ศรีประภา เนตรนิยม, ผูแปล 1997: 8)

การที่ผูปวยวัณโรคหยุดการรักษามีผลกระทบทั้งตอตัวเองและผูอ่ืน กลาวคือ
1. ผูปวยจะตองทนทุกขทรมานจากพยาธิสภาพจากโรคหากเปนวัณโรคปอด ก็จะมี

อาการไอ เจ็บหนาอก ออนเพลีย รางกายทรุดโทรมลงเรื่อยๆจนเสียชีวิต
2. ผลกระทบตอครอบครัว การปวยเปนวัณโรคของบุคคลยอมสงผลกระทบตอการ

ประกอบอาชีพตองหยุดงานอยางนอย 40-60 วัน ในระหวางที่ทําการรักษาอาจมีสมาชิกใน
ครอบครัว 1 หรือ 2 คน จะตองเสียเวลาใหการดูแล (Akarasewi 2001: 4) ซ่ึงหากหยุดการรักษา
ผลกระทบก็อาจเพิ่มมากขึ้น

3. ผลกระทบในแงของการเปนแหลงแพรโรค ผูปวยวัณโรคปอดที่เสมหะตรวจพบ
เชื้อ มีโอกาสแพรเชื้อโรคใหกับบุคคลรอบขาง 10-15 คนตอป (WHO 2002: 1) ตลอดอายุขัยเทาที่
ผูปวยยังสามารถไอ จามได บุคคลกลุมที่เสี่ยงที่สุดที่ที่จะติดโรคก็คือบุคคลที่อยูบานเดียวกับผูปวย
รองลงมาคือเพื่อนบานในชุมชน  นอกจากนี้ยังมีโอกาสเปนเชื้อวัณโรคที่กลายพันธุเปนวัณโรคชนิด
ดื้อยาซึ่งผูสัมผัสใกลชิดกับผูปวยมีโอกาสติดเชื้อวัณโรคชนิดดื้อยา และหากปวยก็จะปวยดวยเชื้อท่ี
ดื้อยาซึ่งเปนอันตรายสําหรับผูปวยคือรักษาไมหาย และที่สําคัญยังแพรกระจายเชื้อที่ดื้อยาไปสู
ชุมชน (พันธชัย รัตนสุวรรณ 2544: 13 ;  ศรีประภา เนตรนิยม, ผูแปล 1997: คํานํา)

จึงนับเปนความจําเปนที่จะตองดูแลใหผูปวยหายจากโรค  ประการแรกเปนการชวยให
ผูปวยหายจากโรค ประการตอมาเปนการตัดวงจรการแพรโรคเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค
ในระดับชุมชน  การนําเอากลวิธิการรักษาวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงซ่ึงไดรับการพิสูจนแลวจากทั่วโลก
วาเปนวิธีการที่ดีที่สุดในปจจุบันที่จะทําใหผูปวยรับการรักษาอยางสม่ําเสมอ โดยพี่เล้ียงจะมีหนาที่
หลักในการสังเกตการกินยา สังเกตอาการแพยา ตลอดจนการดูแลสุขภาพ  ผูที่จะทําหนาที่เปน
พี่เล้ียงควรเปนเจาหนาที่สาธารณสุขเปนอันดับแรก รองลงมาคืออาสาสมัครสาธารณสุข และ
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สมาชิกในครอบครัวผูปวย การพิจารณาดูที่ความเหมาะสมและความยินยอมของผูปวยเปนสําคัญ
(สมาคมปราบวัณโรคแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 2543: 9-10)

จังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดแรกในเขตสาธารณสุขที่ 4 ที่ไดรับการคัดเลือกจากสํานัก
งานควบคุมโรคติดตอเขต 4 จังหวัดราชบุรี (เปลี่ยนชื่อเปนสํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต 4      
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2545)ใหนําเอากลวิธีการรักษาวัณโรคแบบมีพี่เล้ียงมาใช  และจากรายงานการขึ้น
ทะเบียนของผูปวยวัณโรครายใหมทั้งวัณโรคปอดและวัณโรคนอกปอดที่เขารับการรักษาใน       
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  ตั้งแตป 2541-2545 (สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 2546: 1-3) พบวา จํานวนผูปวยวัณโรครายใหมมีแนวโนมสูงขึ้น
ตั้งแตป 2541-2543 และเริ่มชลอตัวตั้งแต ป 2544  แตเมื่อพิจารณาเฉพาะในกลุมผูปวยวัณโรคปอด
พบวา ในกลุมของผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อมีสัดสวนสูงกวากลุมผูปวยวัณโรคปอดเสมหะ
ไมพบเชื้อ ประมาณ 1.3-1.6 เทามาโดยตลอด   นอกจากนี้ในทะเบียนรักษาผูปวยวัณโรคของแตละ
สถานพยาบาลยังมีผูปวยข้ึนทะเบียนรักษาประเภทอื่นๆที่เสมหะพบเชื้อ ไดแก ผูปวยกลับเปนซ้ํา
ผูปวยรักษาลมเหลวที่ยังคงรับการรักษาอยู  ผูปวยที่กลับมารักษาซ้ําหลังจากขาดยา  ซ่ึงเปนกลุมของ
ผูปวยที่สามารถแพรเชื้อใหกับชุมชน

จึงมีความจําเปนที่จะตองดูแลรักษาผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อทุกรายใหหายเพื่อ
ตัดวงจรการแพรโรคไปสูผูอ่ืน โดยนําผูปวยดังกลาวเขาสูการรักษาแบบมีพี่เล้ียงใหการดูแล ซ่ึง      
พี่เล้ียงที่ใหการดูแลแบงออกเปน 4 ประเภท ตามลําดับความนาเชื่อถือจากมากไปหานอยไดแก
บุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ ผูนําชุมชนและสมาชิกในครอบครัว  จากการ   
ทบทวนขอมูลผูทําหนาที่พี่เล้ียง 5 ปยอนหลัง ตั้งแตป 2541-2445  พบวา เปนบุคลากรสาธารณสุข
รอยละ8.50, 4.63, 5.87, 7.41 และ 12.24 ตามลําดับ เปนอาสาสมัครสาธารณสุข รอยละ3.92, 3.77,
0.34, 0.00 และ 1.27 ตามลําดับ เปนสมาชิกในครอบครัวรอยละ 87.58, 91.63, 93.79, 92.59 และ 
86.49 ตามลําดับ (สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต 4 จังหวัดราชบุรี 2546: 1-2)  ถึงแมบุคลากร   
สาธารณสุขจะมีความนาเชื่อถือในการทําหนาที่พี่เล้ียงก็ตาม  แตมากกวารอยละ 80 ผูที่ทําหนาที่    
พี่เล้ียงคือสมาชิกในครอบครัวสอดคลองกับการศึกษาของ พัฒนา โพธ์ิแกว (2544: 45) ที่พบวา 
สวนใหญแลวบุคคลที่ผูปวยเลือกใหทําหนาที่พี่เลี้ยงคือสมาชิกในครอบครัว

ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาในกลุมพี่เล้ียงที่เปนสมาชิกในครอบครัวผูปวย ซ่ึงมีสัดสวน
มากที่สุดเมื่อเทียบกับพี่เล้ียงที่เปนเจาหนาที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข ถึงแมวาเมื่อ
เปรียบเทียบพื้นฐานความรู เกี่ยวกับวัณโรคและการดูแลสุขภาพที่ไมอาจเปรียบเทียบไดกับ         
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กลุมพี่เล้ียงที่เปนเจาหนาที่สาธารณสุข แตมีขอดีในแงของความรักใครผูกพัน ความปรารถนาดี
ตอกันในระบบเครือญาติ ทั้งนี้จากหนึ่งในหนาที่หลายประการของครอบครัว คือการเผชิญปญหา
รวมกัน (รุจา ภูไพทูลย 2537: 54)  การเขามารับบทบาทพี่เล้ียงดูแลผูปวยวัณโรคซึ่งเปนโรคที่แมจะ
รักษาไดแตก็เปนโรคที่ติดตอไดโดยงายและใชเวลารักษาอยางนอย 6 เดือนซ่ึงคอนขางยาวนาน

การดูแลกันในยามเจ็บปวยนับเปนพฤติกรรมแหงการชวยเหลือเกื้อกูลกันคุณคาแหงการ
ชวยเหลือกันนํามาซึ่งประโยชน ไดแก ผูปวยไดรับการดูแลสุขภาพทั้งในแงของการรักษา การฟนฟู
สุขภาพ เปนการพัฒนาศักยภาพของคนในครอบครัวที่จะจัดการกับปญหาในครอบครัว ทั้งยังเปน
การเสริมสรางความรักความผูกพันกันในครอบครัว จากการที่สมาชิกในครอบครัวไดเขามารับ   
บทบาทพี่เล้ียงดูแลผูปวย  จึงนาสนใจในพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงทั้งในดานพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามหนาที่และความเต็มใจในการทําหนาที่ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการผลักดันใหผูปวยหาย ดังนั้น
หากไดทําการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการพี่เล้ียงไดแก ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล  
ปจจัยความรูเกี่ยวกับวัณโรคซึ่งเปนองคความรูที่พี่เล้ียงจะใชเปนพื้นฐานในการดูแลผูปวย ปจจัย  
คานิยมในการดําเนินชีวิตซ่ึงเปนความเชื่อที่บุคคลไดรับจากการอบรมเลี้ยงดูปลูกฝง จากการได
เรียนรู จนบุคคลใหคุณคาและใชเปนมาตรฐานชี้นําในการทําพฤติกรรม และการสนับสนุน        
ทางสังคมที่พี่เล้ียงไดรับจากบุคลากรสาธารณสุข ครอบครัวและชุมชน  โดยปจจัยใดบางที่มี      
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยวัณโรค เพื่อนําไปสูการพัฒนาศักยภาพของพี่เล้ียง
อยางเหมาะสม อันจะนําไปสูการควบคุมและปองกันวัณโรคโดยการมีสวนรวมจากครอบครัวและ
ชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ

จุดประสงคการวิจัย
จากประเด็นความสําคัญของปญหาดังที่กลาวขางตน  ผูวิจัยจึงกําหนดจุดประสงคใน

การวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับวัณโรค     คานิยมในการดําเนินชีวิต      การสนับสนุน

ทางสังคมและพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ของสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลผูปวยวัณโรคจังหวัด
เพชรบุรี

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง     จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของพี่เล้ียง     
ไดแก เพศ อายุ ความเกี่ยวของกับผูปวย และอาชีพ
                   3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของ ความรูเกี่ยวกับวัณโรค        คานิยมในการดําเนินชีวิต    และ
การสนับสนุนทางสังคม ที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่
ดูแลผูปวยวัณโรค   จังหวัดเพชรบุรี
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4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของ ความรูเกี่ยวกับวัณโรค     คานิยมในการดําเนินชีวิต    และการ
สนับสนุนทางสังคม  ที่สงผลตอพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงแตละดาน ไดแก การปฏิบัติตามหนาที่ใน
การเปนพี่เล้ียง และความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง ของสมาชิกในครอบครัวที่
ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค    จังหวัดเพชรบุรี

ปญหาในการวิจัย
1. ความรูเกี่ยวกับวัณโรค คานิยมในการดําเนินชีวิต การสนับสนุนทางสังคม       และ

พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค  อยูในระดับใด
2. พี่เล้ียงที่เปนสมาชิกในครอบครัวผูปวยวัณโรค ที่มีเพศ อายุ ความเกี่ยวของกับผูปวย

และอาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยแตกตางกันหรือไม อยางไร
3. ความรูเกี่ยวกับวัณโรค คานิยมในการดําเนินชีวิต และการสนับสนุนทางสังคม    มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยหรือไม อยางไร
4. ความรูเกี่ยวกับวัณโรค  คานิยมในการดําเนินชีวิต และ การสนับสนุนทางสังคม  มี

อิทธิพลตอแตละดานของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยหรือไม อยางไร

สมมติฐานการวิจัย
1. พี่เล้ียงที่เปนสมาชิกในครอบครัวผูปวยวัณโรค ที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการเปน

พี่เล้ียงดูแลผูปวยแตกตางกัน
2. เล้ียงที่เปนสมาชิกในครอบครัวผูปวยวัณโรค     ที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการเปน

พี่เล้ียง แตกตางกัน
3. พี่เล้ียงที่เปนสมาชิกในครอบครัวผูปวยวัณโรค    ที่มีความเกี่ยวของกับผูปวยตางกัน

มีพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยตางกัน
4. พี่เล้ียงที่เปนสมาชิกในครอบครัวผูปวยวัณโรค     ที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการ

เปนพี่เล้ียงดูแลผูปวย แตกตางกัน
5. ความรูเกี่ยวกับวัณโรค   คานิยมในการดําเนินชีวิต   และการสนับสนุนทางสังคม   มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวย
6. ความรูเกี่ยวกับวัณโรค  คานิยมในการดําเนินชีวิต และการสนับสนุนทางสังคม มี

อิทธิพลตอการปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวย
7. ความรูเกี่ยวกับวัณโรค   คานิยมในการดําเนินชีวิต    และการสนับสนุนทางสังคม  มี

อิทธิพลตอความเต็มใจในการปฏิบัติตามหนาที่ ในการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวย
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ขอบเขตในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว คือ
1. ขอบเขตดานประชากร  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแก พี่เล้ียงที่เปน

สมาชิกในครอบครัวเดียวกันกับผูปวยวัณโรคปอดที่ตรวจเสมหะพบเชื้อที่ขึ้นทะเบียนรักษาที่     
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 141  คน (ขอมูลผูปวย
คงทะเบียน ณ 1 มิถุนายน 2545 )(สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 2545: 2)

2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง  ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของ
เครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน 2543: 303) ไดขนาดของ
กลุมตัวอยาง จํานวน 104 คน สุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Sampling)

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาประกอบดวย
1.   ตัวแปรอิสระ ไดแก

1.1  ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ความเกี่ยวของกับผูปวย และอาชีพ
1.2   ความรูเกี่ยวกับวัณโรค
1.3  คานิยมในการดําเนินชีวิต
1.4   การสนับสนุนทางสังคม

2.   ตัวแปรตาม ไดแก  พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวย แบงเปน 2 ดาน
2.1   ดานการปฏิบัติตามหนาที่ ในการเปนพี่เล้ียง
2.2   ดานความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ ในการเปนพี่เล้ียง

นิยามคําศัพทเฉพาะ
เพื่อใหความหมายของคําที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดนิยามความหมาย

ของคําตางๆ ไวดังนี้
1. พี่เล้ียง  หมายถึง  สมาชิกในครอบครัวเดียวกับผูปวยวัณโรค ที่ทําหนาที่ใหการดูแล

ผูปวยวัณโรค เปนเวลาอยางนอย 2 เดือน
2.    พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง หมายถึง การกระทํากิจกรรมของพี่เล้ียงที่เกี่ยวของกับการ

ดูแลผูปวยวัณโรค ทั้งพฤติกรรมดานการกระทําและพฤติกรรมดานความรูสึก แบงเปน 2 ดาน ไดแก
2.1  การปฏิบัติตามหนาที่ ในการเปนพี่เล้ียง หมายถึง กิจกรรมปฏิบัติของพี่เล้ียงที่

เกี่ยวกับการใหการดูแลผูปวยวัณโรค ดังนี้
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2.1.1  ดูแลใหผูปวยกินยาตอหนาและลงบันทึกลงในบัตรบันทึกการกินยา
2.1.2  สังเกตอาการแพรักษาวัณโรค
2.1.3  แนะนําใหผูปวยกินอาหารที่มีประโยชน พักผอนใหเพียงพอ งดดื่ม

เหลา และสูบบุหร่ี
2.1.4  พาผูปวยไปตรวจตามนัด

2.2  ความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ ในการเปนพี่เล้ียง หมายถึง ความรูสึกสมัครใจ
ยินดีปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวยวัณโรคใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ดังนี้

2.2.1  มีความรับผิดชอบตอการดูแลผูปวย รูเวลา รูหนาที่
2.2.2  ดูแลผูปวยโดยไมรูสึกรังเกียจ ไมกลัวการติดโรค
2.2.3  สมัครใจดูแลผูปวยดวยความปรารถนาดี มีความสุขที่ไดชวยเหลือ

3.  ความรูเก่ียวกับวัณโรค หมายถึง ความรูที่เกี่ยวกับโรควัณโรค ไดแก สาเหตุ  อาการ
การติดตอ การรักษา และความรูเกี่ยวกับการดูแลผูปวยไดแก การควบคุมการแพรกระจายเชื้อ     
การสังเกตอาการผิดปกติ  การรับประทานอาหาร การพักผอน การออกกําลังกาย

4.  คานิยมในการดําเนินชีวิต หมายถึงการประเมินและการใหคุณคาของสิ่งที่พี่เล้ียงได
รับการอบรม ส่ังสอน และเรียนรูจากประสบการณตางๆ จนเปนความเชื่อฝงลึกที่พี่เลี้ยงใชเปน
มาตรฐานชี้นําในการดําเนินชีวิต  แบงเปน 2 ดาน

4.1 วิถีปฏิบัติในการดําเนินชีวิต (instrument value)หมายถึง ความเชื่อและ
การใหคุณคาในเรื่องของความเมตตากรุณา ความปรารถนาดี  สงสารอยากใหความชวยเหลือญาติ
พี่นองที่ทุกขยากเดือดรอน  ซ่ึงพี่เล้ียงใชเปนแบบแผนในการดําเนินชีวิต

4.2 จุดหมายปลายทางในการดําเนินชีวิต(terminal value) หมายถึง การให คุณคา
สําหรับสิ่งที่เปนจุดหมายปลายทางของชีวิตในเรื่องของการมีครอบครัวที่มีความสุขและไดรับการ
ยกยองยอมรับจากญาติมิตร เพื่อนบานและคนในสังคม  โดยพี่เล้ียงจะพยายามดําเนินชีวิตในวิถีทาง
ที่เชื่อวาจะบรรลุในสิ่งที่พึงปรารถนา

5. การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ส่ิงที่พี่เล้ียง ไดรับจากบุคคล หรือกลุมคน อันไดแก
เจาหนาที่สาธารณสุข สมาชิกในครอบครัวและชุมชน แลวมีผลสนับสนุนใหพี่เล้ียงปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  แบงได 3 ดาน คือ

5.1 การสนับสนุนทางดานอารมณ (emotional support) หมายถึง พฤติกรรม
ที่ผูใหการสนับสนุนทําแลวพี่เล้ียงรูสึกสบายใจ และเชื่อวามีบุคคลยกยอง เคารพรัก หรือพฤติกรรม
อ่ืนๆซึ่งแสดงถึงความเอาใจใส และความมั่นใจ

5.2 การสนับสนุนดานความรูความเขาใจ (cognitive support) หมายถึง การใหความรู
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ขอมูลขาวสาร คําแนะนําที่จะชวยใหพี่เล้ียงมีความรู ความเขาใจ และปรับตัวไดสําหรับการทํา
หนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค

5.3  การสนับสนุนดานวัตถุส่ิงของ   (material support)   หมายถึง    การชวยเหลือ
ดานสิ่งของ และบริการตางๆที่ใหกับพี่เล้ียง

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยคาดวาจะไดรับประโยชน ดังนี้
1. เปนแนวทางในการคัดเลือกพี่เล้ียงดูแลผูปวยวัณโรค
2. เปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพี่เลี้ยงเพื่อใหการดูแลผูปวยวัณโรคได

อยางเหมาะสมตอไป
3. ผลงานหรือขอมูลอาจนําไปใชใชประโยชนในการชี้นําเชิงนโยบายและการ

กําหนดเปนแผนกลยุทธในการดําเนินงานควบคุมวัณโรค
4.  ใชประโยชนในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนสําหรับการมีสวนรวมในการ

ดูแลผูปวยวัณโรค

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

บทท่ี 2
วรรณกรรมที่เก่ียวของ

ในการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัว ที่ทําหนาที่ดูแลผูปวย
วัณโรค : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ    
ดังนี้

สวนที่ 1   แนวคิด ทฤษฎี
1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง
2. ความรูเกี่ยวกับวัณโรค  และการดูแล
3. แนวคิดเกี่ยวกับคานิยมในการดําเนินชีวิต
4. แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม
5.   บทบาทการเปนพี่เล้ียงกับแนวคิดทางจิตวิทยาชุมชน

สวนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. งานวิจัยที่เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล กับ พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง
2. งานวิจัยที่เกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับวัณโรค กับ พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง
3. งานวิจัยที่เกี่ยวกับคานิยมในการดําเนินชีวิต กับ พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง
4. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม กับ พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง

สวนที่ 1
            แนวคิด ทฤษฎี

1. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงซ่ึงศึกษา    

พฤติกรรมการทําหนาที่พี่เล้ียง และความเต็มใจในการทําหนาที่พี่เล้ียงขอสมาชิกในครอบครัวผูปวย
วัณโรคที่ใหการดูแลผูปวย   ผูวิจัยจึงไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังนี้

1.1 ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับการรักษาวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยง
1.2 นโยบายเกี่ยวกับการรักษาวัณโรคแบบมีพี่เล้ียง
1.3 พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง

              11
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1.3.1 การปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง
1.3.2 ความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง

                  1.1 ประวัติความเปนมาเกี่ยวกับการรักษาวัณโรคแบบมีพี่เล้ียง
      การรักษาวัณโรคแบบมีพี่เล้ียง(Directly   Observed   Treatment, Short Course) หรือ

DOTS แปลตรงตัวคือ การรักษาผูปวยวัณโรคดวยระบบยาระยะสั้นภายใตการสังเกตโดยตรง ซ่ึง
หมายถึง   การรักษาผูปวยวัณโดยใหมีบุคคลที่ไดรับการฝกอบรมทําหนาที่กํากับ ดูแลผูปวยกลืนกิน
ยาทุกขนานตามขนาดใหครบถวนทุกมื้อ ซึ่งอาจเรียกวาการรักษาวัณโรคแบบมีพี่เล้ียง (กระทรวง 
สาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ 2545: 4)

      ความเปนมาเกี่ยวกับการรักษาวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงมีจุดเริ่มตนในป พ.ศ.2537 จาก
การมีผูล้ีภัยสงครามมาอยูในคายผูอพยพอยางความแออัด และมีการแพรกระจายของวัณโรค     
อยางสูง จึงมีความจําเปนจะตองรักษาผูปวยแตละรายใหหายขาด โดยไดนําเอาการรักษาผูปวยใน
คายผูอพยพ ซ่ึงใชวิธีการใหผูปวยกินยารักษาวัณโรคตอหนาเจาหนาที่พบวาการรักษาไดผลดี  และ
ในป พ.ศ.2538 พบวาเกือบรอยละ 30 ของผูเรรอนในซานฟรานซิสโก และรอยละ 25 ของผูเรรอน
ในกรุงลอนดอนติดเชื้อวัณโรค ซ่ึงในกลุมนี้มีปญหาขาดการเขาถึงบริการดานสุขภาพ จึงไดนําเอา
รูปแบบการใหผูปวยกินยาตอหนาเจาหนาที่สาธารณสุขมาในผูปวยวัณโรคที่เปนผูเรรอนไรที่อยู
อาศัยซ่ึงก็ไดผลดีเชนเดียวกัน  องคการอนามัยโลกจึงแนะนําใหนําการควบคุมวัณโรคแบบมีพี่เล้ียง
มาปรับใชกับแผนงานการควบคุมวัณโรคที่ใหบริการกับประชาชนทั่วไป โดยมีการปรับกลวิธี   
บางประการใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่ (ศรีประภา ชนะพันธ และ วัลลภ ปายะนันทน , ผูแปล 
2540: 10)

       จากสถานการณวัณโรคตั้งแตป 2534   เปนตนมา   มีแนวโนมสูงขึ้นอยางชัดเจน 
ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดอยางกวางขวางของโรคเอดส     ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการ
ควบคุมวัณโรค ดังนั้นในป 2538 ภายหลังจากผูเชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุขของไทยและ
องคการอนามัยโลกไดทบทวนแผนงานวัณโรคแหงชาติพบปญหาการควบคุมวัณโรคหลายประการ  
ไดแก จํานวนผูปวยวัณโรครายใหมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2 ในชวง 5 ปที่ผานมา ผูปวยรักษาหาย     
ต่ํากวารอยละ 50 และแนะนําใหนําเอาการรักษาวัณโรคแบบมีพี่เล้ียงมาใชในแผนงานการควบคุม
วัณโรคแหงชาติ  โดยเริ่มทดลองดําเนินการในพื้นที่สาธิตในป 2539 จํานวน 8 อําเภอ พบวา
ประสบผลสําเร็จผูปวยรักษาหายขาดได รอยละ 80 จึงไดขยายพื้นที่ดําเนินการในป 2540 ใหสํานัก
งานควบคุมโรคติดตอเขต 1-12  คัดเลือกอําเภอที่มีพื้นฐานการควบคุมวัณโรคในระดับดีและ          
ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับปญหาวัณโรค จํานวน 1-2 อําเภอ เพื่อเปนอําเภอนํารอง        
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การรักษาวัณโรคแบบมีพี่เล้ียง และขยายพื้นที่ดําเนินการตอไปเมื่อประเมินผลสําเร็จของงานเปนไป
ตามเปาหมาย (Payanandana 1999 : 49 ; กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ 2543 : 28-
29)

1.2  นโยบายเกี่ยวกับการรักษาวัณโรคแบบมีพี่เล้ียง
 การควบคุมวัณโรคแบบมีพี่เล้ียงในแผนงานการควบคุมวัณโรคแหงชาติของ

ประเทศไทยมีแนวนโยบายดําเนินการ ดังนี้ (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ 2541 ข: 
1-11 )

 1.  หลักสําคัญในเรื่องของความสะดวก
      การใหความสะดวกกับผูมารับบริการ    มีระบบการโอนยายผูปวยมารับการ

รักษายังโรงพยาบาลใกลบาน และใหสถานีอนามัยมีบทบาทในการดูแลผูปวยโดยมีการสงตอขอมูล
จากโรงพยาบาลใหเจาหนาที่สถานีอนามัย และมีบทบาทในการจายยารักษาวัณโรค สวนการ
วินิจฉัยโรค การตรวจเสมหะ และการขึ้นทะเบียนผูปวยยังคงเปนบทบาทหนาที่ของโรงพยาบาลมี
ระบบการนิเทศติดตามเพื่อใหการชี้แนะและปรับปรุงคุณภาพงาน  และสิ่งที่สําคัญประการตอมาคือ 
การมีสวนรวมของชุมชนโดยใหอาสาสมัครสาธารณสุขมีบทบาทในการเปนพี่เล้ียงดูแลการกินยา
ของผูปวยในกรณีที่เจาหนาที่สาธารณสุขไมสามารถทําหนาที่พี่เล้ียงได หรือการใหสมาชิกใน 
ครอบครัวผูปวยทําหนาที่เปนพี่เล้ียงในกรณีที่เจาหนาที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขไม
สามารถเปนพี่เล้ียงได และมีระบบการเยี่ยมบานผูปวยโดยเจาหนาที่สถานีอนามัย

2. กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการดําเนินงาน
    กําหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการวินิจฉัย ระบบยารักษาวัณโรค และระบบการ

บันทึกขอมูลเกี่ยวกับผูปวย ดังนี้
2.1 การตรวจวินิจฉัยวัณโรค     การตรวจวินิจฉัยใหดําเนินการที่โรงพยาบาล

การกําหนดประเภทของการขึ้นทะเบียน การจําหนายผูปวยออกจากทะเบียน เปนมาตรฐานเดียวกัน
กับองคการอนามัยโลก

2.2 ระบบยาที่ใชรักษาผูปวยจากเดิมที่มีหลากหลายใหเปนมาตรฐานเดียวทุก
สถานบริการและเปนมาตรฐานเดียวกับองคการอนามัยโลก

2.3 ปรับปรุงระบบการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับผูปวยไดแก   แบบฟอรมการสง
ตรวจเสมหะ การรายงานผลการตรวจเสมหะ แบบแผนประวัติการรักษา (treatment card)           
บัตรบันทึกการกินยา (DOTS card) และสมุดทะเบียนผูปวย พรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ของ     
ผูประสานวัณโรคระดับอําเภอซึ่งเปนเจาหนาที่จากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอใหทําหนาที่
ประสานขอมูลเกี่ยวกับผูปวยระหวางโรงพยาบาลกับสถานีอนามัย และมีหนาที่ทํารายงานงวด 4 
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เดือนซ่ึงประกอบดวย   (1) รายงานกิจกรรมการวินิจฉัยและการขึ้นทะเบียน  (2) รายงานการเปลี่ยน
ของเสมหะของผูปวยเสมหะพบเชื้อ (3) รายงานผลของการรักษา

 3. มีการนิเทศงานอยางเปนระบบ
การนิเทศงานเปนการใหการสนับสนุนทางวิชาการและรวมกันวิเคราะหปญหา

และหาแนวทางแกไข โดยกําหนดเปนระดับดังนี้
3.1 ระดับเขตสูระดับจังหวัด   ปละ 2 คร้ัง  ใหผูนิเทศจากสํานักงานควบคุมโรค

ติดตอเขตนิเทศงานตอผูรับผิดชอบงานวัณโรคของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด นอกจากนี้กําหนด
ใหสุมนิเทศลงสูระดับอําเภอ 1 คร้ังตอป

3.2 ระดับจังหวัด สูระดับอําเภอ   และคลินิกวัณโรคของโรงพยาบาล  ผูรับผิดชอบ
งานวัณโรคจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนิเทศงานผูรับผิดชอบงานวัณโรคของสํานักงาน              
สาธารณสุขอําเภอและเจาหนาที่คลินิกวัณโรคของโรงพยาบาล โดยกําหนดนิเทศปละ 4 คร้ัง

3.3 ระดับอําเภอ สูระดับสถานีอนามัย และอาสาสมัครสาธารณสุข  เดือนละ 1 คร้ัง
สําหรับสถานีอนามัยที่มีผูปวยวัณโรค  เพื่อประสานในเรื่องขอมูลผูปวย ติดตามการดูแลผูปวย

      4.  ขยายพื้นที่ดําเนินการควบคุมวัณโรคแบบมีพี่เล้ียงใหครอบคลุมใหไดภายใน
ป 2544   และใหคงคุณภาพในพื้นที่ที่ดําเนินการอยูแลวใหมีคุณภาพตอไป
                       5.  พัฒนาคุณภาพของผูปฏิบัติงาน       โดยฝกอบรมผูรับผิดชอบงานทุกระดับตั้งแต
ระดับเขตระดับจังหวัด ระดับอําเภอ โรงพยาบาล สถานีอนามัย พรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่          
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน

      จะเห็นไดวานําเอาการรักษาวัณโรคแบบมีพี่เล้ียงมาใชไดมีการปรับรูปแบบทั้งในแง
ของผูใหบริการและผูรับบริการซึ่งเปนผูปวยนั้นจะมีพี่เลี้ยงใหการดูแล

การเลือกบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีเปนพี่เล้ียง
คณะผูเชี่ยวชาญจากสมาคมปราบวัณโรคแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ            

กรมควบคุมโรคติดตอ และสมาคมอุรเวชแหงประเทศไทยใหแนวทางในการเลือกบุคคลที่จะทํา
หนาที่เปนผูสังเกตการกินยา โดยยึดตามความนาเชื่อถือ(accountability ) เปนหลัก ความสะดวกของ
การเขาถึงบริการ(accessibility) และการยอมรับของผูปวย (acceptance)เปนรอง  โดยลําดับ       
ความสําคัญดังนี้ (สมาคมปราบวัณโรคแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  2543: 10)

1.  เจาหนาที่หรือบุคลากรประจําสถานบริการทางการแพทยหรือสาธารณสุข ที่อยู
ใกลบานผูปวยมากที่สุด หรือผูปวยจะไปติดตอกินยา ไดสะดวก หรือมีปจจัยพรอม เจาหนาที่ก็อาจ
นํายาไปให   ผูปวยกินที่บานก็ได
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2. อาสาสมัครหรือผูนําชุมชน เชน อาสาสมัครสาธารณสุข ครู พระสงค และ
บุคคลอื่นๆ

3. สมาชิกในครอบครัว หรือญาติผูปวย  ไดแก  สามี ภรรยา  บิดามารดา  บุตร  พี่
นองญาติ ที่อยูบานเดียวกัน หรือใกลเคียงกันที่อานหนังสือได  แตทั้งนี้ตองมีการอบรมถึงหลักการ
และวิธีการใหยาผูปวย และตองมีการเยี่ยมติดตามโดยเจาหนาที่สถานีอนามัยบอยครั้ง โดยเฉพาะใน
ชวงการรักษาระยะเขมขนเพื่อใหทําหนาที่ไดถูกตอง การเลือกบุคคลที่ทําหนาที่พี่เล้ียงดูแลควร
พิจารณาตามความเหมาะสมพรอมทั้งไดรับการยินยอมจากผูปวยและพี่เล้ียง  ทั้งนี้ถาพี่เล้ียงเปน
บุคลากรสาธารณสุขอาจกลาวไดวาเปนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบในหนาที่การงานแหง
วิชาชีพ สวนพี่เล้ียงที่เปนอาสาสมัครสาธารณสุขหรือ บุคคลในครอบครัวเดียวกับผูปวยถือวาเปน
การทําหนาที่ ตามความสมัครใจ    ดังนั้นการพิจารณาพี่เล้ียงจึงควรพิจารณาคุณสมบัติเพื่อคัดเลือก
พี่เล้ียงอยางเหมาะสม

คุณสมบัติของผูท่ีจะเปนพี่เล้ียง
กองวัณโรค (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ 2542: 11-12) ได

กําหนด  คุณสมบัติของผูที่จะเปนพี่เล้ียงผูปวยวัณโรค ดังนี้
1. จะตองเปนผูที่มีสัมพันธภาพกับผูปวย    ซ่ึงหมายถึง  การใสใจดูแล การให

ความรักความมั่นใจ สามารถเปลี่ยนแปลงบุคคลจากสภาพที่หมดหวัง ใหมีความหวังใหม มีพลังนํา
ตนเองใหกาวไปขางหนาอยางมีเหตุผล และถูกตอง

2. การยอมรับผูปวยตามสภาพความเปนจริงไมคํานึงถึงความพิการ ทุพลภาพ
หรือพฤติกรรมไมเปนที่ยอมรับของสังคม

3. เปนผูที่มีเจตนาดีกับผูปวย
4. ผูที่เปนพี่เล้ียงจะตองมีทักษะ    ในการแกปญหาใหกับผูปวยกรณีที่ผูปวยมี

ปญหายุงยาก ซับซอน พี่เล้ียงอาจจะเปนตัวกลางประสานประโยชนระหวางผูปวยกับหนวยงานที่
ไปรับบริการ

                   1.3 พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง
ผูวิจัยไดทบทวนความหมายของพฤติกรรม ประเภทของพฤติกรรม เพื่อใหเกิด

ความชัดเจนในพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง
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       ความหมายของพฤติกรรม
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 10 )ไดใหความหมายของพฤติกรรมไววา หมายถึง    

กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษยกระทําไมวาส่ิงนั้นจะสังเกตไดหรือไมได เชนการทํางานของกลามเนื้อ 
การเดิน   การพูด การคิด ความรูสึก ความสนใจ  เปนตน

ลิขิต กาญจนาภรณ (2525: 3) ใหความหมายของพฤติกรรมไววา หมายถึง กิจกรรม
ใดๆก็ตามของอินทรียที่สังเกตไดโดยคนอื่น หรือโดยเครื่องมือของผูทดลอง เชน เด็กรับประทาน
อาหาร ขี่จักรยาน พูด หัวเราะและรองให กริยาเหลานี้กลาวถึงพฤติกรรมทั้งสิ้น การสังเกต        
พฤติกรรมอาจทําไดโดยใชเครื่องมือเขาชวย เชน การใชเครื่องตรวจคลื่นสมอง

สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2526: 2) ไดใหความหมายของพฤติกรรม หมายถึง ส่ิงที่
บุคคลกระทํา แสดงออก ตอบสนอง หรือไดตอบสนองตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดในสถานการณใด        
สถานการณหนึ่งสามารถสังเกตได อีกทั้งวัดไดตรงกันดวยเครื่องมือที่เปนวัตถุวิสัย ไมวาการ   
แสดงออกหรือการตอบสนองนั้นจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกรางกาย

ถวิล ธาราโภชน และ ศรัญย ดําริสุข (2541: 2) กลาววาพฤติกรรมเปนลักษณะของ      
กิจกรรมหรือการกระทําตางๆ ที่สามารถสังเกต บันทึก และวัดได เปนคําที่ใชอยางกวางๆ เพื่อ   
บอกถึงการเปลี่ยนแปลงในการกระทําตางๆ ของอินทรียทั้งภายในและภายนอก

สรุปวาพฤติกรรมเปนกิจกรรม การกระทําตางๆทั้งที่สามารถสังเกต สัมผัสไดดวย
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือสังเกตไมไดแตสามารถแตสามารถวัดไดดวยเครื่องมือ พฤติกรรมจึงเปน
ไดทั้งกิริยา อาการ ความคิด ความรูสึก เปนตน

กระบวนการเกิดพฤติกรรม
สุรพล  พยอมแยม  (2545: 25-26)  ไดแบงกระบวนการเกิดพฤติกรรมเปน  3  

กระบวนการ  ดังนี้คือ
1. กระบวนการรับรู (perception  process)  กระบวนการรับรูเปนกระบวนการ

เบื้องตนที่เร่ิมจากการที่บุคคลไดรับสัมผัสหรือรับขาวสารจากสิ่งเราตางๆ โดยผานระบบประสาท
สัมผัส  ซ่ึงรวมถึงการรูสึกกับสิ่งเราที่รับสัมผัสนั้น ๆ ดวย

2. กระบวนการคิดและเขาใจ  (cognition  process)  กระบวนการนี้อาจเรียกวา             
" กระบวนการทางปญญา" ซ่ึงเปนกระบวนการที่ประกอบดวยการเรียนรู การคิด  การจํา ตลอดจน
การนําไปใชหรือเกิดพัฒนาการเรียนรูนั้นๆดวย การสัมผัสและการรูสึกที่นํามาสูการคิดและเขาใจนี้
เปนกระบวนการทํางานที่มีความละเอียดซับซอนมาก  และเปนกระบวนการภายในทางจิตใจที่      
มิอาจศึกษาและสรุปเปนคําอธิบายอยางเปนหลักการที่ชัดเจนได
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3. กระบวนการแสดงออก (spatial behavior process) หลังจากผานขั้นตอนการรับรู
และการคิดและเขาใจแลวบุคคลจะมีอารมณตอบสนองตอส่ิงนั้นๆ แตยังมิไดแสดงออกใหผูอ่ืนได
รับรู ยังคงเปนพฤติกรรมที่อยูภายใน (covert behavior) แตเมื่อไดคิดและเลือกที่จะแสดงการ     
ตอบสนองใหบุคคลอื่นสังเกตไดเราจะเรียกวา พฤติกรรมภายนอก (overt behavior) ซ่ึงพฤติกรรม
ภายนอกนี้เปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยูทั้งหมดภายในตัวบุคคลนั้นเมื่อมีปฎิกิริยาตอบสนอง
ตอส่ิงเราใดสิ่งเราหนึ่งการแสดงออกมาเพียงบางสวนของที่มีอยูจริงเชนนี้ เรียกวา spatial behavior

โดยแทจริงแลว กระบวนการยอยท้ัง 3 ขั้นตอนนี้ ไมสามารถแยกเปนขั้นตอนตาง
หากหรือเปนอิสระจากกัน เพราะการเกิดพฤติกรรมในแตละครั้งนั้น จะมีความตอเนื่องสัมพันธกัน
อยางมาก  การแยกวิเคราะหเปน 3 สวน ก็เพียงเพื่อใหเกิดความเขาใจตามขั้นตอนไดมากขึ้น

ประเภทของพฤติกรรม
พฤติกรรมสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ (ถวิล ธาราโภชน และ ศรัณย      

ดําริสุข 2541: 12 ; ชัยพร วิชชาวุธ 2517: 21-22)
1. พฤติกรรมภายนอก (overt behavior)   เปนการกระทําที่สามารถสังเกตเห็นได

ดวยประสาทสัมผัสหรือใชเครื่องมือชวยวัดได ซ่ึงสามารถแบงยอยลงไปไดอีก คือ
1.1 พฤติกรรมที่สังเกตไดโดยตรง   ไมตองใชเครื่องมือชวย    บางครั้งเรียกวา

พฤติกรรมโมลา (molar behavior) เชน หัวเราะ รองไห กระโดด เปนตน
1.2 พฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตไดโดยตรง ตองใชเครื่องมือชวย บางครั้ง

เรียกวา พฤติกรรมโมเลกุล (molecular behavior) เชนการเตนของหัวใจฟงจากเครื่องฟงหัวใจที่
แพทยใช ความดันโลหิตวัดจากเครื่องวัดความดันโลหิต เปนตน

2. พฤติกรรมภายใน (covert behavior)    เปนการกระทําที่ไมสามารถสังเกตเห็นได
ดวยประสาทสัมผัส ไมมีใครรูไดนอกจากเจาตัวเทานั้น  เชน การคิด การจํา การรับรู ตลอดจน  
ความรูสึกตางๆ  ถึงแมวาจะไมสามารถสังเกตไดโดยตรงก็สามารถจะสังเกตไดโดยออมเชนการใช            
แบบทดสอบ หรือ การสังเกตจากพฤติกรรมภายนอกที่เปนการสรุปโยงถึงพฤติกรรมภายใน      
พฤติกรรมภายในสามารถแบงได 2 ชนิด คือ

2.1  พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยรูสึกตัว (conscious process) เชน  หิว เหนื่อย 
ตื่นเตน เจ็บปวด พฤติกรรมเหลานี้เจาของพฤติกรรมรูตัววามันเกิดและเจาของพฤติกรรมอาจจะ
ควบคุมหรือเก็บความรูสึกตางๆที่เกิดขึ้น ไมแสดงออกซึ่งกิริยาอาการหรือสัญญาณใดๆ
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2.2  พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยไมรูตัว (unconscious process) เปน         
พฤติกรรมบางอยางเกิดขึ้นภายในโดยที่บางครั้งบุคคลไมรูสึกตัว แตมีผลตอพฤติกรรมภายนอกของ
บุคคลผูนั้น เชน ความขลาด ความกลา ความคิด ความปรารถนา ความสุขใจ เปนตน

ในการวิจัยพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัว ที่ทําหนาที่ดูแล   
ผูปวยวัณโรค : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  เปนการศึกษาพฤติกรรมของผูทําหนาที่เปนพี่เล้ียงซึ่ง
เปนสมาชิกในครอบครัวเดียวกับผูปวยวัณโรค โดยศึกษาการปฏิบัติตามหนาในการเปนที่พี่เล้ียง    
ดูแลผูปวยซ่ึงเปนพฤติกรรมภายนอก กับความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงซึ่งเปน
พฤติกรรมภายใน

1.3.1 การปฏิบัติตามหนาท่ีในการเปนพี่เล้ียง
กองวัณโรค กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดหนาที่ของพี่เล้ียงไว ดังนี้ 

(กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ 2542: 9 - 10)
1. นํายาที่สถานบริการสาธารณสุขจายใหเปนซอง ๆ ละ 1 วัน ใหผูปวยกิน       

จนหมดซองทุกวัน (คร้ังเดียวกอนนอน)
2. บันทึกการกินยา และ ลงชื่อในบัตรบันทึกโดยทําเครื่องหมาย  √   ลงใน

ชองกินยาใหตรงกับ วัน เดือน ป ที่เขียนไวใหเพื่อเปนหลักฐานการกินยา
2.2 ถาพี่เล้ียงเปนเจาหนาที่สาธารณสุขใหทําเครื่องหมาย  √ ในสําเนา 

บัตรบันทึกการรักษา(Treatment Card )
2.3   ถาพี่เล้ียงเปนอาสาสมัครสาธารณสุขหรือสมาชิกในครอบครัวใหทํา

เครื่องหมาย √ ในบัตรบันทึกการกินยา (DOTS Card)
3. ถาวันไหนไมไดกินยา ไมตองทําเครื่องหมาย ใหเวนขามวันไป
4. แนะนําใหผูปวยกินอาหารที่มีประโยชน พักผอนใหเพียงพอ ไมดื่มเหลา

และสูบบุหร่ี
5. สังเกต หรือ ถามผูปวยถึงอาการแพยา เชน มีผ่ืนคันรุนแรง คล่ืนไส อาเจียน          

เวียนศีรษะตัวเหลือง ตาเหลือง เปนตน ตองใหผูปวยมาพบแพทยที่รักษาทันที
6. ใหผูปวยกลับไปรับยาเมื่อถึงกําหนดแตละเดือนใหนําบันทึกมาคืนให

สถานบริการสาธารณสุขที่ผูปวยไปรับยาทุกครั้ง
สรุปวาการปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง จึงเปนกิจกรรมการปฏิบัติที่    

เกี่ยวกับการดูแลผูปวยวัณโรคตามกรอบแนวทางของกองวัณโรค เฉพาะหนาที่ของพี่เล้ียงที่เปน
สมาชิกในครอบครัว   ดังนี้
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       1.  การดูแลใหผูปวยกินยาตอหนาและลงบันทึกในบัตรบันทึกการกินยา
2.  สังเกตอาการแพยารักษาวัณโรค
3.  แนะนําส่ิงที่มีประโยชนตอการดูแลสุขภาพแกผูปวยในเรื่องการ

รับประทานอาหาร  การพักผอน การออกกําลังกาย และงดเวนสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
 4.  พาผูปวยไปตรวจตามนัด

1.3.2 ความเต็มใจในการปฏิบัติหนาท่ีในการเปนพี่เล้ียง
ความหมาย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2539: 356) ไดใหความหมายของ          

ความเต็มใจวา การมีน้ําใจไมบกพรอง มีใจสมัครดวยยินดี ไมมีขออิดเอื้อนหรือขัดแยง
บรูโน (Bruno 1986: 249) ไดใหความหมายของความเต็มใจไวในพจนานุกรม    

จิตวิทยา วาเปนความสามารถของบุคคลในการเลือก การตัดสินใจเลือกทางเลือกสําหรับ การกระทํา
ในเชิงบวก

แอสวาจิโอลิ (Assagioli 1973, อางถึงใน กฤษณา โชติช่ืน 2542: 32) ไดกลาว
ถึงความเต็มใจ (willing) วาเกิดจากพลังขับเคลื่อนภายในที่ทําใหคนเราเกิดความตองการโดยการ
ตระหนักถึงตนเองและโลกบุคคลจึงเขาใจถึงพลังที่จะเลือกเกี่ยวของและนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ในตนเอง ผูอ่ืน และส่ิงแวดลอม เนื่องจากความตองการนั้นถูกชี้นําดวยคุณคาทางจิตใจ การแสดง
ออกของความตองการจึงสอดคลองกับความผาสุข (welfare) ของผูอ่ืนและความดีงามของ
มนุษยชาติ (the goodness of humanity)  สวน แบรริก (Barrick 1986, อางถึงใน กฤษณา โชติช่ืน 
2542: 32) ไดใหความหมายของความเต็มใจในการดูแลผูปวยวาเปนความพรอม และปราศจาก           
ความลังเลใจที่จะดูแลผูปวย

สรุปวาความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงจึงเปนความรูสึก
สมัครใจ ยินดีที่จะปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จลุลวงดวยดี

สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงดูแล      
ผูปวยวัณโรคซึ่งเปนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน  ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเพื่อนํามา
บูรณาการ  ดังนี้

1. ครอบครัวกับการดูแลเมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย
2. แนวคิดเกี่ยวกับญาติที่ทําหนาที่ใหการดูแล
3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการชวยเหลือเกื้อกูล
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ครอบครัวกับการดูแลเมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย
มัลลิกา มัติโก (2530: 119) กลาววาในอดีตแนวคิดในการศึกษาเรื่อง        

ครอบครัวกับการดูแลสุขภาพตนเอง จะคํานึงแตเพียงวาครอบครัวเปนระบบสังคมหนึ่งที่นําเอาคน
มารวมๆกัน และมีหนาที่หลักคือเปนแหลงอบรมถายทอดระเบียบทางสังคมวัฒนธรรมใหกับ
สมาชิก ตลอดจนสรางความมั่นคงใหกับสมาชิกที่เติบโตเปนผูใหญที่มีอนาคต สวนเรื่องการดูแล
สุขภาพควรเปนหนาที่ของระบบแพทย ปจจุบันทิศทางการศึกษาครอบครัวมีแนวโนมที่จะศึกษา  
ครอบครัว ในลักษณะที่เปนระบบที่มีความคิดอาน และมีระบบการจัดการดานสุขภาพอนามัยและ
ความเจ็บปวยไดตามลําพังในตัวของมันเอง ความเจ็บปวยจึงเปนประสบการณสวนตัวที่ครอบครัว
แตละครอบครัวจะตองเผชิญรวมกัน ฉะนั้นการจัดการในเรื่องความเจ็บปวยจึงเปนเรื่องของ    
ครอบครัวโดยแทจริง

บุคคลที่อยูครอบครัวเดียวกัน มีอิทธิพลตอกันทั้งในยามที่ครอบครัวมี     
ความสุข   มีความทุกข โดยเฉพาะในดานเจ็บปวยซ่ึงเปนความทุกขอยางหนึ่งของมนุษย

บุคคลเมื่อเจ็บปวยดวยโรคใดๆก็ตามยอมมีปญหาและตองการใน 4 ประเด็น
หลัก ดังนี้ (รุจิรา เจียมอมรรัตน, สุทธิพันธ ฟกสุวรรณ และ วัชรี อาภาธีรพงศ 2541: 2-3)

1. ดานรางกาย  การเจ็บปวย อาการ อาการแสดงของโรค    พยาธิสภาพของ
โรค บุคคลจึงตองการการดูแลความสะอาด และสุขวิทยาของรางกาย ความสุขสบาย คําแนะนําการ
ใหสุขศึกษาสําหรับการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน และการ   
ฟนฟูสมรรถภาพ

2. ดานจิตใจ มีความวิตกกังวล ความกลัว บุคคลจึงตองการ  การยอมรับ
เคารพสิทธิสวนบุคคล การเอื้ออาทรใหความเอาใจใส มีความเมตตากรุณาตอผูปวย  การเห็นใจและ
ชวยเหลือดวยความเต็มใจ

3. ดานอารมณ  การเจ็บปวยในระยะแรกผูปวยอาจมีการปฏิเสธ ซ่ึงอาจจะมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ ความเครงเครียด การควบคุมพฤติกรรมของผูปวยในดานนี้จึง 
มุงการยอมรับเปลี่ยนแปลงจากการเจ็บปวยและความมั่นคงทางอารมณ  ซ่ึงจําเปนตองใหอภัยดวย
การวิเคราะหในเชิงเหตุผล

4. ดานสังคมและเศรษฐกิจ ในดานนี้เปนเรื่องการอยูรวมกันของผูปวยกับ
คนรอบขางในครอบครัวใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน การใหเกียรติยกยองผูปวยในฐานะ   
บุคคลหนึ่ง  ความหวงใยตอครอบครัวและงานที่รับผิดชอบ  ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว ปฏิกิริยา
ของสังคมรอบตัวของผูปวย
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5.  ดานสภาพแวดลอม ดานนี้ครอบคลุมสถานที่ การสุขาภิบาล  อนามัย -
ส่ิงแวดลอม สนับสนุนการปองกันและควบคุมการแพรกระจายเชื้อ

การเจ็บปวยทุกชนิดจึงมีผลกระทบตอภาวะสมดุลยของบุคคล ทําใหบุคคล
เสียสมดุลยทั้งทางดานรางกาย จิตใจและสังคม  บุคคลจึงมีการปรับตัวและแกไขปญหาเพื่อให    
เกิดภาวะสมดุลยดังเดิม  ดวยการรับรูความเปนจริงของเหตุการณที่เกิดขึ้น  ตลอดจนไดรับการชวย
เหลือและกําลังใจจากสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงนับไดวาเปนแหลงประโยชนที่สําคัญที่ใหการดูแล
ชวยเหลือเพื่อ     ตอบสนอง  ความตองการที่จําเปนของผูปวยตามพยาธิสภาพของโรค และขอจํากัด
ที่แตกตางกันของบุคคล (จอม สุวรรณโณ 2541: 147)

แนวคิดเก่ียวกับญาติท่ีทําหนาที่ผูดูแลผูปวย
ความหมายญาติที่ทําหนาที่ผูดูแลผูปวย  ("family caregiver" หรือ"informal 

caregiver" หรือ "informal carer" )หมายถึง บุคคลที่ใหความชวยเหลือแกผูปวยที่บาน (Davis 1992:
2, อางถึงใน จอม สุวรรณโณ 2541: 147)

จอม สุวรรณโณ (2541: 147)ไดสรุปลักษณะสําคัญของญาติผูดูแล ไวดังนี้
1. ญาติ หรือบุคคลอาจเปนคูสมรส บิดา มารดา บุตร พี่นอง เพื่อน หรือ

บุคคลสําคัญในชีวิตของผูปวย
2. ผูรับการดูแล (care receiver) ตองเปนบุคคลที่มีภาวะการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากโรคความพิการหรือความเสื่อมถอยของสมรรถภาพดานรางกายจิตใจ รวมทั้งอารมณและ
สติปญญาการรูคิดตัดสินใจตางๆ ที่มีผลทําใหเกิดขอจํากัดในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน หรือ     
กอใหเกิดความตองการการดูแลและการบําบัดรักษาที่เฉพาะ ตลอดจนการแสดงบทบาทหนาที่และ
การปฎิสัมพันธทางสังคม โดยความตองการดังกลาวตองไดรับการตอบสนอง หรือดูแลชวยเหลือ
อยางตอเนื่องในชวงระยะเวลาหนึ่ง หรือตลอดไป

3. มุงเนนเฉพาะการใหความดูแลชวยเหลือโดยไมรับการตอบแทนที่เปน
คาจางหรือรางวัล

4. สถานการณในการใหความชวยเหลือดูแลเกิดขึ้นที่บาน หรือชุมชน
แหลงอาศัย

สําหรับการวิจัยครั้งนี้ใชคําวา "พี่เล้ียง" เพื่อใหสอดคลองกับศัพทที่ใชในการ
ควบคุมวัณโรคของกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปนความหมายเดียวกับ "ญาติผูดูแล"
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แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการชวยเหลือเก้ือกูล (altruism behavior )
พฤติกรรมการชวยเหลือเกื้อกูล เปนพฤติกรรมของการใหความชวยเหลือที่มี

ลักษณะพิเศษคือเกิดจากความสมัครใจ โดยมีแรงจูงใจมาจากความตองการใหบุคคลที่รับความ  
ชวยเหลือ เกิดความสมบูรณพูลสุข (welfare) มากกวาความตองการรางวัลเปนสิ่งตอบแทน (Batson
1987 ; Walster and Piliavin 1972, quoted in Carol K. Sigelman 1993: 286)

ลิขิต กาญจนาภรณ (2546: 13-14) กลาววาพฤติกรรมการใหความชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน เปนพฤติกรรมทางสังคมที่สําคัญ การชวยเหลือมักจะเกิดขึ้นจากกรณีที่อีกฝายหนึ่ง   
ขาดสมรรถภาพจําเปนตองไดรับการชวยเหลือ  เพื่อทําใหฝายถูกชวยเหลือมีสมรรถภาพในการดํารง
ชีพดีขึ้นสามารถปรับตัวได  มีสมรรถภาพในการแสดงพฤติกรรม  พฤติกรรมการชวยเหลือนี้มักจะ
เกิดจากแรงจูงใจของผูใหการชวยเหลือ  เปนแรงจูงใจที่ผลักดันใหแสดงพฤติกรรมออกมา        
พฤติกรรมที่แสดงออกมานี้มุงที่บุคคลอื่น  มิไดมุงผลสําเร็จที่ตัวผูใหการชวยเหลือ  การชวยเหลือ
เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้น อยางเปนกระบวนการ  มิใชเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาจากสามัญสํานึก 
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กระบวนการตัดสินใจใหความชวยเหลือ
การที่บุคคลจะตัดสินใจใหความชวยเหลือบุคคลอื่นเปนกระบวนการที่มีขั้น

ตอนอยางตอเนื่อง ซ่ึง ลาตาเน กับ ดารเลย (Lataane and Darley1970, quoted in Carol K. 
Sigelman1993: 294-295)ไดกลาววาถึงกระบวนการตัดสินใจของบุคคลที่จะใหความชวยเหลือมี  
ขั้นตอนตามแผนภูมิที่ 1

ตัดสินใจชวย                                             5                                         ลมเลิกความตั้งใจชวย

รูวิธีชวยเหลือหรือไม                                 4                        ไมรูวิธีชวยที่เหมาะสม
                       ไมรูวาจะชวยไดอยางไร

คิดวาเปนความรับผิดชอบของเราหรือไม  3           ตีความวาไมใชความรับผิดชอบของเรา

ตีความวาจะตองชวยเหลือหรือไม            2         ตีความวาพฤติกรรมเชนนี้ไมตองชวย

สังเกตเห็น-รับรูได                            1     ไมไดสังเกต ไมไดรับรู

แผนภูมิที่  1  ภาพจําลองกระบวนการใหความชวยเหลือ ของ ลาตาเน กับ ดารเลย (Lataane and   
    Darley)

ที่มา : Lataane and Darley, อางถึงใน ลิขิต กาญจนาภรณ,  จิตวิทยา : พื้นฐานพฤติกรรมมนุษย เลม
ที่ 2 (ม.ป.ท. : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), 273.

จากแผนภูมิ การตัดสินใจใหความชวยเหลือเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง 5    
ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตระหนักรูถึงการที่บุคคลตองการความชวยเหลือ  จัดวาเปนจุดเริ่มตน
ที่สําคัญของการนําไปสูการชวยเหลือข้ันนี้ เปนขั้นตอนที่ผูที่จะใหชวยเหลือตองรับรูปญหาหรือได
สังเกตพบถาบุคคลไมสามารถสังเกต หรือรับรูปญหาพฤติกรรมขั้นตอไปก็จะไมเกิด

2. การตีความตอส่ิงที่เกิดขึ้น  เขาจะชวยเหลือก็ตอเมื่อเขาพบวาบุคคลหนึ่ง

คนมีความทุกข

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

24

ขาดสมรรถภาพในการแสดงพฤติกรรม  เหตุการณนั้นจําเปนจะตองมีใครเขาไปชวยแกไข       
สถานการณหรือไม  ถาเขาตีความวาเหตุการณที่เกิดขึ้นไมผิดปกติเปนธรรมดา  เราก็ไมคิดจะชวย  
เหตุการณยุติเพียงนี้

3. เปนความรับผิดชอบของใคร  การแสดงพฤติกรรมทางสังคมนั้นเปนเรื่อง
ของการลงทุนนั้น ๆ  ไมมีใครที่จะทําอะไรโดยไมหวังผลกําไรตอบแทน  การแสดงพฤติกรรมจึง
ตองไดผลที่คุมคาคนจึงจะทํา  ถาทําแลวขาดทุนคนก็จะหลีกเลี่ยงและแบงความรับผิดชอบ คือ        
"ผลักภาระ"  ไปใหคนอื่นรับผิดชอบตอไป (diffusion  of  responsibility)  คิดวาเหตุการณนี้ใคร   
จะเปนผูรับผิดชอบในการใหการชวยเหลือกับพัฒนาการของพฤติกรรมการชวยเหลือนี้

4.  การรูจักวิธีชวยเหลือที่เหมาะสม  ความตั้งใจที่จะชวยเหลือแตเพียง
อยางเดียวไมใหการชวยเหลือสัมฤทธิ์ผลเลย หากผูชวยเหลือไมรูจักวิธีชวยที่เหมาะสม  อะไรเปน
รางวัลหรือผลกําไรจากการลงทุนชวย  ในขณะที่การเสียหนา  การไดรับอันตรายคุกคามตอชีวิตเปน
การขาดทุน  รางวัลจากการไมชวยคือความปลอดภัยจากทุกขเข็ญทั้งปวง  การขาดทุนจากการไม
ชวยเหลือ   ความรูสึกผิด  การไมรูวิธีการชวยเหลือก็จะทําใหผูชวยเหลือเกิดความลังเลใจ  ไมมั่นใจ
ที่จะใหการชวยเหลือ ในขั้นนี้จึงเปนขั้นที่บุคคลทราบวิธีการชวยเหลือและประเมินในลักษณะของ
การไดกําไร  ขาดทุนจากการลงมือใหความชวยเหลือ

5.  การตัดสินใจ  เปนพฤติกรรมสุดทาย ในขั้นนี้บุคคลดําเนินการแกปญหา
ชวยเหลือหาทางออกที่เหมาะสมที่จะคลี่คลายสถานการณจนผูไดรับการชวยเหลือมีสมรรถภาพของ        
พฤติกรรมดีขึ้นหรืออยูในวิสัยที่จะรอดพนจากอันตราย

การนํากระบวนการตัดสินใจใหความชวยเหลือสามารถนํามาอธิบายการที่
สมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งตัดสินใจเปนพี่เล้ียงใหความชวยเหลือผูปวยซ่ึงถือวาเปน            
ผูขาดสมรรถภาพ  ทั้งยังสามารถนําทฤษฎีการแลกเปลี่ยนมารวมใหคําอธิบายการกระทํา           
พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง

ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (Exchange Theory of Attraction)
ตามแนวคิดของทิโบท แคลลี และโฮแมน (Thibaut Kelly 1959; Homan

1961, อางถึงใน  ลิขิต กาญจนาภรณ 2519: 74) ซ่ึงมีแนวสําคัญ 4 ประการ คือ  การลงทุน รางวัล  
ผลกําไร และระดับการแลกเปลี่ยน

การลงทุน คือ การกระทําทุกประเภท กอใหเกิดตนทุนแกผูกระทํา ทั้ง
ทรัพยากร เวลา การยอมเสี่ยงตอภาวะการณตางๆ เชน  ความอับอาย การเสี่ยงตอการติดโรค เปนตน
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รางวัล คือ ส่ิงที่ผูลงทุนมุงหวังจะไดรับ จากการกระทําพฤติกรรม  ทั้งนี้รางวัล
อาจเปนสิ่งที่เห็นไดอยางเปนรูปธรรม (extrinsic reward) ตั้งแตส่ิงของจนถึงการบริการ เชน การได
รับคําแนะนํา การเชื้อเชิญ การยินยอมปฏิบัติตามความตองการของอีกฝายหนึ่ง  สวนรางวัลอีก
ประเภทเปนลักษณะที่เปนคุณคาทางจิตใจบุคคล (intrinsic reward) ไดแก ความพึงพอใจ           
ความอบอุนใจ เปนตน

กําไร คือส่ิงที่ไดรับตอบแทนมานอกเหนือจากสิ่งที่ผูกระทําพฤติกรรม       
คาดหวังไว

ทั้งนี้สามารถนํามาประยุกตไดกับการที่สมาชิกในครอบครัวเต็มใจทําหนาที่  
พี่เล้ียงดูแลผูปวยกลาวคือ การปฏิบัติกิจกรรมดูแลผูปวย การเสียเวลา การยอมเสี่ยงตอการติดโรค
จากผูปวย  นับวาเปนการลงทุนที่สูงมาก   ความพอใจ ความสบายใจที่ไดจากการดูแลผูปวยนับวา
เปนรางวัล  การไดรับการยกยองชมเชยจากผูปวย คนในครอบครัวและคนอื่นๆ ถือวาเปนผลกําไร  
ที่คืนกลับมา

การนําแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการชวยเหลือเกื้อกูล และกระบวนการตัดสิน
ใจใหความชวยเหลือสามารถใหคําอธิบายการที่บุคคลตัดสินใจเปนพี่เล้ียงเพื่อใหการดูแลผูปวย   
วัณโรค กลาวไดวาบุคคลไดผานกระบวนการตัดสินใจอยางเปนขั้นตอนไดแก การตระหนักใน
ปญหาจากการที่เห็นความเจ็บปวยและความทุกขทรมานของคนในครอบครัวเปนภาวะที่ผูปวยเปน
ผูขาดสมรรถภาพตองการความชวยเหลือ เขาคิดวาเปนความรับผิดชอบในฐานะที่เปนสมาชิกใน
ครอบครัวเดียวกัน  เขาทราบวิธีการดูแลผูปวยจากการไดรับการชี้แนะจากบุคลากรสาธารณสุข 
ทราบวาการดูแลใหผูปวยอยางเหมาะสมทําใหผูปวยสามารถหายจากวัณโรคนับเปนสิ่งที่คุมคา 
บุคคลจึงตัดสินใจเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยดวยความสมัครใจ ซ่ึงกลาวไดวาเปนความเต็มใจในการ
ปฏิบัติตามหนาที่พี่เล้ียง

การวัดความเต็มใจ
ความเต็มใจเปนพฤติกรรมดานจิตพิสัย (affective domain) มีขั้นตอนพอสรุป

ไดดังนี้ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ 2526: 20-22)
1. การรับหรือการใหความสนใจ (receiving or attending)   เปนขั้นตอนที่

บุคคลถูกกระตุนดวยเหตุการณหรือส่ิงเราบางอยาง ในขั้นตอนนี้มีสวนประกอบยอย ดังนี้
1.1  ขั้นของความตระหนัก (awareness)    ขั้นนี้เปนการที่บุคคลไดฉุกคิด

หรือเกิดความรูสึกวามีส่ิงหนึ่ง เหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นในสภาวะของจิตใจ
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1.2  ขั้นตอนของความยินดีหรือความเต็มใจ (willingness to recieve)  
บุคคลเกิดความพึงพอใจที่จะรับสิ่งที่มากระตุน

1.3  ขั้นการเลือกรับ(controlled  or  selected attention)    เปนขั้นที่บุคคล
สนใจเฉพาะสิ่งที่เขาชอบ หรือนําความพอใจมาให

2. การตอบสนอง (responding)    เปนขั้นที่บุคคลเกิดความรูสึกผูกมัดตัวเอง
ตอส่ิงเราหรือสถานการณที่มากระตุน ซ่ึงจะทําใหบุคคลพยายามทําปฏิกิริยาตอบสนองบางอยาง 
หรือ  ไดรับความพึงพอใจในการมีสวนรวมหรือการทํากิจกรรมนั้น  ในขั้นตอนนี้มีสวน        
ประกอบยอย    ดังนี้

2.1  ยินยอมในการตอบสนอง (acquiescence in responding) เปนขั้นที่
บุคคลยอมรับถึงความจําเปนหรือประโยชนจากการทําพฤติกรรมนั้นๆ เชน ยินดีที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายทางดานสุขภาพ

2.2  ความเต็มใจที่จะตอบสนอง (willingness to respond) เปนขั้นที่มาจาก
ความเต็มใจของบุคคลนั้นจริงๆอาจกลาวไดวาเกิดความสมัครใจที่จะกระทํา เชน ยอมรับความรับ
ผิดชอบในการที่จะปรับปรุงสุขภาพของตนเอง และความรับผิดชอบตอสุขภาพอนามัยของ บุคคอื่น

3. ความพอใจในการตอบสนอง (satisfaction in response) เปนขั้นที่บุคคลทํา
ปฏิกิริยาบางอยางแลวเกิดความรูสึกพอใจซึ่งเปนสภาวะทางดานอารมณของบุคคลอาจแสดงออกมา
ในรูปของความพอใจ ความรูสึกยินดีที่ไดทําพฤติกรรม

การวัดความเต็มใจจึงเปนการวัดความรูสึกสมัครใจ ยินดีกระทําพฤติกรรมบาง
ส่ิงบางอยางอยางมีเปาหมาย  ผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความเต็มใจในการทําหนาที่    
ไดดังนี้

เชอรแมน (Sherman 2003)ไดศึกษาสัมพันธภาพระหวางจิตวิญญาณ การรับรู
การสนับสนุนทางสังคม และความวิตกกังวลเกี่ยวกับความตาย กับความเต็มใจของพยาบาลในการ 
ดูแลผูปวยเอดส  โดยวัดความเต็มใจในองคประกอบดังนี้

1. ดานความรับผิดชอบตอสังคม (responsibility)
2. ดานการปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยดวยความมีมนุษยธรรม (humanitarian

action)
3. ดานการเลือกที่จะกระทําความดี (the choice to do good)
4. ดานการเลือกที่จะเสี่ยง (risk taking)
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บัสเซอรและนอรวอค (Busser and Norwalk 2003) ศึกษาความเต็มใจในการ
เปนอาสาสมัครในชวงเวลาวางมาทํางานใหกับองคกรอิสระในเขตชุมชนเมือง  โดยวัดบุคลิก
ลักษณะของคนที่เต็มใจเปนอาสาสมัคร พบวา ความตองการใหการชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืน (altruism) 
เปน แรงจูงใจใหบุคคลเต็มใจทํางานในลักษณะเปนอาสาสมัคร

สําหรับการงานวิจัยในประเทศไทย กฤษณา โชติช่ืน (2542: บทคัดยอ) ศึกษา           
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล และความยึดมั่นผูกพันตอวิชาชีพกับความเต็มใจในการดูแล
มารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยวัดความเต็มใจของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหองคลอด  โดยวัด
ความเต็มใจ 4 ดาน ไดแก

1. ความรับผิดชอบตอสังคม
2.   การเลือกกระทําความดี
3.    การปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยดวยความเมตตา
4.    ดานการเลือกที่จะเสี่ยง

จากการที่ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับความเต็มใจ     ซ่ึงเปนพฤติกรรม
ดานจิตพิสัยเปนความยินดีปฏิบัติพฤติกรรมใหลุลวงดวยความสมัครใจและบุคคลมีความพอใจมี
ความสุขที่ไดกระทําพฤติกรรมนั้น   ดังนั้นการวัดความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง 
ดูแลผูปวยวัณโรคซึ่งเปนโรคที่ติดตอไดจึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยที่กลาวมา  ผูวิจัยจึงไดปรับ
การวัดความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ใหเหมาะสม  โดยวัดพฤติกรรมในดานยอย ดังนี้

1. ดานความรับผิดชอบตอการดูแลผูปวย เปนความรับผิดชอบที่พี่เล้ียง
แสดงออกในลักษณะของการรูเวลาและหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติ

2. ดานความสมัครใจดูแลดวยความปรารถนาดี มีความสุข ความพึงพอใจ ที่
ไดชวยเหลือผูปวย

3. ดานการเลือกที่จะเสี่ยง เปนการที่พี่เล้ียงใหการดูแลผูปวยวัณโรคโดยไม
รังเกียจที่เปนโรคติดตอ

ทั้งนี้การเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยไดดีเพียงใดยอมขึ้นอยูกับอิทธิพลตางๆ หลาย
ประการ   ไดแก การมีความรูที่เกี่ยวของกับโรคและการดูแลอยางเหมาะสม  การมีคานิยมในการ
ดําเนินชีวิตซ่ึงเปนคานิยมในทางที่ดี และการที่บุคคลไดการสนับสนุนทางสังคม
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2. ความรูเกี่ยวกับวัณโรคและการดูแล
                  2.1 ความรูเก่ียวกับโรค

สาเหตุและพยาธิสภาพ
วัณโรคเปนโรคติดตอเกิดจากเชื้อ  Mycobacterium tuberculosis  ซ่ึงเปนสมาชิก     

ตัวหนึ่งของกลุม  M.Tuberculosis complex (มี  M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum)  บางครั้ง
เรียกวา Tubercle bacilli หรือ Acid fast bacilli (AFB)

เชื้อวัณโรคทําใหเกิดพยาธิสภาพในเนื้อเยื่อตางๆ ในรางกาย เชน ปอด เยื่อหุมสมอง 
เยื่อหุมปอดกระดูก ไต ผิวหนัง ฯลฯ  แตวัณโรคที่ติดตอไปสูบุคคลอื่นได คือวัณโรคปอด   

การเกิดโรค เกิดจากการสูดเอาเชื้อวัณโรคที่ผูปวยไอ จาม เขาไปในปอดซึ่งระบบ
ภูมิคุมกันของรางกายก็จะสามารถควบคุมไวใหในภาวะสงบเรียกวาผูติดเชื้อ ซ่ึงในกลุมผูติดเชื้อนี้
ไมเกิดพยาธิสภาพของอวัยวะจึงไมใชผูปวยและไมสามารถแพรเชื้อโรค  สวนผูปวยวัณโรค     
หมายถึง ผูที่ติดเชื้อวัณโรคแลวเกิดการลุกลามของโรคขึ้นจนปรากฏอาการ หรือ แสดงอาการ    
ของโรค

อยางไรก็ตามมีเพียงรอยละ 10 ของผูติดเชื้อเหลานี้ที่จะปวยเปนวัณโรคโดยมีปจจัย
เสี่ยงที่เกี่ยวของที่สงเสริมใหผูที่ติดเชื้อวัณโรคลุกลามเปนผูปวยวัณโรค ไดแก   (กระทรวงสาธารณ-
สุข, กรมควบคุมโรคติดตอ  ม.ป.ป.ข : 1)

1.  การมีภาวะภูมิตานทานโรคต่ําลงจากสาเหตุตางๆ ดังนี้
  1.1 การรับประทานยากดภูมิตานทาน เชน steroid
  1.2 จากโรคตางๆ เชน โรคเบาหวาน ภาวะไตวายเรื้อรัง การติดเชื้อไวรัสเอดส
  1.3 การสูบบุหร่ี และการดื่มเหลามาก

2.  ภาวะทุพโภชนาการ
3.  กลุมคนที่มีความเครียดทางเศรษฐานะ

การติดตอ
วัณโรคปอดสามารถติดตอไปสูบุคคลอื่นได โดยการไอของผูปวยวัณโรค การไอ

ของผูปวยแตละครั้งจะมีเชื้อออกมากับละอองเสมหะนับลานตัว ละอองเสมหะจากการไอ จะพุง
ออกไปไดไกลประมาณ 7 – 9 เมตร ฝอยละอองเสมหะที่เกิดจากการไอที่มีขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอน จะแขวนลอยอยูในอากาศ และอาจถูกสูดหายใจเขาสูหลอดลมสวนปลาย การแพรเชื้อมัก
เกิดกอนผูปวยไดรับยาวัณโรค ดังนั้น แหลงแพรเชื้อที่สําคัญที่สุด คือผูปวยระยะแพรเชื้อ
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โอกาสของการติดโรคขึ้นอยูกับปริมาณฝอยละอองเสมหะที่ไอออกมา ความถี่ของ
การไอ ความใกลชิดและสภาพแวดลอม

อาการของวัณโรค
อาการของโรคขึ้นอยูกับอวัยวะท่ีเกิดโรค  ซ่ึงในทางระบาดวิทยาพบวัณโรคที่ปอด

มากที่สุด
อาการของวัณโรคปอด   อาการที่พบบอยที่สุดคือ ไอเกิน 3 สัปดาห มักจะมีเสมหะ

รวมดวย  เสมหะสวนใหญจะมีสีเหลือง  ขาวขุน  เขียวบางครั้งมีเลือดปน  นอกจากนี้ผูปวยเหลานี้
มักมีอาการอื่น ๆ  รวมดวย  เชน

1.  น้ําหนักลด
2.  ออนเพลีย
3.  ไข  โดยเฉพาะตอนเย็น
4.  เหงื่อออกตอนกลางคืน
5.  เจ็บหนาอก
6.  หายใจหอบ
7.  เบื่ออาหาร
8.  ไอเปนเลือดหรือไอเสมหะมีเลือดปน
สําหรับวัณโรคนอกปอดนั้นอาการจะขึ้นอยูกับอวัยวะท่ีเกิดโรค เชน
วัณโรคตอมน้ําเหลือง   มีตอมน้ําเหลืองโต  ไมเจ็บ ไมรอน  ในระยะแรกตอมจะเปน

กอนแข็ง ตอมาจะนุมและอาจแตกเปนหนองในที่สุด
วัณโรคของกระดูกและขอ กระดูกและขอนั้นๆ มักจะปวด เคล่ือนไหวไดนอยลง มี

อาการบวม  ในระยะหลังอาจมีหนองไหล ทะลุผิวหนังบริเวณนั้นออกมา
วัณโรคในชองทอง มีทองมาน ปวดทอง มีไข อาจมีอาการถายอุจจาระเหลวหรือ 

ทองผูก    ในระยะหลังอาจมีกอนในทอง
วัณโรคแพรกระจาย  มีไข ออนเพลีย น้ําหนักลด ตับมามโต ตอมน้ําเหลืองโตทั่งตัว
วัณโรคของกลองเสียง มีอาการเสียงแหบ แหง และปวดบริเวณกลองเสียง
วัณโรคเกิดขึ้นไดกับอวัยวะทุกสวนของรางกาย อยางไรก็ตามกวารอยละ 80 มัก

เกิดขึ้นที่ปอด (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ 2541 ข : 4)  และจําแนกประเภทของ
วัณโรคไดเปน 2 กลุมใหญ  ไดแก
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1.  วัณโรคปอด (pulmonary tuberculosis)
หมายถึง วัณโรคที่เกิดที่บริเวณเนื้อปอด และเพื่อประโยชนในการกําหนด    

สูตรยา (regimen) องคการอนามัยโลก (อางถึงใน สมาคมปราบวัณโรคแหงประเทศไทย 2543: 4-5)
ไดกําหนดการจําแนกผูปวยวัณโรคปอดออกดังนี้

1.1  วัณโรคปอดยอมเสมหะพบเชื้อ (pulmonary tuberculosis smear positive) 
หมายถึง

1.1.1 ผูปวยที่มีผลการตรวจเสมหะโดยวิธียอมเชื้อ (direct smear) เปนบวก
อยางนอย 2  คร้ังถึงแมวาภาพรังสีทรวงอกไมพบส่ิงผิดปกติหรือ

1.1.2 ผูปวยที่มีผลการตรวจเสมหะโดยวิธียอมเชื้อ (direct smear) เปนบวก
1 คร้ัง รวมกับมีความผิดปกติของภาพรังสีทรวงอกเขาไดกับวัณโรคปอด หรือ

1.1.3 ผูปวยที่ผลตรวจเสมหะโดยใชวิธียอมเชื้อ(direct smear) เปนบวก 1
คร้ัง และมีผลเพาะเชื้อจากเสมหะเปนบวก 1 คร้ัง

1.2 วัณโรคปอดยอมเสมหะไมพบเชื้อ (pulmonary tuberculosis smear
negative)  ใหถือเกณฑ ดังนี้

1.2.1 ผูปวยที่มีผลตรวจเสมหะโดยวิธียอมเชื้อ(direct smear)  เปนผลลบ
อยางนอย 3 ครั้ง และผลเพาะเชื้อเปนลบหรือไมทราบ แตมีอาการทางคลินิกและภาพรังสีทรวงอก
ผิดปกติเขาไดกับวัณโรค

1.2.2  ผูปวยที่มีผลตรวจเสมหะดวยวิธี ยอมเชื้อ(direct smear)เปนลบ
อยางนอย 3 คร้ัง แตมีผลเพาะเชื้อพบเชื้อวัณโรค

2.    วัณโรคนอกปอด (extra-pulmonary tuberculosis )
 ไดแก วัณโรคที่อวัยวะอ่ืนๆ นอกจากปอด  เชน วัณโรคเยื่อหุมสมอง  วัณโรค

เยื่อหุมปอด วัณโรคของกระดูกและขอ  วัณโรคของผิวหนัง ฯลฯ วินิจฉัยโดยการทําเพาะเชื้อ      
ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อ และ/หรือ มีลักษณะคลินิกที่เขาไดกับวัณโรค

 ในกรณีที่ผูปวยเปนทั้งวัณโรคปอด    และวัณโรคนอกปอด    ใหจัดประเภท
เปนวัณโรคปอด

การขึ้นทะเบียนรักษา (Registration)
เนื่องจากวัณโรคเปนโรคติดตอที่ใชเวลารักษาคอนขางนาน และเปนโรคที่สามารถ

แพรกระจายในระดับชุมชน  ผูปวยทุกคนจึงตองไดรับการขึ้นทะเบียนการรักษาใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันเพื่อเปนขอมูลในการระบาดวิทยาของโรคและการวางมาตรการควบคุมโรค   ดังนั้น
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กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดการขึ้นทะเบียนใหสอดคลองตามแนวทางขององคการอนามัยโลก
โดยแบงประเภทการขึ้นทะเบียนรักษาเปน 6 ประเภท คือ (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค
ติดตอ  2541 ก : 25)

1. ใหม (new)  หมายถึง ผูปวยที่ไมเคยรักษาวัณโรคมากอน  หรือผูปวยท่ีเคยไดรับ
ยารักษาวัณโรคมาแลวไมเกิน 1 เดือน

2.  กลับเปนซ้ําหรือกําเริบใหม (relapse)  หมายถึง  ผูปวยที่เคยรักษาวัณโรคและได
รับการวินิจฉัยวาหายแลว ตอมากลับเปนโรคอีกโดยมีผลเสมหะเปนบวก (อาจเปนผลจาก direct 
smear หรือ culture ก็ได)

3.   ลมเหลว(failure) หมายถึง ผูปวย 2 ประเภท
3.1  ผูปวยวัณโรคเสมหะบวก (smear positive)  ไดรับการรักษาแตผลเสมหะเมื่อ

เดือนที่ 5  ยังเปนบวก หรือกลับเปนบวกอีก
3.2  ผูปวยวัณโรคเสมหะลบ (smear negative) หรือ ผูปวยวัณโรคนอกปอด

ไดรับการรักษาแตผลการตรวจเสมหะเมื่อส้ินสุดเดือนที่ 2 เปนบวก
4.   ขาดยาแลวกลับมารักษา (treatment after default) หมายถึง    ผูปวยวัณโรคกลับ

มารักษาอีกภายหลังขาดยา 2 เดือนติดตอกัน
5.   รับโอน (transfer in)  หมายถึง ผูปวยที่รับโอนมาจากสถานพยาบาลอื่น โดยท่ี

เคยขึ้นทะเบียนรักษาแลว และไดรับยาเปนระยะเวลาหนึ่ง
6.  อ่ืนๆ (other)   หมายถึง ผูปวยวัณโรคที่ไมสามารถจัดกลุมเขาในกลุมผูปวย

ดังกลาวขางตน เชน ผูปวยกลับมารักษาใหม แตมีเสมหะเปนลบ  หรือเคยรักษาที่คลินิกมากกวา 4 
สัปดาห แตไมเคยข้ึนทะเบียนรักษาตามระบบ National Tuberculosis Control Programme

ระบบยา และสูตรยาที่ใชรักษาวัณโรค
ปจจุบันสถานพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขใชเปนระบบยาระยะสั้น (short 

course)ในการรักษาผูปวยวัณโรคและแบงสูตรยาออกเปน 4 ประเภท โดยพิจารณาสูตรยารักษา       
ผูปวยตามประเภทของการขึ้นทะเบียนและประวัติการรักษา  ดังนี้  (กระทรวงสาธารณสุข,        กรม
ควบคุมโรคติดตอ  2541 ก: 26-27)

1.  Category 1 :   2HRZE / 4HR  หรือ   2HRZS / 4 HR
2. Category 2  :   2HRZES / 1HRZE / 5 HRE
3. Category 3 :   2 HRZ / 4HR
4. Category 4 :   ยาสํารอง หรือ INH alone
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ตัวเลขหนาตัวอักษรหมายถึงจํานวนเดือนที่ตองกินยา  เชน ใน CAT 1 ผูปวยจะไดยา 
HRZE 2 เดือน เรียกวา initial phase หรือ intensive phase ซ่ึงเปนชวงการกินยาในระยะเขมขน  และ
ไดรับยา HR อีก 4 เดือน เรียกวา Continuation phase  หรือ maintenance phase ชวง initial phase 
ซ่ึงเปนชวงการ   กินยาตอเนื่อง

Category 1 (CAT1)  ใชสําหรับ
1.   ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมที่ตรวจเสมหะพบเชื้อ

 2.   ผูปวยวัณโรคที่เปนผูปวยหนัก (serious illness) ซ่ึงมีลักษณะคลินิกเปน
2.1  วัณโรคปอดที่ลุกลามไปอวัยวะขางเคียง  (extensive parenchymal   lesion)

หรือ
2.2  วัณโรคนอกปอดที่เปนอวัยวะสําคัญของรางกาย เชนวัณโรคเยื่อหุมสมอง

(meningitis) วัณโรคที่เยื่อหุมหัวใจ (pericarditis) วัณโรคที่ไขสันหลัง (spinal cord) วัณโรคที่ลําไส
(intestinal tuberculosis)ฯลฯ

Category 2 (CAT 2) ใชสําหรับ
1.   ผูปวยประเภทกลับกําเริบใหม (relapse)
2.   ผูปวยประเภทรักษาลมเหลว(failure)
3.   ผูปวยแลวกลับมารักษาซ้ําหลังขาดยา (treatment after default) ในบางกรณี
Category 3 (CAT 3)  ใชสําหรับ
1. วัณโรคปอดผูปวยใหมที่มีผลตรวจเสมหะเปนลบ  3 คร้ัง  แตภาพรังสีทรวงอก

เขาไดกับวัณโรค และการตัดสินใจของแพทยใหการรักษาแบบวัณโรค
2. วัณโรคนอกปอด ที่ไมรุนแรง  เชน วัณโรคตอมน้ําเหลือง ฯลฯ
Category 4 (CAT 4)
ไมมีสูตรยาที่แนนอน พิจารณายาตามผลความไวตอยาของเชื้อ (Sensitivity test)

หรือเลือกยาที่ผูปวยยังไมเคยใช  โดยใชยาอยางนอย 3 ตัวข้ึนไป (ควรมียาฉีด 1 ตัว)ระยะเวลารักษา 
18 เดือนขึ้นไปโอกาสหายต่ํา กรณีที่เชื้อดื้อยาทุกชนิดอาจพิจารณาใหไอโสไนอะซิดตลอดชีวิต         
(H alone) เปนยาที่ใชสําหรับ ผูปวยวัณโรคชนิดเรื้อรัง (Chronic case) วัณโรคชนิดเชื้อดื้อยา

 ช่ือยาและขนาดของยาพิจารณาตามน้ําหนักของผูปวยดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1  แสดงชื่อยา และขนาดยาที่ใช จําแนกตามน้ําหนักกอนเร่ิมทําการรักษา

ขนาดยาที่ใช (คิดตามน้ําหนักครั้งแรกที่เร่ิมรักษา)ช่ือยา ขนาดยา

ต่ํากวา 40
กิโลกรัม

40 – 49
กิโลกรัม

50 กิโลกรัม
ขึ้นไป

 Isoniacid (H) 100 มก./ เม็ด 300 300 300

 Rifampicin (R) 300 ,450 มก/ แคปซูล 300 450 600

Pyracinamide (Z) 500 มก./ เม็ด 1,000 1,500 2,000
Ethambutal (E) 400 มก./ เม็ด 800 1,000 1,200
Streptomycin(S) 1 กรัม / ขวด 500 750 1,000
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ, กองวัณโรค, แนวทางการดําเนินงานควบคุม     
วัณโรคแหงชาติ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทยจํากัด,
2541), 32-33.
หมายเหตุ   1.  การกินยาคิดจากน้ําหนักเริ่มรักษา หากน้ําหนักเปลี่ยน ไมตองเปลี่ยนขนาดยา

2. ไมควรใช  Ethambutal ในเด็กเล็ก เพราะเด็กไมสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับตาบอดสีได
 3. ไมควรใช Streptomycin   กับหญิงตั้งครรภ
 4.  การใช Streptomycin กับผูสูงอายุ แมจะคํานวณไดยาเกิน 750 mg / วัน ก็ไมควรใช

ขนาดสูง  ใหไดไมเกิน 750 mg / วัน  หรือนอยกวา

ฤทธ์ิขางเคียงจากการใชยาวัณโรคและแกไข
ฤทธิ์ขางเคียงของยารักษาวัณโรคแบงออกเปน 2 ชนิด
1. Major side effects เปนฤทธิ์ขางเคียงของยาที่ทําอันตรายตอรางกายรุนแรง ซ่ึงจะ

ตองหยุดยารักษาวัณโรคทันที และสงผูปวยไปพบแพทย
2. Minor side effects เปนฤทธิ์ขางเคียงที่ทําใหรางกายมีอาการผิดปกติบาง  แต

อาการไมมาก  ในกรณีนี้การใหการรักษาตามอาการก็เพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งถามีการอธิบายให
ผูปวยเขาใจ จะทําใหการรักษาไดผลมาก ไมจําเปนตองหยุดยาวัณโรค
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ตารางที่  2  แสดงฤทธิ์ขางเคียงของยาวัณโรค และการแกไข

ยา Major side effects และการแกไข Minor side effects และการแกไข

Isoniacid Hepatitis พบได 0.5 %  แนะนําพบ
แพทย

Neurotoxicity  ให piridoxin, B Complex

Rifampicin Hepatitis  โดยเฉพาะผูปวยท่ีเปน 
Alcoholism  อาจมีอาการหายใจหอบ 
,collapse, shock, จุดเลือดออกตามผิว
หนัง  ตองรีบพบแพทย

อาการ Flushing, คัน, ผื่นบริเวณหนา  
หนังศีรษะ  อาการตาแดง, น้ําตาไหล, ไข, 
สั่น, ปวดเมื่อย, ปวดศีรษะ, ปวดกระดูก, 
ปวดทอง, คลื่นไส, อาเจียน, ทองเสีย
 ใหรักษาตามอาการ
*RMP ทําใหปสสาวะ อุจจาระ น้ําลาย 
เสมหะ น้ําตา เหงื่อมีสีออกแดง/สม ได 
ควรแนะนําผูปวยใหเขาใจ

Pyracinamide Hepatitis ปวดขอ  บรรเทาดวย Aspirin
อาจมีอาการ Hypersensitivity เชน ไข ผื่น

Streptomycin Vestibular damage ประสาทหูคูท่ี 8 
ถูกทําลาย จะมีเสียงดังในหู วิงเวียน
เดินเซ ตองหยุดยาหรือลดขนาดยาลง
อีก 0.25 gm. อาจมีอาการไข ปวด
ศีรษะ อาเจียน ผื่นแดง ควรหยุดฉีด
แลวสงตอไปโรงพยาบาล ไมควรใช
ในหญิงตั้งครรภจะเปนอันตรายตอ
ทารกในครรภ
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ตารางที่ 2 (ตอ)

ยา Major side effects และการแกไข Minor side effects และการแกไข

Ethambutol ทําใหเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการ
มองเห็น ตามัว มีอาการตาบอดสี 
พบไมบอยถาใชยาขนาดไมเกิน 25 
mg / kg /d
ไมควรใชในเด็กอายุต่ํากวา 6 ป

ที่มา : กรมควบคุมโรคติดตอ, กองวัณโรค, Management of Tuberculosis Modified WHO Modules 
of managing Tuberculosis at district level (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย, 2545), 38-39.

สําหรับผูปวยที่มีอาการขางเคียงมีขอแนะนํา ดังนี้
1. ถามีอาการขางเคียงเล็กนอย ควรใหกําลังใจ แนะนําใหพยายามกินยาเดิมตอไป

และใหยารักษาตามอาการ เชน CPM, Vitamin B 1-6 – 12 , ASA , ยาทาแกคัน
2. ถาผูปวยยังมีอาการมาก จนคิดวาไมอาจใชยาตามระบบ  CAT 1,  CAT 2  หรือ

CAT 3  อาจพิจารณาระบบยาระยะยาว(Long Course)   เชน 2 HES / 10 – 16 HE,  12 HEเปนตน

                 2.2  การดูแลผูปวยวัณโรค
     ผูปวยวัณโรคควรไดรับการดูแลดังนี้ (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ

2542: 15-17 ; จินตนา ทิพทัส 2543: 19-26)
1. การดูแลใหผูปวยรับประทานยาใหครบขนาด และครบจํานวน เปนประจําทุกวัน

ตลอดระยะเวลาการรักษาเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผูปวยหายจากโรค  เนื่องจากการรับประทานยา
รักษาวัณโรคแตกตางจากโรคอื่น คือรับประทานวันละหนึ่งมื้อ และจํานวนเม็ดยาในหนึ่งมื้อจึงมี
ปริมาณมาก จึงมีความจําเปนจะตองมีพี่เล้ียงดูแลการกินยา เพื่อใหแนใจวาผูปวยรับประทานยาครบ
ตามจํานวน

2. การสังเกตอาการขางเคียงของยา ซ่ึงอาการขางเคียงของยามีทั้งอาการที่ไมเปน
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อันตราย (minor side effect) แตกอใหเกิดความไมสุขสบาย เชนเวียนศีรษะ คล่ืนไสอาเจียน อาการ
คัน  ปวดตามขอ ไปจนถึงอาการแพยาที่เปนอันตราย (minor side effect) ไดแกตับอักเสบ ผ่ืนคัน
ชนิดรุนแรง เปนตน การสังเกตอาการขางเคียงจากฤทธิ์ของยาจึงมีความสําคัญ ซ่ึงพี่เล้ียงสามารถ
ชวยเหลือโดยการพาผูปวยกลับไปพบแพทยเพื่อใหการรักษาอยางเหมาะสมตอไป

3. การดูแลใหผูปวยไดรับประทานอาหารที่มีประโยชนและมีคุณคาทางโภชนาการ   
ผูปวยวัณโรคจัดไดวาเปนผูปวยเรื้อรังรางกายทรุดโทรม ผูปวยมักเบื่ออาหารประกอบกับฤิทธิ์ขาง
เคียงของยารักษาวัณโรคที่ผูปวยรับประทานมีอาการรบกวนตอระบบทางเดินอาหาร ไดแก คล่ืนไส 
อาเจียน     แสบทอง  ดังนั้นการดูแลในเรื่องอาหารจึงนับวามีความสําคัญ

4. การดูแลใหผูปวยไดมีการพักผอน    และออกกําลังกายอยางเหมาะสม การจัดให
ผูปวยอยูในที่สงบใหสามารถพักผอนอยางพอเพียง ตลอดจนการดูแลใหผูปวยไดออกกําลังกาย
อยางเหมาะสม จะชวยใหการไหลเวียนของโลหิตดี รางกายฟนฟูสภาพไดเร็วขึ้น

5. การดูแลผูปวยในการลดการแพรกระจายของเชื้อ โดยวิธีดังนี้ (จอน ครอฟตัน,
นอรแมน ฮอรน และ เฟรด มิลเลอร 2542: 11-12)

- การแนะนํา และตักเตือนใหผูปวยปดปากปดจมูกเวลาไอ จาม  การบวน
เสมหะในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิด

- การทําลายเสมหะและสิ่งที่ปนเปอนเสมหะเชน กระดาษทิชชู โดยการนําไป
เผาไฟ

- ดูแลนําอุปกรณ เครื่องนอนไปผึ่งแดด จัดบานใหอากาศถายเทไดสะดวก
แสงแดดสองถึง (แสงแดดสามารถฆาเชื้อวัณโรคไดภายใน 5 นาที)

6. การกระตุนเตือน หรือพาผูปวยไปตรวจตามนัด ตลอดจนใหนําเสมหะสงตรวจ
ตามนัดเพื่อใหทราบความกาวหนาของงาน

7.   การดูแลชวยเหลือดานเศรษฐกิจ      เนื่องจากผูปวยจะมีปญหาดานการประกอบ
อาชีพ      เนื่องจากสวนใหญรางกายจะทรุดโทรม เหนื่อยงายจึงเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพ
ทั้งนี้    ผูปวยที่เสมหะตรวจพบเชื้อมักตองหยุดงานจนกวาจะตรวจไมพบเชื้อในเสมหะ เพื่อปองกัน
การแพรกระจายเชื้อวัณโรค

8.   การใหคําปรึกษาดานสังคม   และจิตใจ      ผูปวยสวนหนึ่งเกรงวาเพื่อนบานจะ
รังเกียจ  เนื่องจากเปนโรคที่ติดตอไดทําใหผูปวยรูสึกสูญเสียคุณคาในตนเอง  การทําใหผูปวยเขาใจ
และ  ยอมรับสภาพที่ตนประสบตามความเปนจริง การใหกําลังใจ เปนสิ่งที่มีความสําคัญ
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3. แนวคิดเก่ียวกับคานิยมในการดําเนินชีวิต
3.1   ความหมายของคานิยม

คานิยม มีความหมายตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Value  พิจารณาเปน 2 นัย คือ (1) 
คาหรือราคา (Price)ในทางเศรษฐศาสตร  และ (2) คุณคา หรือคานิยม(Values) ในความหมายทาง        
สังคมศาสตร ในงานวิจัยนี้เปนความหมายทางสังคมศาสตร ไดมีผูใหความหมายของคานิยมไว   
มากมาย  ดังตอไปนี้

กูด (Good 1973: 636, อางถึงใน วุฒิพงษ ทองกอน 2537: 9) ใหความหมายของ     
คานิยมวา คานิยม หมายถึง คุณลักษณะของสิ่งตางๆ ที่บุคคลไดพิจารณาแลววา มีความสําคัญใน  
แงของจิตวิทยาสังคม จริยธรรมหรือสุนทรียศาสตร เปนระบบความเชื่อที่เกิดขึ้นภายใน ซ่ึงทําให
บุคคลนั้นรูสึกถึงความมั่นคงปลอดภัยหรือรูสึกวาตนไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ

โรคีช (Rokeach 1973: 5) ไดใหความหมายของคานิยมและระบบคานิยมไว      
กลาวคือ คานิยมเปนความเชื่อที่มีลักษณะถาวร (enduring) เชื่อวาวิถีปฏิบัติบางอยาง (mode of 
conduct) หรือเปาหมายของชีวิต (end-state of existence)บางอยางนั้น เปนสิ่งที่ตัวเองหรือสังคม 
เห็นดีเห็นชอบสมควรที่จะยึดถือปฏิบัติหรือเปนเปาหมายของชีวิต  คานิยมหลายคานิยมสามารถ  
จัดรวมกันเปนระบบคานิยมได ซ่ึงระบบคานิยม หมายถึง การรวมกันของความเชื่อเกี่ยวกับ             
"วิถีปฏิบัติ" หรือ "เปาหมายของชีวิต" ที่เห็นดีเห็นชอบสมควรที่จะยึดถือปฏิบัติ ใหเขาเปนระบบ
ความเชื่อที่มีลักษณะสัมพันธกันตามลําดับความสําคัญ

ไพทูรย เครือแกว (2513: 88) กลาววา คานิยมหมายถึง ส่ิงที่คนสนใจ ส่ิงที่คน
ปรารถนาจะได ปรารถนาจะเปน หรือกลับกลายมาเปน เปนสิ่งที่คนถือวาเปนสิ่งที่บังคับ ตองทํา 
ตองปฏิบัติ เปนสิ่งที่คนบูชายกยอง และมีความสุขที่จะไดเห็น ไดฟง ไดเปนเจาของ คานิยมของ
สังคมจึงเปน "วิถีของการจัดรูปความประพฤติ" ที่มีความหมายตอบุคคล และเปนแบบฉบับของ
ความคิดที่ฝงแนนสําหรับยึดถือในการปฎิบัติตัวของคนในสังคม

พนัส หันนาคินทร (2523: 18)กลาววา คานิยม หมายถึงการยอมรับนับถือและ
พรอมที่จะปฏิบัติตามคุณคาที่คนหรือกลุมคนมีอยูตอส่ิงตางๆ ซ่ึงอาจเปนวัตถุ ความคิด อุดมคติ 
รวมทั้งการกระทํา ในดานเศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และสุนทรียภาพ  ทั้งนี้ไดประมาณคาจาก
ทัศนะตางๆ โดยถ่ีถวน และรอบคอบแลว (หากไมมีการพิจารณาประเมินคา เพียงแตมีความรูสึกนึก
คิดตอส่ิงตางๆ ความรูสึกนึกคิดเชนนั้นก็มีฐานะเปนเพียงเจตคติที่มีตอส่ิงนั้นเทานั้น)

บรรพต วีระสัย (2517: 71) กลาววา คานิยมเปนความรูสึกวาอะไรเปนของควร    
ไมควร หรือเปนของดีไมดี  คุณคาคือส่ิงที่เราถือวาดีมีประโยชนหรือควรกระทํา คานิยมมี        
ความแตกตางกันตามวัฒนธรรม
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โดยสรุป คานิยม เปนการประเมินคุณคาของสิ่งที่บุคคลไดเรียนรู ไดรับการ     
ปลูกฝงจนเปนความเชื่อที่ฝงแนนที่บุคคลใชเปนมาตรฐานชี้นําในการดําเนินชีวิต

3.2   การเกิดคานิยม
คานิยมไมใชส่ิงที่ติดตัวมาแตกําเนิดแตเกิดขึ้นภายหลัง  ไดมีผูศึกษาไวมากมาย

และไดใหแนวคิดตางๆ กัน ดังนี้
สนิท สมัครการ (2528, อางถึงใน วุฒิพงษ ทองกอน 2537: 33) ใหความเห็น    

เกี่ยวกับการเกิดคานิยม วาจุดกําเนิดของคานิยมอยูที่ความเชื่อ และกระบวนการเรียนรูทางสังคม 
รวมกันแลวจึงเกิดคานิยมขึ้น จากนั้นจึงเกิดเปนทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลในที่สุด คานิยม
เปนสิ่งที่ไมสามารถสังเกตไดโดยตรงจึงตองวัดจากพฤติกรรมของบุคคลแทน

สาโรช บัวศรี (2526, อางถึงใน ขวัญจิตต โกมุทแดง 2539: 34) มคีวามคิดวา       
คานิยมอยูที่ความจําเปนหรือความตองการ ขั้นตอไปจะเกิดความชอบหรือความสนใจ ซ่ึงความชอบ
และความสนใจนี้จะกระตุนใหเกิดความนิยมชมชอบและเขาใจคุณคาจนกลายเปนคานิยม ถา        
คานิยมกอตัวในระยะเวลานานพอสมควรจะทําใหเกิดสภาวะความพรอมที่จะกระทําอยูในใจที่ 
เรียกวา     ทัศนคติ ซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล   ความคิดของ สาโรช บัวศรี สอดคลองกับ
แนวคิดในการเกิดคานิยมของสนิท สมัครการ ในแงของลําดับการเกิดคานิยมกับทัศนคติ ซ่ึง สาโรช 
บัวศรี  มีความคิดวาคานิยมจะเกิดกอนทัศนคติ

สวนแนวคิดที่แตกตางกัน ซ่ึง ส. วาสนา ประวาลพฤกษ (2524: 1-6) ไดกลาวถึง
การเกิดของคานิยมตามแนวคิดของ Eysenck วาจุดกําเนิดแรกเริ่มของคานิยมมาจากความรูสึกของ
บุคคลที่เปนความเชื่อหลายๆ อยางจะรวมตัวกันเขาเปนความรูสึกที่เปนทัศนคติ ตอจากนั้นทัศนคติ
จะรวมตัวกันเปนความรูสึกที่มองเห็นคุณคา ซ่ึงเรียกวาคานิยม ขั้นสุดทายบุคคลจะแสดงออกมาเปน
พฤติกรรมเปนบุคลิกภาพติดตัว

เมธี ปลันธนานนท (2526: 42-48) ไดอธิบายกระบวนการเกิดคานิยมวา เร่ิมจาก
ความรูสึกของบุคคล มีความรูสึกสะดุดใจจากสิ่งที่ตนกระทํา หรือเคยมีประสบการณ ขั้นตอมาเปน
ขั้นความคิดเห็น เกิดการสื่อสารและถายทอดกันทั้งทางคําพูด การเขียน การวาดรูป การใหขอมูล     
ยอนกลับ ขั้นตอมาเปนการเลือกเชื่อและเกิดศรัทธาขั้นนี้เปนการพิจารณาหาขอสรุปทําใหบุคคล
เลือกเชื่อเกิดศรัทธา และยึดมั่น ขั้นตอมาเปนขั้นการปฏิบัติ  ซ่ึงจะเปนพฤติกรรมที่สังคมเห็นได
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3.3   การวัดคานิยม
การวัดคานิยมของคนเรานั้นสามารถวัดไดจากพฤติกรรมภายใน และพฤติกรรม    

ภายนอกของบุคคลตางๆได เชนความคิดเห็น ความสนใจ ความรูสึก เจตคติ หรืออุดมการณ ซ่ึง 
พฤติกรรมตางๆ  เหลานั้น แสดงใหเห็นในลักษณะตางๆ กัน เชน การงาน  การสนทนา ตลอดถึง
การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เปนตน สําหรับเครื่องมือที่ใชวัดคานิยมก็มีลักษณะคลายคลึง
กับเครื่องมือที่ ใชวัดความสนใจ  หรือเจตคติ  หรือบุคลิกภาพ  ซ่ึงมี ผูศึกษาไวมากมาย                   
(วาทิต อุตอามาตย,   อางถึงใน สุรัตน ร่ืนภิรมย 2543: 17 - 20) ไดกลาวถึงการวัดคานิยมไว ดังนี้

1. การสังเกต
การสังเกตเปนวิธีการรวบรวมขอมูลที่ใชศึกษาคานิยมที่งาย และประหยัด

และถือวาเปนการที่จะเขาใจพฤติกรรมของคนเราไดดี  การสังเกตทําไดหลายวิธีทั้งการสังเกตรวม
(Global observation) และการสังเกตเฉพาะอยาง(trait spice observation)

2. การสัมภาษณ
การสัมภาษณเปนวิธีการที่มีประโยชนวิธีหนึ่งในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

ความสนใจ  เจตคติ  ความรูสึก คานิยม และเปนวิธีที่ใชกับบุคคลเกือบทุกประเทศ การสัมภาษณมี  
2  ประเภท คือ แบบมีแบบแผน และไมมีแบบแผน (structured and unstructured interview)

3. การรายงานดวยตนเอง
 การรายงานดวยตนเองถือวาเปนวิธีการที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา

ความสนใจเจตคติ ความรูสึก และคานิยม ซ่ึงใชแทนการสังเกตและการสัมภาษณไดเปนอยางดี   
แบบรายงานดวยตนเองมีผลหลายชนิด คือ

3.1  แบบตรวจสอบรายการที่ประกอบดวยคุณภาพ    (adjective checklist)  ใน
รายการ  มีคุณศัพท เชน พูดเกง ขี้บน เขาสังคมเกง หรือเกร้ียวกราด เปนตน ผูตอบจะอานแบบตรวจ
สอบรายการแลวใสเครื่องหมายที่ตรงกับบุคลิกภาพ  หรือพฤติกรรมของตน  หรือของบุคคลที่จะ
ศึกษา

3.2  การประเมินคาเชิงบรรยาย (descriptive rating scale) เปนวิธีที่เสนอขอความ
หรือคําถามเพื่อใหตัวอยางที่ศึกษาแสดงเจตคติ บุคลิกภาพ หรือคานิยมตามระดับที่ชอบมากที่สุด 
การประเมินคาเชิงบรรยายนี้มีรูปแบบเชน แบบใช - ไมใช แบบถามที่มีคําตอบหลายตัวเลือกหรือ
แบบที่รูจักดีคือของเทอรสโตน (Thurstone) หรือของลิเคอร (Likert) ตัวอยาง เชน
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(1) แบบใช - ไมใช (yes - no)
1. คุณเปนคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองใชไหม ใช ไมใช
2. คุณสามารถทํางานตามลําพังไดใชหรือไม ใช ไมใช
3. คุณเปนคนที่เอาการเอางานใชหรือไม ใช ไมใช

(2) แบบแสดงระดับ (degree)
ขอความ นอย

ที่สุด
นอย ปานกลาง มาก มาก

ที่สุด
1. คุณเปนคนที่เขากับผูอ่ืนไดดีเพียงใด
2.คนอื่นใหความรวมมือในการทํางานกับ 
คุณเพียงใด

3. คุณตองการทํางานกับคนอื่นเพียงใด
                            ฯลฯ

3.3  การเรียงลําดับ (rank scale) เปนวิธีเปรียบเทียบความสําคัญของบุคคล
ส่ิงของเหตุการณตางๆ หรือพฤติกรรมตามลําดับความสําคัญจากนอยไปหามาก  หรือจากมากไปหา
นอย วิธีนี้มีแบบวัดคานิยมที่รูจักกันทั่วไป คือ การสํารวจของมิลตัน โรคีช (Millton Rokeach) ซ่ึงใช
ศึกษา คานิยมแบบจุดหมายปลายทาง และแบบวิถีปฏิบัติ

3.4  วิธีการของ คิว ชอรท (Q - sort) เปนวิธีเรียงส่ิงของ เหตุการณตางๆ หรือ
พฤติกรรมที่ตนชอบมากที่สุดจนถึงนอยที่สุด หรือตรงกันขามตามจํานวนที่กําหนดให เชน การให
จัดรูปภาพ  จํานวน 100 ภาพ เปน 10 กลุม ตามจํานวนรูปภาพที่ชอบนอยที่สุดจนถึงที่ชอบมาก  ที่
สุด  ดังตัวอยาง           

จํานวนรูปภาพ
2 4 8 12 14 20 14 12 8 4 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

จํานวนกลุมที่ตองจัด
ชอบนอยที่สุด ชอบมากที่สุด
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     วิธีนี้มีขอจํากัดตรงที่วา  มีจํานวนเลขกําหนดไวอยางตายตัวซ่ึงบางครั้งอาจมีบุคคล     
ส่ิงของ  เหตุการณ หรือสถานการณที่ผูจัดเรียงชอบ หรือไมชอบ มากกวาที่กําหนด

     จากที่กลาวมานี้ จะเห็นไดวาเครื่องมือที่จะนํามาใชในการศึกษาคานิยมมีหลาย
ประเภท คือ การสังเกต การสัมภาษณ  และการรายงานดวยตนเอง ซ่ึงแบงออกเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) แบบมาตรบอกระดับ หรือแบบประเมินคา (rating scale) แบบเรียงลําดับ 
(ranking)และแบบคิวชอรท (Q-sort) ซ่ึงแตละอยางมีขอดีและขอจํากัด

       สําหรับงานวิจัยครั้งนี้  ใชเครื่องมือการวัดคานิยมดวยการรายงานตัวเอง แบบ
ประเมินคา (rating scale)

                  3.4 ประเภทของคานิยม
     นักวิชาการหลายทานแบงประเภทของคานิยม ดังนี้
     อัลฟอลท เวอรเนอร และ ลินซี (Allport , Vernon and Lindzey, อางถึงใน พีรพงศ  

สุรเสน 2531: 44 - 45) ไดแบงคานิยมสวนบุคคลออกเปน 6 ดาน แตละดานมีลักษณะดังนี้
     1. คานิยมดานวิชาการ หมายถึง คานิยมที่มุงความสนใจในการใฝหาความรู

ความจริงในวิทยาการตางๆ  ผูที่มีคานิยมดานนี้สูงจะมีอุดมคติชอบแสวงหาสัจจะแหงความรู        
อยูเสมอ

     2. คานิยมดานเศรษฐกิจ หมายถึง คานิยมที่มุงความสนใจในสิ่งที่เปนอรรถ-
ประโยชนแหงตน  มีความพอใจกับการไดรับความสะดวกสบายทางกาย  ผูที่มีคานิยมดานนี้สูงจะ
ชอบงานที่เกี่ยวของกับการผลิต  การธุรกิจ และการคาขาย

     3. คานิยมดานสังคม หมายถึง คานิยมที่มุงความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน มีความรักใน
เพื่อนมนุษยดวยกัน  มองโลกในแงดี  ผูที่มีคานิยมทางดานนี้สูงมักจะเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธสูง  
ชอบการสมาคม และเปดเผยตนเอง

     4. คานิยมดานศาสนา หมายถึง คานิยมที่มุงความสนใจในทางการศาสนา และการ
ศึกษาคนควาเพื่อความเปนระเบียบ เรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  ผูที่มีคานิยมดานนี้สูง
มักปฏิบัติงานดวยการเนนระเบียบ ขอบังคับ วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมอยูเสมอ

     5. คานิยมดานสุนทรียะ หมายถึง คานิยมที่มุงความสนใจความตองการความงดงาม
ดานศิลปะ ผูที่มีคานิยมดานนี้สูงจะชอบธรรมชาติและรักความเปนอิสระ

     6. คานิยมดานการเมือง หมายถึง คานิยมที่มุงความสนใจในเรื่องการแสวงหาอํานาจ
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และการแขงขัน หรือตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ ผูที่มีคานิยมดานนี้สูงจะชอบสนใจขาวสาร        
เหตุการณ   บานเมืองมากเปนพิเศษ และนิยมการที่มีหนามีตาในสังคม

     เลนสกี้ (Lenski 2526: 27) แบงคานิยมออกเปน 2 ระดับ ดังนี้
     1. คานิยมในทางปฏิบัติ (pragmatic values) เปนหลักของศีลธรรมที่ตั้งอยูบนรากฐาน

ที่คนในสังคมตองพึ่งพาอาศัยกัน ดังนั้นคานิยมจึงประณามสิ่งที่ทาํใหสังคมเกิดความแตกแยก และ  
ยกยองพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม เชน ความซื่อสัตย ความขยันขันแข็ง

     2. คานิยมอุดมคติ (ideal values) เปนคานิยมซ่ึงมีความลึกซึ้งกวา เชนศาสนาคริสต
สอนใหคนรักเพื่อนบานเหมือนกับรักตนเอง ซ่ึงนอยคนที่จะปฏิบัติตามได แตคานิยมนี้ก็มีความ
สําคัญในการ ทําใหคนเห็นแกตัวนอยลง

     ซ่ึงมีความสอดคลองกับโรคีช (Rokeach 1979: 1 -28) ที่แบงประเภทของคานิยมออก
เปน 2 ประเภท  สรุปไดดังนี้

1. คานิยมที่เปนวิถีปฏิบัติ (Instrumental or Means Values) เปนคานิยมที่มีความ
เกี่ยวของกับความเชื่อ หรือความรูสึกนึกคิดที่เปนรูปแบบพฤติกรรมที่จะนําไปสูความสําเร็จในชีวิต 
เชน

- การรูจักใหอภัย (Forgiving : willing to pardon others)   
 - ความชวยเหลือ (Helpful : working for the welfare of others)
- ความซื่อสัตย (Honest : sincere , truthful)
- ความคิดสรางสรรค (Imaginative :daring , creative)
- ความฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณ  (Intellectual :intelligent , reflective)   
- ความมีเหตุผล (Logical : consistent , rational)
- ความรับผิดชอบ (Responsible : dependable , reliable)   
- การรูจักควบคุมตนเอง(Self-control :restrained , self - disciplined )
ซ่ึงในคานิยมทั้งวิถีปฏิบัตินี้สามารถจัดกลุม โดยดูที่จุดรวมของคานิยม คือ
(1)  คานิยมที่เปนสวนจริยธรรม (Moral focus) หมายถึง คานิยมที่มีจุดรวมอยูที่

ความสัมพันธระหวางบุคคล หากคานิยมนี้ถูกละเมิด บุคคลนั้นจะรูสึกผิด และไมสบายใจดวยเสียง
มโนธรรมภายในใจวาไดทําผิด เชน การประพฤติอยางซื่อสัตย ความรับผิดชอบ   การใหอภัย  ความ
ชวยเหลือเปนตน

(2) คานิยมที่เปนสวนความสามารถ (Competence focus)  หมายถึง คานิยมที่มี
จุดรวมอยูในตัวเองและดูจะไมมีสวนเกี่ยวพันธกับความมีหรือความไมมีจริยธรรม หากละเมิด      
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คานิยมประเภทนี้จะทําใหเกิดความรูสึกอายที่ตนขาดความสามารถสวนตัว ตัวอยางคานิยมประเภท
นี้ ไดแก ความประพฤติอยางมีเหตุผล  ความคิดสรางสรรค เปนตน

2.   คานิยมจุดหมายปลายทาง (Terminal Values) เปนคานิยมที่บุคคลตองการไปถึง
หรือเปนจุดหมายปลายทางที่บุคคลพึงปรารถนา  มี 18 อยาง เชน

- ความสุขสบายในชีวิต (A comfortable: a prosperous life)
- การใชชีวิตอยางทาทาย (An exciting life: a stimulating, active life)

            - ความรูสึกภูมิใจในความสําเร็จ (A  sense  of  accomplishment :  lasting
contribution)
                              - ความสงบสุขของโลก (A world at peace: free of war and conflict)   

            - ความมีสุนทรียภาพ (A world of beauty: beauty of nature and the arts)   
              - ความสุข (Happiness: contentedness)
              - ความสามัคคีกลมเกลียวในกลุม (Inner harmony: freedom from inner conflict)

              - ความรอบรูเขาใจในชีวิต (Wisdom: understanding of life )    
ซ่ึงในคานิยมทั้ง 18 ดานนี้สามารถจัดหมวดหมูออกเปนสองสวนคือ
2.1 คานิยมที่เปนบุคคล (Personal focus) เปนคานิยมที่มีจุดรวมในตัวบุคคล

เชน ความสุขสบายในชีวิต  การใชชีวิตอยางทาทาย  เปนตน
2.2 คานิยมที่เปนสวนสังคม (Social focus) เปนคานิยมที่มีจุดรวมอยูระหวาง

บุคคลเชน ความสงบสุขในโลก ความกลมเกลียวกันในกลุม เปนตน

พนัส หันนาคินทร (2523 : 29) แบงประเภทของคานิยมเปน 2 ประเภท สรุปไดดังนี้
1. ประเภทมีคุณคาในดานการใชสอย หรือเปนเครื่องมือ (Instrument values)

หมายถึง คุณคาที่เกิดขึ้นจากการที่เราจะใชเพื่อใหเกิดผลอยางอื่นสืบตามมา เชน เราสอนวิชา
คณิตศาสตรก็ดวยหวังจะนํามาใชในชีวิตประจําวัน หรือนําไปใชในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรตอไป 
เปนตน เมื่อเราพิจารณาวิชาคณิตศาสตรในดานนี้  วิชาคณิตศาสตรก็มีคุณคาในฐานะที่เปนเครื่องมือ
ที่จะใชใหเกิดผล อยางอื่น ไมใชเพื่อตัวของมันเอง

2. คุณคาภายใน (Intrinsic values) หมายถึง    คุณคาที่มีอยูในตัวเองของสิ่งตางๆ
คานิยมนั้นๆ มีอยูในตัวของมันเองไมไดพึ่งสิ่งอ่ืน  และมีลักษณะโดยตัวของมัน เชน การทําความดี
ที่ไมได หวังผลตอบแทนดวยประการใดๆ ก็ถือไดวาเปนคุณคาที่มีอยูในตัวของมันเอง   การกระทํา
ความดีเพื่อความดีนี้อาจถือไดวาเปนจุดหมายปลายทางอยางหนึ่งในการปฏิบัติของคน  คนที่มีจิตใจ
สูงยอมสราง จุดหมาย ดังกลาวข้ึนเปนอุดมคติของตนเอง การทําความดีเพื่อความดี โดยไมไดหวัง
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ส่ิงตอบแทน ส่ิงที่ไดรับเปนความสุขทางใจที่ไดชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกัน  ความรูสึกเชนนี้คือ
คุณคา ภายใน หรือบางทีเรียกวาคุณคาที่เปนจุดหมายปลายทาง (Terminal values)

 การแบงประเภทของคานิยมดังที่กลาวมาแลวเห็นไดวามีเนื้อหาที่ใกลเคียงกัน แตวิธี
การแบงนั้นแตกตางกันตามจุดประสงคของผูแบง

                  3.5  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
      ผูวิจัยไดนําทฤษฎีที่มีพื้นฐานทั้งทางดานจิตวิทยาและทางสังคมศาสตรบูรณาการ

เปนแนวคิดสําหรับนําคานิยมมาเปนตัวแปรในการวิจัย

      ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (social learning theory)
      เปนทฤษฎีที่เสนอขึ้นโดยแบนดูรา (Bandura 1977, อางถึงใน ชัยพร วิชชาวุธ 2526: 

22-33) มีแนวคิดพื้นฐานทฤษฎีวา
      1.  ส่ิงที่มนุษยเรียนรู  คือ ความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ มนุษยเรียนรูความสัมพันธ

ระหวางเหตุการณกับเหตุการณ และเรียนรูความสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับผลที่เกิดจาก       
พฤติกรรม ความรูที่มนุษยเรียนรูเหลานี้กลายเปนความเชื่อที่มีผลควบคุมพฤติกรรมมนุษยเมื่อ
ประสบเหตุการณมนุษยเกิดความคาดหวัง (expectancy) เกี่ยวกับอีกเหตุการณหนึ่งไดที่ทําใหมนุษย
ตัดสินใจทําพฤติกรรม เปนเงื่อนไขที่ทําใหมนุษยตัดสินใจทําพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใดได   ส่ิงที่
เรียนรูในทรรศนะของ แบนดูราจึงเปนความรูและความเขาใจวาอะไรสัมพันธกับอะไร และเปนผล
ของการสังเกตของผูเรียนรู

       วิธีการเรียนรูเกิดขึ้นไดทั้งจากประสบการณตรง (direct experience) ของตนเอง 
เชน ประสบเหตุการณดวยตนเอง ประสบผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําตางๆดวยตนเอง สวนหนึ่งยัง
เกิดไดทั้งจากการสังเกตพฤติกรรมของผูอ่ืน เปนการเรียนรูดวยการสังเกต (observation learning)
การฟง คําบอกเลา การอานเอกสาร ซ่ึงการเรียนรูประเภทหลังชวยใหมนุษยรูวาอะไรคืออะไร   
อยางกวางขวางและรวดเร็ว

              2.  ความเชื่อ ผลของการเรียนรูอยูในรูปของความเชื่อวาอะไรสัมพันธกับอะไร   ซ่ึง
ไมจําเปนวาตองสอดคลองกับความเปนจริง ความเชื่อหลายอยางเกิดจากคําบอกเลา โดยเฉพาะ     
คําบอกเลาที่โนมนาวใจและมีความนาเชื่อถือสูง ความเชื่อบางอยางไมสามารถทดสอบกับสภาพ
ความเปนจริงไดเชน คําสอนทางศาสนาสวนใหญอยูในประเภทนี้

3. การควบคุมพฤติกรรมดวยความคิด (cognitive control) มนุษยมีความคิด และ
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มนุษยสามารถใชสัญลักษณแทนสิ่งตางๆที่ตนเรียนรู  ดังนั้นมนุษยจึงสามารถนําสัญลักษณตางๆ
เหลานี้มาคิดมาไตรตรอง ทําใหสามารถมองเห็นวิธีการที่จะทําใหเกิดผลกรรมตางๆ ที่ตนปรารถนา 
และมองเห็นวิธีการที่หลีกเล่ียงผลกรรมที่เลวรายตางๆ ความคิดในเชิงประเมินเชนนี้นําไปสูการ  
ตัดสินใจที่จะทําหรือไมทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง และนําไปสูการบังคับตนเองใหประพฤติ
ปฏิบัติตามที่ตนเองตั้งใจ

4.  การตัดสินใจทางจริยธรรม เปนกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับความถูกผิดของ
การกระทําตามกฎเกณฑตางๆ ที่แตละบุคคลคิดวาตนเองเกี่ยวของกับบุคคลอื่น ตามสภาพแวดลอม
และกาลเทศะที่เหมาะสม

สรุปวาคานิยมในการดําเนินชีวิตของบุคคลเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูทางสังคม
ของบุคคล ทั้งจากการถูกปลูกฝง การอบรมสั่งสอน ตลอดจนการเรียนรูจากสิ่งแวดลอม การยอมรับ     
คานิยมของบุคคลเปนสิ่งที่บุคคลไดประเมินคุณคา โดยคานิยมนั้นเปรียบไดกับเปนวิถีทาง หรือเปน
แนวทางในการกระทําพฤติกรรมของบุคคลที่บุคคลใหคุณคาวาเหมาะสม

 ทฤษฎีความตองการของมาสโลว
มาสโลวเปนนักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยม (Humanist) มีแนวคิดวามนุษยเกิดมา

พรอมกับศักยภาพของความเปนมนุษย มีความอยากรู ความสรางสรรค ความตองการที่จะพัฒนาตน
เอง ในทัศนะของมาสโลว มนุษยเกิดมาพรอมกับความตองการ 7 ประเภท จากระดับต่ําสุดไปสูงสุด
ดังนี้ (Maslow 1970 : 35-50 )

1. ความตองการทางรางกาย (physiological  needs) เปนความตองการที่อยูใน
ระดับต่ําสุดแตเดนหรือสําคัญที่สุด มนุษยจะยังไมสนใจเรื่องอื่นถาเขายังหิวกระหาย ความตองการ
ทางรางกายไดแกอาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค

2. ความตองการความปลอดภัย (safety needs) เปนความตองการเพื่อการปกปอง
ใหพนจากภัยอันตรายตางๆ จากการขมขู การแยงชิงกรรมสิทธิ์ เปนความตองการที่เกิดขึ้นเมื่อ            
ความตองการทางรางกายไดรับการตอบสนองแลว

3. ความตองการทางสังคม (social needs) เมื่อความตองการ 2 ประการแรกไดรับ
การตอบสนองแลว ความตองการที่อยูในระดับสูงกวาก็จะเขามาครอบงํา ความตองการทางสังคม  
หมายถึง ความตองการที่จะเขารวมกลุม และไดรับการยอมรับความเปนมิตร และความรักจากเพื่อน     
รวมงาน ความตองการในขั้นนี้ของบุคคลเปนความตองการที่จะใหบุคคลในสังคมยอมรับใน    
ความสําคัญของตนไดแกความตองการเพื่อการสมาคม การยอมรับโดยพรรคพวกเพื่อนฝูง ตองการ
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มิตรภาพและความรัก ความความตองการทางสังคมจะเปนตัวกระตุนพฤติกรรมบางประการ เชนถา
ไมไดรับการยอมรับจากสังคมเขาจะกลายเปนนักตอตาน ไมรวมมือกับสังคมที่เขาเปนสมาชิก

4. ความตองการนิยมนับถือในตนเอง (esteem needs) เปนความตองการ
การยอมรับพอใจและภาคภูมิใจในตนเอง และความตองการในสิ่งที่กอใหเกิดช่ือเสียงแหงตน ความ
ตองการเพื่อกอใหเกิดการยอมรับนับถือตน ไดแก ความตองการเพื่อความมั่นใจในตนเอง เพื่อความ
สําเร็จ ความรูความสามารถของตนเอง สวนความตองการเพื่อกอใหเกิดชื่อเสียงแหงตน ไดแก            
ความตองการเพื่อตําแหนงหนาที่ เพื่อการรับรอง เพื่อการสมควรไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อน

5. ความตองการที่จะรูและเขาใจ (desires to know and to understand) เปนความ
ตองการที่จะศึกษาคนควาเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจแกตนเองใหขอเท็จจริงตางๆ ศึกษาถึง 
ความสัมพันธระหวางสิ่งที่กําลังศึกษา วามีความสัมพันธกันอยางไรและอะไรเปนส่ิงที่ไดจาก  
ความสัมพันธเหลานั้น

6. ความตองการดานสุนทรียะ (the aesthetic needs) เปนความตองการในเรื่อง
ความสวยงาม ความเปนศิลปะ ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบเรียบรอย ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะกอให
เกิดความสบายใจและความพึงพอใจของบุคคล

7. ความตองการความสําเร็จแหงตน (self -actualization needs) เปนความตองการ
เพื่อพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ ความตองการเปนผูริเร่ิมในเรื่องตางๆ เพื่อใหสังคมตระหนักใน            
ความสามารถของตน เชนศึกษาคนควาเพราะอยากรูทํางานเพราะใจรักอยากจะทํา

ทฤษฎีคานิยมของ  Rokeach
โรคีช (Rokeach 1973 : 1-25)  แนวคิดเรื่องคานิยมของโรคีชกําหนดขึ้นภายใตขอ

สันนิษฐาน (assumption) ที่เกี่ยวกับคานิยม ดังนี้
1.   จํานวนคานิยมของบุคคลนั้นมีจํานวนไมมากนัก
2.   บุคคลหลายๆคนที่มีคานิยมในเรื่องเดียวกันจะแสดงความแตกตางกันของคา

นิยมในทางระดับ(degree)
3. คานิยมหลายๆ เรื่องสามารถจะนํามาจัดรวมกันเปนระบบคานิยม (value

system)
4. คานิยมมนุษยนั้นสามารถสืบสาวไปถึงวัฒนธรรม สังคม สถาบัน และบุคลิก

ภาพเหลานี้ ถือวาเปนสิ่งที่กอใหเกิดคานิยม
5.   ผลที่ตามมาของคานิยมจะแสดงออกในลักษณะของปรากฏการณทางสังคม ซ่ึง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

47

นักสังคมศาสตรสามารถศึกษาดวยการใหคุณคาและทําความเขาใจได

ความหมายของคานิยมและระบบคานิยม
โรคีชใหความหมายของคานิยม หมายถึง ความเชื่อที่มีลักษณะถาวร เชื่อวาวิถี

ปฏิบัติบางอยาง หรือเปาหมายของชีวิตบางอยางนั้นเปนสิ่งที่ตัวเองหรือสังคมเห็นดีเห็นชอบสมควร
ที่จะยึดถือปฏิบัติหรือเปนเปาหมายของชีวิต

ระบบคานิยม หมายถึง การรวมกันของความเชื่อเกี่ยวกับ "วิถีปฏิบัติ" หรือ              
"เปาหมายของชีวิต" ที่เห็นดีเห็นชอบสมควรที่จะยึดถือปฏิบัติ ใหเขาเปนระบบความเชื่อที่มีลักษณะ
สัมพันธกันตามลําดับความสําคัญ

ธรรมชาติของคานิยม
โรคีชไดใหคําอธิบายธรรมชาติของคานิยมไว ดังนี้
1. คานิยมมีลักษณะยืนยงถาวร (A value is Enduring)

คานิยมมีลักษณะของการสืบทอด และการเปลี่ยนแปลงได โดยมีคําอธิบายใน
แงของการเรียนรูคานิยมจากการที่มนุษยเติบโตขึ้นก็มีความซับซอนทั้งในเรื่องของการเผชิญกับ
สภาพสังคม ในสภาพการณดังกลาวตองพบกับคานิยมหลายๆอยาง มีความจําเปนตองใหคุณคาของ        
คานิยมอยางใดอยางหนึ่งจากหลายๆสิ่งทําใหเกิดการเรียนรู  การแยกแยะคานิยม แลวนํามาจัดลําดับ
ความสําคัญมากนอย เปนลําดับชั้น (hierarchically organized system) คานิยมที่บุคคลใหคุณคาวามี
ความสมบูรณแบบก็จะเปนคานิยมที่ยืนยงถาวร

2. คานิยมมีลักษณะเปนความเชื่อ (A value is Belief)
ความเชื่อ 3 ชนิด ที่ถูกแยกแยะใหเห็นความแตกตาง  ดังนี้
(1) ความเชื่อแบบพรรณนาหรือความเชื่อที่คงอยู (descriptive or existential

belief) เปนความเชื่อในลักษณะ จริง เท็จ
(2) ความเชื่อแบบประเมิน (Evaluate belief)  เปนความเชื่อที่ใชในการตัดสิน

ดี เลว
(3) ความเชื่อแบบเงื่อนไข(Prescriptive or proscriptive) เปนความเชื่อในการ

กําหนดวิถีทางการปฏิบัติ (mean of action) หรือจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติโดยใชตัดสินสิ่งที่              
พึงปรารถนา (end of action)

ซ่ึงความเชื่อในประเภทที่ 3 นี้ คือ คานิยม ซ่ึง อัลพอลท (Allport 1961: 454, 
quoted in Rokeach 1973: 7) ไดกลาวไววา คานิยมเปนความเชื่อซ่ึงบุคคลใชเปนแนวทางสําหรับ
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การเลือกปฏิบัติตามที่ตนเองปรารถนา  คานิยมในลักษณะที่ความเชื่อประกอบดวย 3 องคประกอบ 
คือ

(1)  ดานการรูคิด (Cognitive)  เปนความรูคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พึงปรารถนา
คานิยมในบุคคลทําใหเขารูคิดในวิถีทางที่ถูกตองสําหรับการกระทํา หรือจุดหมายปลายทางของเขา

(2)  ดานความรูสึก (Effective) เปนความรูสึกในความหมายที่เขามีอารมณ
ความรูสึก     ชอบพอ หรือ ตอตานสิ่งนั้น เห็นดวย หรือ คัดคานกับคานิยมนั้น

(3)  ดานพฤติกรรม (Behavior) เปนตัวแทรกแซง(intervening variable) ที่นํา
ไปสูการกระทําเมื่อถูกกระตุนขึ้น

3. คานิยมเกี่ยวของกับ วิถีของการปฏิบัติ(Mode of conduct) หรือ จุดหมาย
ปลายทาง (End-state of Existance)

เมื่อกลาวถึงคานิยมของบุคคล จึงเปนความเชื่อในวิถีปฏิบัติ(mode of conduct)
หรือจุดหมายปลายทางที่พึงปรารถนา (desirable end-states of existence )

3.1 คานิยมที่เปนจุดหมายปลายทาง (terminal values)สามารถจําแนกออกได
เปน 2 สวน ไดแก

(1) คานิยมที่มีศูนยรวมอยูที่ตัวบุคคล(Self-centered focus)
(2) คานิยมที่มีศูนยรวมอยูที่สังคม หรือ ระหวางบุคคล (Society -

Centered or interpersonal in focus)
คานิยมที่เปนจุดหมายปลายทาง เชน ความสุขสงบทางใจเปนคานิยมที่อยู

ภายในตัวบุคคล ในขณะที่คานิยมที่เปนความสุขสงบของโลกและการชวยเหลือเพื่อนมนุษยเปน  
คานิยมที่อยูระหวางตัวบุคคล  มีเหตุผลที่คาดวาบุคคลจะจัดลําดับกับคานิยมในสวนสังคมและ     
คานิยมสวนบุคคลจากทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางจากคนอื่น ขึ้นอยูกับการจัดลําดับ         
ความสําคัญที่เนนในเรื่องสวนบุคคล หรือเนนในเรื่องสังคม  กลาวคือการเพิ่มคานิยมในสวนสังคม
อยางหนึ่งก็จะนําไปสูการเพิ่มคานิยมในสวนสังคมตัวอ่ืนๆ และลดคานิยมในสวนบุคคล ในทาง
ตรงกันขามการเพิ่มคานิยมในสวนบุคคลจะนําไปสูการเพิ่มคานิยมในสวนบุคคลตัวอ่ืนและคานิยม
ในสวนสังคม

3.2   คานิยมที่เปนวิถีปฏิบัติ (Instrument value) แบงออกไดเปนสองสวน คือ
(1) คานิยมจริยธรรม (Moral values)
(2) คานิยมสวนที่เปนความสามารถ (Competence values)
คานิยมจริยธรรมมีจุดรวมอยูที่ระหวางบุคคลซึ่งผูที่ละเมิดคานิยมนี้นําไป

สูความรู สึกผิดในการกระทํา หรือถูกรบกวนดวยมโนธรรมในจิตใจ  สวนคานิยมที่ เปน              
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ความสามารถเปนคานิยมที่มีจุดรวมอยูที่ตัวบุคคลมากกวาอยูระหวางตัวบุคคลและดูจะไมเกี่ยวกับ      
จริยธรรม การละเมิดคานิยมนี้นําไปสูความรูสึกอับอายที่ทําไมเหมาะสมมากกวารูสึกผิดในการ
กระทํา เชน ความประพฤติอยางซื่อสัตยนําไปสูความรูสึกวาเขาประพฤติอยางมีจริยธรรม ในขณะที่
การประพฤติอยางมีเหตุมีผล การใฝหาความรู มีความคิดสรางสรรค นําไปสูความรูสึกวาเขา
ประพฤติอยางมีความสามารถ

 คานิยมมีลักษณะ "ควรตอง" (Oughtness) ในความหมายที่วา คานิยมเปน
ส่ิงที่สังคมกําหนดวาเปนสิ่งดีงาม ควรตองยึดถือ ควรตองปฏิบัติ คลายกับเปนคําบงการของสังคม  
ทั้งนี้เปนที่นาสังเกตวาลักษณะ"ควรตอง" เปนสวนประกอบที่สําคัญของคานิยมวิถีปฏิบัติ มากกวา
คานิยมที่เปนจุดหมายปลายทาง และเปนสวนของคานิยมที่เปนทางจริยธรรมมากกวาที่เปน      
ความสามารถลักษณะ"ควรตอง" มีอิทธิพลตอคานิยมตางๆ มากนอยตางกัน ถาคานิยมยิ่งเปนสิ่งที่
ยึดเหนี่ยวของคนในสังคม สังคมก็ยิ่งสงอิทธิพลบีบบังคับใหคนยึดถือปฏิบัติมากขึ้นเทานั้น

ธรรมชาติของระบบคานิยม (The Nature of Value System)
พฤติกรรมของคนหนึ่งไมไดถูกกําหนดโดยคานิยมเดียว  ซ่ึง โรบิน วิลเลียม (Robin 

William 1963: 287, quoted in Rokeach 1973: 11)ไดกลาววา บอยครั้งการกระทําเดียวหรือ      
หลายครั้งที่ตอเนื่องกัน ถูกผลักดันหรือทําโดยกลุมคานิยม ภายหลังจากที่คานิยมไดรับการเรียนรู 
ไดถูกรวบรวมไปสูระบบ  ซ่ึงแตละคานิยมไดถูกจัดเรียงลําดับตามการยอมรับนับถือกับคานิยมอ่ืนๆ
หลายคานิยมที่นํามาเปรียบเทียบ  การมองคานิยมตามแนวคิดนี้ทําใหสามารถทําความเขาใจเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงคานิยมวาเปนการจัดลําดับความสําคัญใหม (reordering of priorities)      ทําให
สามารถมองคานิยมทั้งหมดเปนระบบที่มีความยืนยงพอสมควร คือมีความยืนยงพอที่จะทําใหเราได
เห็นความเหมือนและความตอเนื่องกันของบุคลิกภาพเดนที่เปนผลของกระบวนการเรียนรูทาง
สังคมภายในวัฒนธรรมหนึ่ง  ดวยเหตุนี้เองทําใหเห็นความแตกตางของบุคลิกภาพของคนใน    
วัฒนธรรมหนึ่งตางจากบุคลิกภาพของคนในอีกวัฒนธรรม

หนาท่ีของคานิยมและระบบคานิยม
คานิยมมีอิทธิพลตอบุคคล โรคีช กลาววา คานิยมและระบบคานิยมไดทําหนาที่    

ดังนี้
1. คานิยมในฐานะที่เปนมาตรฐาน ที่ใชช้ีนําทางในการปฏิบัติหลายวิธีการดังนี้

(1) คานิยมเปนตัวชักจูงใหแสดงจุดยืนในสังคม
 (2)  คานิยมชวยกําหนดใหเรานิยมในอุดมการณทางการเมืองหรือศาสนา

       (3)  ชวยนําทางใหเราแสดงความเปนตัวตนของเราเองตอผูอ่ืน
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(4)  เปนตัวประเมิน ตัดสินใจ และตําหนิติเตียนทั้งตัวเรา และผูอ่ืน
(5)  เปนจุดกลางในการศึกษากระบวนการเปรียบเทียบคือใชเปนบรรทัดฐาน

ในการเปรียบเทียบวาเรามีคานิยมทางจริยธรรม และคานิยมสวนความสามารถเทากับผูอ่ืนมากนอย
เพียงใด

 (6) ยิ่งกวานั้นยังเปนมาตรฐานที่ใชชวยในการชักชวนและมีอิทธิพลตอผูอ่ืน
ซ่ึงบอกเราวา ความเชื่อ  ทัศนคติ คุณคาและการกระทํามีคาพอที่จะทาทาย คัดคาน โตแยง หรือมี   
คาพอที่จะเปลี่ยนแปลง

(7) เปนมาตรฐานบอกถึงกระบวนการใหเหตุผลกับตัวเองจากจิตสํานึก
ความเชื่อทัศนคติ และการกระทําตอบุคคล หรือสังคม  เพื่อดํารงไวซ่ึงศักดิ์ศรีแหงตน

2. ระบบคานิยมเปนแบบแผนสําหรับการแกขอขัดแยง การแกปญหา และการ
ตัดสินใจระบบคานิยมเปนที่รวมของหลักการและกฎเกณฑตางๆที่ไดเรียนรูมา ชวยใหเราสามารถ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกตางๆ และเปนการชวยแกปญหาความขัดแยงดวย  ทั้งนี้ไมไดหมายความวา
คานิยมทั้งระบบจะถูกกระตุนสูการกระทําทั้งหมด  บางครั้งคานิยมเพียงบางสวนก็สามารถทํา   
หนาที่ไดตามการกระตุนตอเหตุการณที่แตกตางกันในสภาพการณของสังคม

3.    หนาที่ในดานแรงจูงใจ
หนาที่ในชวงปจจุบันของคานิยม     และระบบคานิยมคือเปนแนวทางการ

กระทําในชีวิตประจําวัน  หนาที่ในชวงระยะยาว คือเปนตัวช้ีถึงความตองการพื้นฐานของมนุษย   
คานิยมเปนองคประกอบของแรงจูงใจที่แรงกลาเทาๆกับองคประกอบดานการรูคิด ดานอารมณ 
และดานพฤติกรรม คานิยมวิถีปฏิบัติเปนแรงจูงใจเพราะวาเปนอุดมคติสําหรับกลุมพฤติกรรมที่
พวกเขาตระหนักวาเปนวิถีทางที่จะบรรลุเปาหมายสุดทายที่พึงปรารถนาถาพฤติกรรมของพวกเขา
เปนไปตามเงื่อนไขของคานิยมวิถีปฏิบัติ  คานิยมจุดหมายปลายทางเปนแรงจูงใจในแงที่เปน       
เปาหมายที่เหนือกวา (supergoal)   เปาหมายเรงดวนเฉพาะหนา (urgent immediate goal)

4.  ลําดับขั้นของคานิยม
โรคีชหลีกเลี่ยงการกําหนดวาคานิยมใดดีกวาหรือสูงกวาคานิยมใด

ความเปนไปไดในการใหคําอธิบายคานิยมที่บุคคลยึดถือในลักษณะที่เปนอิสระ แตในบางครั้งก็มี
ความเหมาะสมในการใหขอช้ีแนะวา คานิยมสงเสริมการทําหนาที่ในการปรับตัว กลไกการปองกัน
ทางจิต  ความรูและการยอมรับนับถือตนเอง  ซ่ึงพอจะจัดลําดับขั้นความสูงต่ํา  ตามแนวทางของ
ทฤษฎีลําดับขั้นของแรงจูงใจของ  มาสโลว (Maslow 1954, quoted in Rokeach  1973 : 16)  ซ่ึง
ประกอบดวย   ความตองการทางดานความปลอดภัย (safety)  ความมั่นคง(security) ความรัก(Love) 
ความภาคภูมิใจในตนเอง (self esteem) และขั้นสุดทาย คือ ความตองการที่จะใชศักยภาพสูงสุดของ
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ตนเอง (self actualization) มาสโลว(1959) ไดพูดถึงคานิยมไว 2 อยาง คือ B(being values) และ D 
(deficiency values)  แนวคิดเรื่องความแตกตางของคานิยมตามแนวคิดของมาลโลวไมสามารถ
แสดงใหเห็นความแตกตางระหวางคานิยมที่เปนวิถีปฏิบัติ และคานิยมจุดหมายปลายทาง  คานิยม
ตามแนวคิดของมาสโลวสวนใหญแลวเปนคานิยมจุดหมาย ปลายทาง

                  3.6 อิทธิพลของคานิยมตอพฤติกรรมมนุษย
  คานิยมเปนสิ่งสําคัญขั้นมูลฐานในการทําความเขาใจถึงพฤติกรรมของบุคคลเพราะ        

พฤติกรรมหรือการแสดงออกตางๆ ของบุคคลยอมขึ้นอยูกับลักษณะคานิยมที่เขามีอยู (ณรงค       
ศรีสวัสดิ์ 2515: 35) จากการทําหนาที่ของคานิยม ที่ทําหนาที่เปนมาตรฐานกําหนดแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติ  คานิยมเปนแกนกลางของบุคลิกภาพและระบบรูคิดของมนุษย  คานิยมจึงมี     
อิทธิพลตอแรงจูงใจ ทัศนคติและความสนใจ (Rokeach 1973: 4-18) ซ่ึงตอมา ประสาร มาลากุล     
ณ อยุธยา ไดสรุปอิทธิพลของคานิยมตอพฤติกรรมมนุษยตามแผนภูมิ

                             มีอิทธิพล                                           มีอิทธิพล                                        มีอิทธิพล

                          ……………
                              ผลยอนกลับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ผลยอนกลับ(Feedback)

แผนภูมิที่ 2  แผนภูมิแสดงอิทธิพลของคานิยมตอพฤติกรรมมนุษย
ที่มา : ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา, คานิยมและความคาดหวังของเยาวชนไทย  (ม.ป.ท., 2523), 1-2.

                  3.7  คานิยมกับการดําเนินชีวิตของสังคมไทย
      คานิยมเปนสิ่งที่บุคคลเรียนรูโดยกระบวนการเรียนรูทางสังคม เปนส่ิงที่บุคคลได

ประเมินคุณคา ใหการยอมรับนับถือและพรอมที่จะปฏิบัติตาม  คานิยมจึงเปนสิ่งที่บุคคลปรารถนา
จะไดปรารถนาจะใหเปนคานิยมของสังคมจึงเปนวิถีของการจัดรูปความประพฤติที่มีความหมายตอ
บุคคลและแบบฉบับของความคิดที่ฝงแนนสําหรับยึดถือในการปฏิบัติตัวของคนในสังคม (ไพฑูรย 
เครือแกว 2506, อางถึงใน สุพัตรา สุภาพ  2523: 4) คานิยมจึงมีความสําคัญและมีผลกระทบถึง 
ความเจริญหรือความเสื่อมของสังคม (อานนท อาภาภิรม 2515: 88)

คานิยม แรงจูงใจ
ทัศนคติ
ความสนใจ

ความตั้งใจ
หรือความ
คาดหวัง

พฤติกรรม
(การกระทําที่
มุงตอสิ่งที่
นิยม)
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      ตัวกําหนดคานิยมของสังคมไทย
      อานนท อาภาภิรม (2515: 89 - 91) ไดกลาวถึง ตัวกําหนดคานิยมของสังคมไทยไว 

โดยสรุป  ดังนี้
       1. พุทธศาสนา อธิบายไดวาคนไทยสวนใหญนับถือและปฏิบัติตามหลักธรรมใน

ทางพุทธศาสนา เชน การทําบุญ เปนตน
       2. ศาสนาพราหมณ เชน มีการอาบน้ําในพิธีการตางๆ ซ่ึงเรียกตามลัทธิพราหมณวา

"พิธีสนาน"
       3. ระบบศักดินา ประวัติศาสตรของสังคมไทยผูกพันกับระบบศักดินามาเปนระยะ

เวลาอันยาวนาน เพราะฉะนั้น อิทธิพลของระบบศักดินาจึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดคานิยม
ของ  คนไทย เชน คานิยมของการอยากเปนเจาคนนายคน

      4. ระบบเกษตรกรรม  เนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม สมาชิกของสังคม
จึงมีความผูกพันกันอยางใกลชิดตามสภาพภูมิศาสตรในทองถ่ินชนบท หากใครมีเร่ืองเดือดรอนก็
ใหความชวยเหลือกัน

     5. ความเชื่อในอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเปนผลเนื่องมาจากความกลัวเปนแรงขับ
ภายใน (drive) ของมนุษยเมื่อมนุษยเกิดความกลัวจึงพากันกราบไหวออนวอนขอใหส่ิงศักดิ์สิทธ        
คุมครองใหรอดพนจากภัยตางๆ

     สําหรับคานิยมของสังคมไทย พอสรุปได ดังนี้  (อานนท อาภาภิรม 2517: 20 - 22 ;
รัชนีกร เศรษโฐ 2523: 113 - 119 ; มหาวิทยาลัยรามคําแหง, คณาจารยภาควิชาสังคมวิทยา และ
มนุษยวิทยา  2534: 467 )

     1. ความมั่งคั่ง คนไทยนิยมความมั่งคั่ง เงินจึงมีอิทธิพลในการกําหนดแนวทางและ        
แบบแผนของพฤติกรรมทั้งการแตงตัว การคบหา และอาชีพ  คนที่มีฐานะร่ํารวยในสังคมไทยจึงได
รับการยกยอง

      2.  ความเชื่อในเรื่องบาปบุญ กฎแหงกรรม การเวียนวายตายเกิด ผลของคานิยมทําให 
วิถีชีวิตคนไทยเปนผูมีจิตใจเมตตากรุณา มีจิตใจเอื้อเฟอเผ่ือแผชอบทําบุญเพื่อใหผลบุญตอบสนอง
เพื่อใหสบายในชาติหนา

      3.  ความสนุกสนาน จากการเปนสังคมเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณมาแตโบราณ การ
ดําเนินกิจกรรมตางๆจึงแฝงไวดวยความสนุกสนานทั้งการทํางาน  เชน การรองรําทําเพลงในการ  
ลงแขกทํางาน แมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็นิยมมีการละเลนประกอบอยูเสมอ

      4.  ปจเจกภาพ ความเปนตัวเอง หรือความเปนไทในตัวเอง ซ่ึงมีทั้งขอดี คือ แสดงถึง
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ความมีอิสระภาพในการประกอบกิจกรรมตางๆตามความคิดเห็นของตัวเอง ขอเสีย คือ ถามีมากเกิน
ไปจะมีผลกระทบตอการรวมกลุม ไมชอบทํางานเปนหมูคณะ

      5. การใหความสําคัญในแงบุคคลเคารพและใหเกียรติผูอาวุโส  ผูอาวุโสหมายถึงผูที่
มีประสบการณมานาน เปนผูรอบรูและจะหมายถึงผูที่มีอายุมากกวา รวมไปถึงผูที่มีตําแหนงสูงกวา      
คนไทยยึดตัวบุคคลเปนหลักในการตัดสินใจในการกระทําใดๆ  มีความรักพวกพองพฤติกรรมที่    
แสดงออกเปนนิสัยสวนรวมคือ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใหญ ความเปนผูรู

6. คนไทยนิยมยกยองผูมีวิชาไมวาแขนงใด คนไทยจึงขวนขวายที่จะกลายเปนผูรู
หากเปนไมไดก็จะสั่งสอนอบรมใหลูกหลานเปนผูรูใหได จนกลายเปนความเชื่อวาคนที่มีดีกรีตอ
ทายสูงๆมากๆ จะมีความคิดดีกวาถูกตองกวา

     7.  ความสบายกายและใจ  ชอบความอิสระไมชอบใหใครขัดใจและไมชอบขัดใจคน
อ่ืนจนบางครั้งอาจจะไมทําอะไรเลย กฎเกณฑตางๆในสังคมจึงมักถูกหลีกเล่ียงอยูเสมอดูเหมือน
ขาดความรับผิดชอบตอกฎเกณฑของสังคม

    อาจกลาวไดวาคานิยมที่ดีงามในเรื่องของการเคารพผูอาวุโส ความเชื่อในเรื่องบาปบุญ 
การมีความเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผมีอิทธิพลตอการใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม      
โดยเฉพาะเมื่อ  ผูนั้นอยูในความทุกข  การทําความดีก็จะไดรับผลแหงความดีตอบแทนทั้งในชาตินี้
หรือชาติหนา

3.8  การเปล่ียนแปลงในสังคมไทยกับคานิยม
      จากแนวคิดที่วาคานิยมนั้นมีอิทธิพลตอความเชื่อและการดําเนินชีวิตของบุคคล แต

ในขณะเดียวกันคานิยมก็สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพการเรียนรูตามสภาพของสังคมและ         
ส่ิงแวดลอมของบุคคล

      ประเวศ วะสี (2538: 7-9)ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยวา สังคมไทย
เปนสังคมครอม 3 สมัย ไดแก

      ความเปนโบราณ   เปนชวงยาวนานที่สุดตั้งแตมีสังคมไทยในประวัติศาสตร นับ
เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตเปนไปอยางชาๆ

      ความเปนสังคมสมัยใหม (modernity) เร่ิมในประเทศไทยเมื่อ 100 ปที่ผานมา ซ่ึงมี
การรับเทคโนโลยีใหมจากชาติตะวันตก เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตดั้งเดิมแบบชนบท วิถีชีวิต
ของ ผูคนเปลี่ยนแปลงจากสังคมเล็กสูสังคมใหญในเวลาอันสั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ความเปนหลังสมัยใหม(post-modernity)เปนยุคของขอมูลขาวสารที่เพิ่งเริ่มเมื่อไมกี่         
ทศวรรษนี้ การที่ขอมูลขาวสารทั้งโลกเชื่อมโยงถึงกันไดเกิดความเปนโลกเดียวกัน (globalization) 
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ซ่ึงมิใชเพียงแคการเชื่อมโยงแคเพียงขอมูลขาวสารเทานั้นแตเปนการเชื่อมโยงในหลายมิติทั้ง   
ความคิด  คานิยม  กระแสวัฒนธรรม ฯลฯ เปนสิ่งที่มิอาจปดกั้น แตอยูที่ผูคนในสังคมจะประเมิน 
ใหคุณคาเพียงใด

ทั้งนี้การดําเนินชีวิตในอดีตกับปจจุบันแตกตางกันมากจากอดีตมาก เปนเพราะ
สภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การดํารงชีวิตในอดีตมีลักษณะพอสรุปไดดังนี้   
(ทองพูล บุณยมาลิก และคณะ 2544: 11-121)

1. มีความผูกพันกับธรรมชาติ
2. มีพื้นฐานการดํารงชีวิตมาจากคําสอนของศาสนา
3. ความสัมพันธระหวางบุคคลมีความใกลชิดสนิทสนม
4. เนนความดีมากกวาเงินตราและวัตถุ
5. สมาชิกในสังคมมีนอย จึงไมตองมีการแขงขันกันมาก

                   6. ใหความสําคัญกับตัวบุคคลมากกวาระบบสังคม
แตจากการเปลี่ยนแปลงดานการเพิ่มของประชากรอยางรวดเร็ว และความเจริญทาง

เทคโนโลยี ทําใหวิถีชีวิตไทยในปจจุบันเปลี่ยนแปลงในดานหลักๆดังนี้
1. สังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจากการติดตอส่ือสารอยางรวดเร็ว

และกวางขวางทั่วโลก เปนการเปดรับทั้งขอมูล ขาวสาร คานิยม และความเชื่อ บางครั้งส่ิงที่รับมา
ไมอาจผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม ทําใหเกิดความขัดแยงขึ้นได

2. มีความหลากหลายของอาชีพ  การเปดกวางดานการประกอบอาชีพจากความรู  
ความคิดสรางสรรค เปนยุคแหงการใฝหาความรูเพื่อเพิ่มโอกาสใหกับตนเอง

3. เปนการดําเนินชีวิตในยุคแหงการแขงขัน เนนการบริโภค และถือเงินตราเปน
ส่ิงสําคัญ   ดังนั้น การดําเนินชีวิตจึงเปนยุคแหงการทํางานหนักเพื่อหาปจจัยมาเพื่อการบริโภค

      จากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในยุคปจจุบันนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของคานิยม
กลาวคือ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วนั้นยอมสงผลตอ ความคิด ความเชื่อ และคานิยมของ
คนในสังคมไทย จึงเปนสิ่งที่นากังวลใจวาคานิยมที่ดีงามในสังคมไทยที่สืบทอดมาแตโบราณไดแก        
คานิยมการใหความเคารพผูอาวุโส  คานิยมการเชื่อในบาปบุญ คานิยมความเมตตากรุณา ฯลฯ       
ยังเปนคานิยมที่คนในสังคมยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตเพียงใด

3.9  คานิยมท่ีใชในการวิจัย
      จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคานิยม โดยการนํากรอบคานิยมของโรคีชซ่ึง

ศึกษาคานิยมของชนชาติอเมริกา มาเปนกรอบในการวิจัยซ่ึงไดแบงคานิยมออกเปน 2 ประเภท
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ใหญๆ ไดแก   (1)คานิยมวิถีปฏิบัติ (instrument value) ซ่ึงเปนคานิยมที่เกี่ยวของกับมโนธรรมของ
บุคคล เกี่ยวของกับมาตรฐานที่สังคมกําหนดไว ดวยบริบทของสังคม ระบบความเชื่อทางศาสนา ที่ 
แตกตางกันอาจไมเหมาะสมที่จะนําคานิยมที่เปนตัวยอยใน 18 ตัว มาเปนตัวแปรในการวิจัย   ดังนั้น 
จึงการนํากรอบแนวคิดของคานิยมวิถีปฏิบัติมาใช แลวมาพิจารณาอิทธิพลของศาสนาที่ส่ังสอนใหมี
จิตใจที่ดีงามประพฤติแตส่ิงที่ดี  ทั้งคานิยมของสังคมไทยในสวนที่ปลูกฝงการชวยเหลือเกื้อกูลกัน  
เมื่อนํามาบูรณาการกันสําหรับคานิยมที่นาจะมีอิทธิพลตอการทําพฤติกรรมของบุคคลในแงการเปน
ผูใหการดูแลบุคคลในครอบครัวที่มีความทุกขจากการเจ็บปวยบุคคลนั้นนาจะเกี่ยวของกับการเปนผู
มีคานิยมความเมตากรุณาเปนวิถีทางในการดําเนินชีวิต (2) คานิยมที่เปนจุดหมายปลายทาง 
(terminal value)ใชทฤษฎีคานิยมของโรคีชมาบูรณาการกับทฤษฎีความตองการของมาสโลว ซ่ึงได
กลาวไววามนุษยเกิดมาพรอมความตองการที่เปนลําดับขั้น ทั้งนี้โรคีชไดกลาววาความตองการของ
มนุษยในขั้นที่เปนความตองการทางสังคม (social need) ขึ้นไปเปนคานิยมที่เปนจุดหมายปลายทาง  
ทั้งนี้งานวิจัยที่สํารวจคานิยมของสังคมไทยที่ศึกษาโดย สุนทรี  โคมิน และสนิท สมัครการ (2529: 
76-77) โดยใหประชาชนทั่วประเทศทั่วประเทศไดจัดลําดับคานิยมที่เปนจุดหมายปลายทางทั้งหมด 
20 คานิยม จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการสํารวจคานิยมในสังคมไทย ผูวิจัยจึงใชการ
เลือกคานิยมในจํานวน 20 ตัวที่ไดสํารวจไวแลวมาพิจารณาเลือกคานิยมที่นาจะเกี่ยวของกับการที่พี่
เล้ียงจะทําพฤติกรรมการดูแลผูปวยในฐานะที่เปนญาติ พี่เล้ียงนาจะใหคุณคาและมุงหวังในเรื่องการ
มีครอบครัวที่สงบสุข และการตองการการยกยองและยอมรับ  จึงเลือกคานิยมการมีครอบครัวที่มี
ความสุข และคานิยมการยอมรับจากสังคม

ทั้งนี้ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับคานิยมที่กลาวมาเพื่อใหเกิดความกระจางชัด
ในคานิยมดังกลาว ดังนี้

        3.9.1 แนวคิดเก่ียวกับความเมตากรุณาของบุคคล
                 ลําดวน ศรีมณี (2538: 86-87) กลาวไวว า ในหลักจริยธรรม และจริยศาสตร

ซ่ึงเปนหลักปฏิบัติเพื่อการเปนคนดีเพื่อความสงบสุขของตนเองและสังคม ในปรัชญาพุทธได
กําหนดหลัก    จริยธรรมและจริยศาสตรไว 3 ระดับ คือ

                     1. จริยธรรมและจริยศาสตรขั้นตน ไดแก เบญจศีลเบญจธรรม
                 2. จริยธรรมและจริยศาสตรขั้นกลาง ไดแก กุศลกรรมบท 10 ประการ
                 3. จริยธรรมและจริยศาสตรขั้นสูง ไดแก มรรค 8

ซ่ึงในสวนของจริยธรรม และจริยศาสตรขั้นตนเบญจศีลเบญจธรรม       
อันเปนหลักในการดําเนินชีวิตเพื่อใหอยูรวมกันอยางสันติสุข ทําใหเปนมนุษยที่สมบูรณแบบ ซ่ึง
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เปนขอพึงละเวน 5 ประการ และในสวนของเบญจธรรมซึ่งเปนขอพึงปฏิบัติ ซ่ึงการเปนผูมีเมตตา
เปนขอพึงปฏิบัติขอแรกใน 5 ขอของเบญจธรรม  การเปนผูมีจิตเมตตาเปนความรักใครปรารถนาให
ทุกๆคนมีความสุข และมีความกรุณาสงสารคิดจะชวยใหทุกคนพนทุกข

สําหรับการเปนผูมีความเมตากรุณา เปนคุณธรรมที่อยูในหลักธรรมของ        
"พรหมวิหาร 4" ซ่ึงเปนธรรมประจําใจที่ทําใหเปนพรหม หรือใหเสมอดวยพรหม ในทางปฏิบัติ จึง
หมายถึงคุณธรรมของบุคคลที่เปนผูใหญ ซ่ึงควรอยูในจิตใจตลอดเวลา

พรหมวิหาร 4 ประกอบดวย
1.  เมตตา แปลวา ความรัก คือ ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต คิดชวยเหลือ

ใหทุกคนประสบประโยชนและความสุข
                                       2.   กรุณา แปลวา ความสงสาร คือ คิดจะชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจาก
ความทุกขเดือดรอน  ไดแก ใฝใจที่จะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของคนและสัตว
ทั้งปวง

3.   มุทิตา แปลวาความเบิกบาน เมื่อเขามีความเจริญกาวหนาในชีวิต
4. อุเบกขา แปลวา ความมีใจเปนกลาง คือ วางจิตสม่ําเสมอ มั่นคง

เที่ยงตรงไมเอนเอียงดวยอํานาจอคติ วางตนและปฏิบัติไปดวยความเที่ยงธรรม
เมตตา ในความหมายคือความรัก ความปรารถนาดีเปนความตองการที่

จะใหมนุษยและสัตวทั้งปวง มีความสุข มีความกาวหนา มีความสําเร็จในการดําเนินชีวิตดวย    
ความบริสุทธิ์ใจ เมตตาจึงเปนความรักที่สูงสงกวาความรักทั่วๆไป ที่มุงหวังส่ิงหนึ่งส่ิงใดตอบแทน 
หรือส่ิงใดเปนการ   แลกเปลี่ยน

อันที่จริงพระพุทธศาสนา สอนเรื่องเมตตาใหมีลักษณะเปนความรัก
สากลครอบคลุม  ทั่วไป ไมวาส่ิงมีชีวิตชนิดไหน หรือมีขนาดเล็กใหญเพียงใด การมีเมตตาจึงเปน
รากฐานความสงบรมเย็นในทุกหนแหง เร่ิมตั้งแตสถาบันครอบครัว หมูบาน ตําบล ระดับชาติ และ
นานาชาติ  การใชเมตตาเปนคานิยมพื้นฐานของชีวิต จะชวยใหเกิดความสํานึกในเรื่องคุณคาของ
ชีวิต เห็นความสําคัญของชีวิต ตลอดจนเคารพคุณคาของชีวิต

กรุณา เปนเรื่องของความสงสาร เมื่อเห็นคนหรือสัตวประสบความทุกข
เดือดรอน มีความรูสึกหวั่นไหวไปกับความทุกขเดือดรอนของผูอ่ืน จนไมอาจที่จะนิ่งเฉยอยูได 
ความกรุณาจึงเปนคุณธรรมสําคัญที่จะทําใหคนเปนนักเสียสละ พรอมที่จะทําทุกอยางเพื่อชวยเหลือ
ผูอ่ืนใหไดความสุข  คุณธรรมขอนี้สอแสดงวาผูประพฤติปฏิบัติจะตองมีฐานคุณธรรมเรื่องเมตตา
สูงสงมาก จนมองเห็นสภาพชีวิตผูอ่ืนเปนเชนกับตน ดังนั้น ความทุกขของผูอ่ืน ตนจึงทนอยูไมได
จะตองหาทางชวยเหลือ เทาที่จะสามารถชวยเหลือได
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ความสําคัญของคุณธรรมในเรื่องความเมตตากรุณาที่มีตอสังคม ถือวาเปนปจจัย
สําคัญที่กอใหเกิดความสันติสุขและเปนคร่ืองค้ําจุนสังคมเปนปจจัยสําคัญที่จะกอใหเกิดสันติสุข
มนุษยจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มนุษยยอมจะเปนทั้งผูใหและผูรับที่ดีของสังคม

    3.9.2 แนวคิดเก่ียวกับความสุขในชีวิตครอบครัว
           เปาหมายในชีวิตทุกคนคือความสุข   ความสุขของแตละบุคคลอาจแตกตางกัน

ตามเปาหมายและนิยามของแตละบุคคล  สถานการณบางสถานการณบางคนอาจมีความสุข บางคน
อาจมีความทุกขบางคนอาจไมรูสึกอะไร

              ความหมายของความสุข
              ประเวศ  วะสี (2541, อางถึงใน ราตรี พัฒนรังสรรค 2542: 269) ไดใหนิยาม

ของความสุขวา ความสุขคือการหมดไปซึ่งความทุกข  จะพูดถึงเรื่องความทุกขมากกวาความสุข    
ความสุขและความทุกขจึงเปนเรื่องเดียวกัน  ความสุขคือการหมดทุกข หรือส้ินสุดแหงทุกขนั่นเอง

              พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2539: 843) ไดใหความหมายของ           
ความสุขวา  หมายถึง ความสบาย ความสําราญ ความปราศจากโรค

              พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตโต 2538: 530)กลาววา ความสุขที่แทจริงคือความ
สงบของจิตใจ เมื่อจิตใจมีความยึดถือเปนความเห็นแกตัวก็จะเกิดทุกข เมื่อปราศจากความเห็นแกตัว
ก็     หมดทุกข ความสุขและความทุกขจึงอยูที่ใจของมนุษย

ราตรี พัฒนรังสรรค (2542: 270) ไดใหความหมายของความสุขวา ความสุข
และความทุกขเกิดขึ้นกับมนุษยทุกคน ภาวะที่ส้ินทุกขคือภาวะแหงความสุข การพนหรือส้ินไปจาก 
ความทุกขตองใชความอดทน ความเพียรพยายามและตองอาศัยอํานาจของจิตใจ

ดังนั้นพอจะสรุปไดวาความสุขจึงเปนเรื่องของจิตใจที่สงบ ปราศจากความ
ทุกข  การจะมีความสุขไดจึงตองกําจัดความทุกขตางๆที่บุคคลไดเผชิญอยู

ชุมชนและสังคมท่ีมีความสุข
ชุมชนและสังคมที่มีความสุข อาจแยกไดเปน 3 ระดับ พอสรุปได ดังนี้ (ราตรี         

พัฒนรังสรรค  2542: 272-274 )
1. บุคคลที่มีความสุข
2.  ครอบครัวที่มีความสุข
3.  สังคมที่มีความสุข
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สําหรับความสุขในระดับบุคคล เปนธรรมชาติของคนเรานั้นประกอบดวย
สองสวนใหญๆ คือรางกายและจิตใจ ดังนั้นคนที่มีความสุขก็คือคนที่มีสุขภาพแข็งแรงปราศจาก
โรคภัยไขเจ็บ รวมกับการมีจิตใจที่เปนสุข  ไดแก มีอารมณสดชื่นแจมใส มีอารมณขันที่เหมาะสม
กับสภาพการณ   มองโลกในแงดี มองเห็นความสวยงามและความเปนจริงของธรรมชาติ ตลอดจน
ยอมรับความเปนจริงของตนเอง เปนตน

ครอบครัวท่ีมีความสุข
ครอบครัวที่มีความสุข หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนความสุขในชีวิต

ครอบครัวเปนหลักชัยในชีวิตมนุษยในฐานะที่เปนสัตวสังคม ครอบครัวที่อบอุนและมีความสุขเปน
ส่ิงที่ทุกคนปรารถนา ความสุขในชีวิตครอบครัวจึงควรเปนความสุขของสมาชิกทุกคนในครอบครัว              
ซ่ึงลักษณะของครอบครัวที่มีความสุขควรมีลักษณะดังตอไปนี้

1.   สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร หวงใย มีความรักใครผูกพันตอกัน
อยางสม่ําเสมอ

2.   สมาชิกในครอบครัวยอมรับและเคารพในบทบาทหนาที่ของกันและกัน
3.   สมาชิกในครอบครัวศรัทธาและภูมิใจในกันและกัน
4. สมาชิกในครอบครัวมีความซื่อสัตยและจงรักภัคดีตอกัน ใหเกียรติกัน
5. มีการใชวาจาที่สุภาพออนโยนตอกัน
6. มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักอดกลั้น อดทน และมีความหนักแนนตอปญหา

ตางๆ
7. ใชหลักประชาธิปไตยในการอยูรวมกัน เมื่อมีปญหาใดๆ เกิดขึ้นก็ปรึกษา

หารือกัน รวมมือกันแกปญหา
8. จัดสรรรายได รายจายอยางเหมาะสม คุมคาและมีประโยชน
9. จัดสภาพแวดลอมภายในบาน นอกบานใหนาอยู สะอาด สวยงามและ

เหมาะสม
10. ใชคุณธรรมทางศาสนาเปนหลักในการสรางความสุขสงบทางจิตใจ  และ

เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใหประกอบแตกรรมดีเสมอ
ความสุขในชีวิตครอบครัวจึงตองเกิดจากบุคคลในครอบครัวรวมมือกันสราง 

เพราะการใหความสุขแกกันและกันเปนหนาที่ของทุกคน  ในขั้นตนควรสรางความสุขในระดับ
บุคคลโดยเริ่มที่ตัวเองดังที่กลาวมา แลวรวมกันสรางความสุขแกกัน   บรรยากาศในครอบครัวที่ดี มี
ความสุข ก็จะนํามาซึ่งความดีงามและความสุขตอครอบครัวและชุมชน สังคมตอไป
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 3.9.3 แนวคิดเก่ียวกับการยอมรับจากสังคม
      ลิขิต กาญจนาภรณ (2542: 50) กลาวถึง แนวคิดตามแนวทฤษฎีมนุษยนิยมไวพอ

สรุปไดวา แนวทฤษฎีมนุษยนิยมมีความเชื่อวามนุษยเปนผูมีความสามารถ มีศักยภาพในตัวเองซึ่ง
แตละบุคคลตางกันและมีความเปนตัวของตัวเอง  จากการที่มนุษยเปนผูมีความสามารถนี้ทําให
มนุษยพยายามที่จะกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งความสําเร็จ สรางสรรค ทําความดี ทําตัวเองใหเปน
ประโยชนตอทั้งตัวเองและสังคม พฤติกรรมมนุษยจึงถูกควบคุมโดยความตองการความสําเร็จ และ
ก็อยูภายใตการควบคุมของสิ่งแวดลอม

          และจากทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว (Maslow) ดังที่กลาวไว
แลว ดวย เหตุที่มนุษยตองอยูกับสังคม มนุษยจึงตองการที่จะเปนเจาของและเปนที่ยอมรับของกลุม
ตางๆ บุคคลจะพยายามที่จะมีความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืนอยางมีความหมาย  หลังจากที่บุคคลเริ่ม  
พึงพอใจกับความตองการที่จะเปนสวนหนึ่งของสังคม ตามปกติเขาจะไมตองการเปนแคเพียง
สมาชิกคนหนึ่งของกลุมเทานั้นเขาตองการมากกวานั้นคือตองการการยกยองนับถือรวมทั้งการนับ
ถือตนเองและการยกยองนับถือจากผูอ่ืนซึ่งเกิดจากการประเมินคุณคาของบุคคล โดยปกติแลว
บุคคลเกือบทั้งหมดตองการการประเมินคุณคาของตนเองในระดับที่สูง  ทั้งนี้ครอบครัวนับเปน
หนวยยอยที่สุดของสังคมการที่บุคคลตองการการยอมรับจากสังคมจึงเริ่มจากความปรารถนาการ
ยอมรับคนในจากครอบครัวเปนอันดับแรก โดยบุคคลนั้นกระทําพฤติกรรมที่ดีในรูปแบบตางๆ เชน
การการดูแลชวยเหลือกันในยามเจ็บปวย

      สรุปวาในการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่    
ดูแลผูปวยวัณโรค : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  ผูวิจัยใชแนวคิดเกี่ยวกับคานิยมของโรคีชมาใชเปน
กรอบในการพิจารณาตัวแปร โดยสรุปความหมายของคานิยมในการดําเนินชีวิตของสมาชิกใน
ครอบครัวที่ทําหนาที่พี่เล้ียงวา เปนการประเมินและใหคุณคาของสิ่งที่พี่เลี้ยงไดรับการอบรม        
ส่ังสอน เรียนรูจากประสบการณตางๆในชีวิต  จนเปนความเชื่อที่ฝงแนนซึ่งบุคคลใชเปนมาตรฐาน
ช้ีนําการกระทํา แบงเปน 2 ดาน ไดแก

(1) วิถีปฏิบัติในการดําเนินชีวิต (instrument value)หมายถึง ความเชื่อและ
การใหคุณคาในเรื่องของความเมตตากรุณา อันมีความปรารถนาดี  สงสารอยากใหความชวยเหลือ
ญาติพี่นองที่ทุกขยากเดือดรอน  ซ่ึงพี่เล้ียงใชเปนแบบแผนในการดําเนินชีวิต
       (2) จุดหมายปลายทางในการดําเนินชีวิต (terminal value) หมายถึง การให
คุณคาสําหรับสิ่งที่เปนจุดหมายปลายทางของชีวิตในเรื่องของการมีครอบครัวที่มีความสุขและได
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รับการยกยองยอมรับจากญาติมิตร เพื่อนบานและคนในสังคม  โดยพี่เล้ียงจะพยายามดําเนินชีวิตใน
วิถีทางที่เชื่อวาจะบรรลุในสิ่งที่พึงปรารถนา

4. แนวคิดเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคม (Social Support)
การสนับสนุนทางสังคมมีพื้นฐานมาจากการศึกษาทางจิตวิทยาสังคม  เปนตัวแปรที่

สําคัญในการปองกันและควบคุมปญหา รวมถึงเปนการสงเสริมการชวยเหลือกันระหวางบุคคลกับ
สมาชิกของครอบครัว กลุม ชุมชน องคกรตางๆ ซ่ึงในชวงที่ผานมาไดมีการศึกษาผลกระทบของ
การสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมของมนุษยในรูปแบบตางๆ กอใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทางสังคมหลายรูปแบบ มีทั้งที่แตกตางกันและสอดคลองกัน ผูวิจัยจึงไดนําการสนับสนุน
ทางสังคมมาเปนตัวแปรในการวิจัยพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่    
ดูแลผูปวยวัณโรค : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

4.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม
แนวคิดและการศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม เปนเรื่องที่วิชาการหลายๆ

สาขาไดใหความสนใจศึกษาวิจัยกันอยางกวางขวาง  ทําใหเกิดแนวคิดรูปแบบตางๆ และมีการให
ความหมาย  ทั้งที่สอดคลองกัน และแตกตางกัน

แคปแลนด (Caplan 1974, quoted in An Overview of Social Theory 2545: 1 )ให
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมเปนความผูกพัน (attachments) ซ่ึงสงเสริมอํานาจในตนเอง 
(promote mastery) สงเสริมการชี้แนะแนวทางและการสะทอนกลับอยางมีเหตุผลเกี่ยวกับ         
พฤติกรรม  โดยหลักการของเขาแลวแรงสนับสนุนทางสังคมเปนการจัดหาปจจัยนําเขาจากบุคคล
หรือกลุมคนไปสูผูรับการสนับสนุนใหไปถึงเปาหมายที่ตองการ

เฮาส (House 1981, quoted in An Overview of Social Theory 2545: 1)  ให       
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมเปนการใหความชวยเหลือระหวางบุคคลในดานอารมณ 
ขอมูลขาวสาร การสนับสนุนดานการประเมินซึ่งเปนการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
บุคคล และการชวยเหลือดานสิ่งของ

บารีราและเอนเลย (Barrera and Ainley 1983, quoted in An Overview of Social 
Theory 2545: 1) กลาววาการสนับสนุนทางสังคมมหีนาที่ 6 อยางไดแก  (1) การกําหนดแนวทาง 
(direct guidance) ไดแกการใหขอมูล คําแนะนํา (2) การมีปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิดสนิทสนม    
ไดแก การแสดงออกที่ทําใหผูรับการสนับสนุนเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความไววางใจและ        
ความผูกพัน (3) การมีปฏิสัมพันธกันในทางบวก เชน การมีความสนใจในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ      
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กิจกรรมที่สรางสรรค  (4) การชวยเหลือกันในเรื่องสิ่งของ (5) การชวยเหลือกันในดานการปฏิบัติ 
เชน การชวยเหลือแบงเบางาน (6) การใหขอมูลยอนกลับ

เชนเดียวกับ โทลสดอลฟ (Tolsdorf 1976, quoted in An Overview of Social Theory 
2545: 1) กลาววาการสนับสนุนทางสังคมเปนผลมาจากความผูกพันธทางสังคมที่มาจากบุคคลจาก 
(1)สินคาและบริการเชน การชวยเหลือในเรื่องแหลงเงินทุนหรือการชวยเหลืองานบาน (2) การให
ขอมูลขาวสารและชี้แนะแนวทาง (3) การใหสนับสนุนทางจิตสังคม เชนการใหกําลังใจ การ
สนับสนุนทางอารมณ

    คอบบ (Cobb 1976, quoted in Barbara R. Sarason, Irwin G. Sarason, and Gregory 
R. Pierce1990: 10) กลาววาเปนการที่บุคคลไดรับขอมูลท่ีทําใหตัวเขาเชื่อวามีบุคคลใหความรัก    
ความเอาใจใสเห็นคุณคา และยกยอง รวมทั้งตัวเขาเองรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของเครือขายสังคมนั้น

    ธอยท (Thoits 1982: 147-148) ใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคม คือ การที่
บุคคลในเครือขายสังคมไดรับการชวยเหลือดานอารมณและสังคม ส่ิงของหรือขอมูลซ่ึงการ
สนับสนุนนี้จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญและตอบสนองตอความเจ็บปวย หรือความเครียดไดใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น

    ปลิสุค (Pilisuk 1982: 20-31) การสนับสนุนทางสังคมเปนความสัมพันธระหวาง
บุคคลที่ไมเฉพาะแตการชวยเหลือดานวัตถุ และความมั่นคงทางอารมณเทานั้น แตรวมถึงความรูสึก
ที่วา ตนเปนสวนหนึ่งของสังคมดวย นอกจากนั้น การสนับสนุนทางสังคมยังสามารถปองกันบุคคล
จากภาวะวิกฤติ และการคุกคามของความเจ็บปวยไดอีกดวย

      บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ (2535: 594) กลาววาการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ส่ิงที่
"ผูรับแรงสนับสนุน" ไดรับการชวยเหลือไมวาจะเปนดานขอมูลขาวสาร วัสดุส่ิงของ หรือการ
สนับสนุนดานจิตใจจาก"ผูใหการสนับสนุน" ซ่ึงอาจเปนบุคคลหรือกลุม แลวมีผลทําใหผูรับได
ปฏิบัติไปในทิศทางที่ ผูรับตองการ

      ยุวดี โชติวัฒนพงษ (2537: 34-35) กลาววาการสนับสนุนทางสังคมหมายถึง การที่
บุคคลไดรับความชวยเหลือสนับสนุนในทุกๆดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม 
และดานสติปญญา จากการที่มีปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคลของกลุมทางสังคม ซ่ึงการสนับสนุน
ทางสังคมสงผลใหบุคคลที่ไดรับ สามารถปฏิบัติตนไดบรรลุความตองการของตนเอง ของบุคคลอื่น 
และของสังคม ในสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม

    สุกิจ ภูรัก (2539: 16) กลาววา การสนับสนุนทางสังคมเปนสิ่งที่บุคคลไดรับการ    
ชวยเหลือเกื้อกูลจากบุคคลในสังคมในดานตางๆ ซ่ึงประกอบดวย การไดรับความรักใครผูกพัน  
ใกลชิด  การรับรองหรือเห็นพองกับพฤติกรรมที่แสดงออก รวมทั้งการไดรับการชวยเหลือทางดาน
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ขอมูลขาวสาร และดานสิ่งของเงินทอง แรงงาน หรือเวลา ซ่ึงจะชวยใหบุคคลนั้นสามารถเผชิญกับ
ปญหาและตอบสนองในการแกไขปญหาตางๆไดดีขึ้น

               4.2  องคประกอบของการสนับสนุนทางสังคม
   บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ (2535: 594) ไดกลาวถึงหลักการที่สําคัญของแรงสนับสนุนทาง

สังคม จะประกอบไปดวยองคประกอบที่สําคัญดังนี้
1. จะตองมีการติดตอส่ือสารระหวาง  "ผูให"  และ "ผูรับ"  แรงสนับสนุน
2. ลักษณะการติดตอส่ือสารนั้นจะตองประกอบไปดวย

   2.1  ขอมูลขาวสารมีลักษณะที่  "ผูรับ" เชื่อวามีผูสนใจ เอาใจใส และมีความรัก
ความหวังดีในตนอยางจริงใจ

 2.2 ขอมูลขาวสารมีลักษณะที่  "ผูรับ" รูสึกวาตัวเองมีคุณคาและเปนที่ยอมรับใน
สังคม
                          2.3  ขอมูลขาวสารมีลักษณะที่ "ผูรับ" เชื่อวาเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม   และ
สามารถทําประโยชนแกสังคมได

3.  ปจจัยนําเขาของการสนับสนุนทางสังคมอาจอยูในรูปของขอมูลขาวสาร วัสดุ
ส่ิงของ หรือจิตใจ

   4. จะตองชวยให "ผูรับ" ไดบรรลุถึงจุดหมายที่เขาตองการ

                4.3  แหลงของการสนับสนุนทางสังคม
     โดยปกติ กลุมสังคมจัดแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท คือ

1. กลุมปฐมภูมิ (primary group) เปนกลุมที่มีความสนิทสนม และมีสัมพันธภาพ
ระหวางสมาชิกเปนการสวนตัวสูง ไดแก ครอบครัว ญาติพี่นอง และเพื่อนบาน

2. กลุมทุติยภูมิ (Secondary group) เปนกลุมสังคมที่มีความสัมพันธกันตามแบบแผน
และกฏเกณฑที่วางไว ซ่ึงมีอิทธิพลเปนตัวกําหนดบรรทัดฐานของบุคคลในสังคม ไดแก เพื่อน    
รวมงาน กลุมวิชาชีพ และกลุมสังคมอื่นๆ
                       กลุมสังคมทั้งสองนี้จะเปนแหลงที่ใหการสนับสนุนทางสังคมแกบุคคลไดใน         
ทุกระดับตามลักษณะและความตองการของแตละบุคคล  สําหรับแหลงของแรงสนับสนุนทางสังคม
นั้น เกี่ยวของกับแหลงสนับสนุน 5 ระบบ ไดแก

(1)   ระบบสนับสนุนตามธรรมชาติ ไดแก แหลงสนับสนุนจากครอบครัวและ
ญาติพี่นอง
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        (2)   ระบบสนับสนุนจากเพื่อน
        (3)   ระบบสนับสนุนดานศาสนาหรือแหลงอุปถัมภตางๆ
        (4)  ระบบใหการดูแลจากกลุมวิชาชีพดายสุขภาพโดยตรง

                        (5)  กลุมวิชาชีพที่ไมใชดานสุขภาพ
    แคปแลน (Caplan, อางถึงใน  ยุวดี โชติวัฒนพงษ 2537: 39-40) ไดจําแนกกลุมบุคคล

ในการสนับสนุนทางสังคมเปน 3 กลุม ดังนี้
1. กลุมผูที่มีความผูกพันตามธรรมชาติ (Spontaneous or Natural supportive

system) ประกอบดวย
1.1 บุคคลที่อยูในครอบครัวสายตรง  ไดแก สามี ภรรยา ปูยาตายาย พอ

แม ลูก หลาน
1.2 บุคคลที่อยูในครอบครัวใกลชิด ไดแก เพื่อนฝูง เพื่อนบาน คนในที่ทํางาน

เดียวกัน คนใกลชิด คนบานเดียวกัน คนรูจักคุนเคย
         2.  องคกรและสมาคมที่ใหการสนับสนุน (Organized support) หมายถึง กลุมบุคคล

ที่มารวมตัวกันเปนหนวย เปนชมรม สมาคม ซ่ึงไมใชกลุมที่จัดโดยกลุมวิชาชีพทางสุขภาพ เชน
สมาคมผูสูงอายุ

        3.  กลุมผูชวยเหลือวิชาชีพ (professional health care workers) หมายถึง บุคคลที่อยู
ในวงการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน โดยอาชีพ

     บราวน และแมคเอลวีน (Brown and McElveen, อางถึงใน จริยาวัตร คมพยัคฆ 
2531: 99) มีความเห็นวาครอบครัวเปนแหลงสนับสนุนทางสังคมที่มีความสําคัญและใกลชิดกับ
บุคคลมากที่สุด รองลงมาจะเปนกลุมญาติพี่นองและกลุมเพื่อน

     อยางไรก็ตามความตองการแรงสนับสนุนทางสังคมจากแหลงตางๆ จะมีมากนอย
ตางกันขึ้นอยูกับสภาพการณและความตองการของบุคคล

                4.4 ระดับของการสนับสนุนทางสังคม
   กอททลิบ (Gottlieb, อางถึงใน จริยาวัตร คมพยัคฆ 2531: 101) ของการสนับสนุน     

ทางสังคมออกเปน 3 ระดับ คือ
     1. ระดับกวาง (Macrolevel) เปนการพิจารณาถึงการเขารวม หรือการมีสวนรวมใน

สังคม อาจวัดไดจากความสัมพันธกับสถาบันในสังคม การเขารวมกับกลุมตางๆ ดวยความสมัครใจ 
และการดําเนินวิถีชีวิตอยางไมเปนทางการในสังคม

     2. ระดับกลุมเครือขาย   (Mezzolevel)     เปนการมองที่โครงสราง    และหนาที่ของ
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เครือขายสังคม ดวยการวัดเฉพาะเจาะจงถึงกลุมบุคคลที่มีควมสัมพันธกันอยางสม่ําเสมอ เชน    
กลุมเพื่อน ชนิดของแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับนี้ คือ การใหคําแนะนําชวยเหลือดานวัตถุ 
ความเปนมิตร และการสนับสนุนทางดานอารมณ และการยกยอง

     3. ระดับแคบ หรือ ระดับลึก (Microlevel) เปนการพิจารณาความสัมพันธของบุคคลที่
มีความใกลชิดสนิทสนมมากที่สุด ทั้งนี้มีความเชื่อวา คุณภาพของความสัมพันธมีความสําคัญมาก
กวาปริมาณ คือ ขนาด จํานวนและความถี่ของความสัมพันธ การสนับสนุนในระดับนี้ ไดแก สามี 
ภรรยา บุตร และสมาชิกในครอบครัว หรือคนรัก ซ่ึงมีความใกลชิดทางอารมณ ใหการสนับสนุน
ทางจิตใจ แสดงความรักและความหวงใย (affective support)

                 4.5  ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
   นักวิชาการหลายทานไดจําแนกลักษณะ และชนิดของการสนับสนุนทางสังคมไวมี 

ทั้งที่สอดคลองกันและแตกตางกัน ดังนี้
     ไวส (Weiss 1974, quoted in Carolyn E. Cutrona  and Daniel W. Russell 1990: 

321-322) แบงการสนับสนุนทางสังคมเปน 6 ชนิด คือ
1. ความผูกพันใกลชิดสนิทสนม (attachment)  การสนับสนุนชนิดนี้เปนสัมพันธภาพ

ที่มคีวามใกลชิดสนิทสนม ทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีคนรักและเอาใจใส
      2. การเขารวมหรือเปนสวนหนึ่งของสังคม (social integration)  เปนการที่บุคคลเขา

ไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ทําใหมีการแบงปนแลกเปลี่ยน หรือมีการรวมพลังในดาน 
ความคิด กําลังทรัพย และกําลังบุคคลตามโอกาสอันควร

      3. การสงเสริมใหรูถึงคุณคาของตนเอง (reassurance of worth) เปนการไดรับการ
ยอมรับ ซ่ึงจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีพฤติกรรมที่สามารถแสดงบทบาททางสังคม(Social Role) เชน การ
แสดงความสามารถในการชวยเหลือในเรื่องตางๆในครอบครัว การแสดงความสามารถเปนเพื่อน
ในที่ทํางานบทบาทเหลานี้จะไดรับการยอมรับในสถาบัน ครอบครัว หรือกลุมเพื่อนได ถาบุคคลไม
ไดรับการยอมรับก็ยอมทําใหความเชื่อมั่นหรือความรูสึกมีคุณคาในตนเองลดลง

     4. การตระหนักถึงความเปนมิตรที่ดี (reliable alliance) เปนการชวยเหลือเกื้อกูลตอ
และกันอยางตอเนื่อง ไมวาจะเคยมีเยื่อใยตอกันหรือไมก็ตาม ถาขาดการสนับสนุนดานนี้บุคคลจะ  
รูสึกวาขาดแหลงชวยเหลือ โดยเฉพาะในภาวะเสี่ยงอันตรายบุคคลจะเกิดความรูสึกถูกทอดทิ้ง      
ไรที่พึ่ง

     5. การชี้แนะ(guidance)  เปนการใหคําแนะนํา คําชี้แจง หรือแนะนําใหกระทํา
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อยางใดอยางหนึ่ง  การสนับสนุนในดานนี้มักไดจากบุคคลที่ผูรับการสนับสนุนเห็นวาผูใหการ
สนับสนุนเปนบุคคลที่มีคุณคา ศรัทธา หรือมีอะไรที่เหนือกวา

      6. โอกาสที่จะไดโอบอุมเลี้ยงดูผูนอย (opportunity for nurturance) เปนการที่บุคคลมี
ความรับผิดชอบตอบุคคลอื่น การที่ผูใหญมีความรับผิดชอบตอความเจริญเติบโตและความสุขสบาย
ของผูนอยนั้นจะเกิดความรูสึกวาตนเองเปนที่ตองการของผูอ่ืนและผูอ่ืนพึ่งพาได  ถาหากไมได     
ทําหนาที่นี้จะทําใหเกิดความรูสึกคับของใจ รูสึกวาชีวิตไมสมบูรณ วางเปลา และไมมีจุดหมาย

     คอบบ (Cobb 1979, quoted in Carolyn E. Cutrona  and Daniel W. Russell 1990: 
321-322) แบงประเภทของการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 5 ประเภท คือ

     1. การสนับสนุนดานอารมณ (emotional support) เปนขอมูลที่จะบอกวาบุคคลนั้น
ไดรับความรัก ความจริงใจ ความสนใจ ดูแลเอาใจใสจากบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกัน

     2. การสนับสนุนดานการไดรับยอมรับ ยกยอง (esteem support) เปนขอมูลที่จะ  
บอกวาบุคคลนั้นมีคุณคา มีผูใหการยอมรับ เกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจในตนเอง

2. การสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม (network support) เปนขอมูลที่
ทําใหบุคคลรับรูวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

    4. การสนับสนุนดานสิ่งของเครื่องใช (material support) เปนการใหความชวยเหลือ
เครื่องมือ วัตถุส่ิงของซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนทั้งทางดานรางกาย รวมถึงแหลงเงินทุน

    5. การสนับสนุนดานความแข็งแรง ความวองไว (active support ) เปนการสะทอนให
ผูรับการสนับสนุนรูวาไดรับการดูแล หรือ การเลี้ยงดู (mothering) โดยกลุมคนที่เปนเปาหมาย
(target group)

    เชฟเฟอร และคณะ (Schaefer et al., quoted in Carolyn E. Cutrona  and Daniel W. 
Russell 1990: 321-322 ; Schaefer et al., quoted in Tilden 1985: 201-202) แบงการสนับสนุนทาง
สังคมออกเปน 3 ดานคือ

1. การสนับสนุนดานอารมณ (emotional support)  เปนความผูกพัน  ความอบอุนใจ
ความรูสึกเชื่อมั่น และไววางใจ

2. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร(information support) เปนการใหคําแนะนําใน
การแกไขปญหา หรือการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรม และการกระทําของบุคคล

3. การสนับสนุนดานสิ่งของ(tangible support) เปนการใหความชวยเหลือในดาน
ส่ิงของเงินทอง หรือบริการ
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เฮาส  ทิลเดน  อิสเรลและบราวน (House 1981, Tilden 1985, Israel1985, and Brow 
1986, อางถึงใน จริยาวัตร คมพยัคฆ 2531: 100) มีความเห็นสอดคลองกันวาในการแบงประเภทการ
สนับสนุนทางสังคมออกเปน 4 ดาน คือ

1. การสนับสนุนดานอารมณ (emotional support) หมายถึง การใหความรัก
ความเอาใจใส ความเห็นอกเห็นใจ ยอมรับนับถือ

2. การสนับสนุนทางดานการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรม (appraisal support)
เปนการใหขอมูลเพื่อนําไปใชในการประเมินตนเอง หรือเรียนรูตนเอง ไดแก การเห็นพอง
การรับรอง  การใหขอมูลปอนกลับซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นใจ แรงสนับสนุนดานนี้จึงเปรียบเสมือน
การเสริมแรงทางสังคม (social reinforcement)

3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (information support) หมายถึงการใหคําแนะนํา
ขอเท็จจริง แนวทางเลือก หรือแนวทางปฏิบัติที่สามารถนําไปใชในการแกปญหาที่กําลังเผชิญอยู

4. การสนับสนุนดานวัสดุส่ิงของ การเงิน หรือ แรงงาน (instrument support) เปน
การใหความชวยเหลือโดยตรงตอความจําเปนของคน เชน เงิน แรงงาน หรือเวลา เปนตน   

จาคอปสัน (Jacobson 1986: 252) แบงประเภทของการสนับสนุนทางสังคมตามแนว
คิดของแคปแลน (Caplan)ไว 3 ดาน คือ

1. การสนับสนุนดานอารมณ (emotional support) เปนพฤติกรรมที่ทําใหบุคคล
สบายใจ และเชื่อวามีบุคคลเคารพนับถือยกยอง รวมทั้งพฤติกรรมอื่นๆที่แสดงถึงการดูแลเอาใจใส
และใหความมั่นคงปลอดภัย

2. การสนับสนุนดานความรูความเขาใจ (cognitive support) เปนขอมูลขาวสาร          
คําแนะนําที่จะชวยใหบุคคลเขาใจสิ่งตางๆ ที่ เกิดขึ้นกับตนเอง และชวยใหปรับตัวตอการ       
เปลี่ยนแปลงนั้นได

3. การสนับสนุนดานวัตถุส่ิงของ (materials support) หมายถึง ส่ิงของและบริการ
ตางๆ  ที่จะชวยใหบุคคลสามารถแกปญหาได

     สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชรูปแบบของการสนับสนุนทางสังคมตามแนวคิด
ของจาคอบสัน เพราะเมื่อพิจารณาทุกดานแลวเห็นวาเนื้อหาสาระมีความครอบคลุมการตอบสนอง 
และสนับสนุนตอการทําหนาที่ตามบทบาทของพี่เล้ียงที่ใหการดูแลผูปวยวัณโรค

     การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ส่ิงที่บุคคลซึ่งในที่นี้หมายถึงพี่เล้ียงไดรับจาก
บุคคล หรือกลุมคนไดแกเจาหนาที่สาธารณสุขทั้งเจาหนาที่ของโรงพยาบาล และเจาหนาที่สถานี
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อนามัย อาสาสมัครสาธารณสุข บุคคลในครอบครัวและเพื่อนบานในชุมชน แลวมีผลสนับสนุนให
พี่เล้ียงปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  แบงได 3 ดาน คือ

1.  การสนับสนุนทางดานอารมณ (emotional support) หมายถึง พฤติกรรมที่ผูให
การสนับสนุนอันไดแกผูเกี่ยวของดังที่กลาวมาแลวปฏิบัติแลวพี่เล้ียงรูสึกสบายใจ และเชื่อวามี
บุคคล  ยกยอง เคารพรัก หรือพฤติกรรมอื่นๆซึ่งแสดงถึงพี่เล้ียงไดรับความเอาใจใส และเกิดความ
มั่นใจในการทําหนาที่ใหการดูแลผูปวย

2. การสนับสนุนดานความรูความเขาใจ (cognitive support) หมายถึง การที่             
ผูเกี่ยวของอันเปนเจาหนาที่สาธารณสุขทั้งที่เปนเจาหนาที่ของโรงพยาบาล และ หรือ เจาหนาที่
สถานีอนามัย ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขไดให การสนับสนุนพี่เล้ียง โดยการใหสุขศึกษา การ   
เยี่ยมบานอันเปนการใหความรูขอมูลขาวสารคําแนะนําที่ซ่ึง จะชวยใหพี่เล้ียงเกิดความรู ความเขาใจ 
และปรับตัวไดสําหรับการทําหนาที่ใหการดูแลผูปวยวัณโรค

3.   การสนับสนุนดานสิ่งของ (material support) หมายถึง การที่ผูเกี่ยวของในการให
การสนับสนุน  ไดใหการชวยเหลือดานสิ่งของและบริการตางๆกับพี่ เ ล้ียงเปนการอํานวย           
ความสะดวกในการทําหนาที่ อันไดแก การจัดหาบัตรบันทึกการกินยา การจัดยาเปนซองรายวันเพื่อ
ความสะดวกในการรับประทานของผูปวยและเปนความสะดวกตอพี่เล้ียงในการสังเกตการกินยา
ของผูปวย  การใหความสะดวกกับพี่เล้ียงเมื่อมารับบริการ

5. บทบาทการเปนพี่เล้ียงกับแนวคิดทางจิตวิทยาชุมชน
การสงเสริมการดูแลกันเองในครอบครัวในยามเจ็บปวย นับวามีความสอดคลองกับ  

หลักการของจิตวิทยาชุมชนที่เนนใหบุคคลอยูกับส่ิงแวดลอมไดอยางเหมาะสมโดยพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลใหสามารถจัดการกับสภาพการณที่เผชิญอยู   ผูวิจัยจึงเสนอแนวคิดทางคิดจิตวิทยาชุมชน 
ดังนี้

 5.1  แนวคิดเก่ียวกับจิตวิทยาชุมชน
สุรพล พยอมแยม (2541: 2-7) กลาววา การพัฒนาประเทศนั้นจําเปนตองพัฒนา    

ประชากรใหมีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจไปพรอมกัน และจุดมุงหมายของจิตวิทยาชุมชนก็
คือ การกําหนดและจัดใหบุคคลและสิ่งแวดลอมมีความเหมาะเจาะ(fit) ตอกันมากกวาที่จะมุงจัด
หรือตกแตงบุคคลที่มีปญหา (inferior) ใหสามารถอยูในสังคมหรือชุมชนไดดีขึ้น (fixing up) หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งวา จิตวิทยาชุมชนไมไดมุงที่จะกําหนดทฤษฎีหรือวิชาการที่ใชเพื่อสรางคนให
เหมือนกันโดยการควบคุมสิ่งตางๆ  แตมุงที่จะจัดหรือกระทําใหคนที่มีปญหาตางๆนั้นอยูใน        
ส่ิงแวดลอมเดิมไดอยางมีความสุข
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กานดา พูพุฒ (2543: 12-15)ไดกลาววา จิตวิทยาชุมชนเปนการขยายแนวคิดดาน
สุขภาพจิตที่เนนเพียงการบําบัดรักษาความเจ็บปวยและความบกพรองทางจิตใจของบุคคลมาเปน
การปองกันปญหาในชุมชน และการพัฒนาสมรรถภาพดานตางๆ เพื่อใหบุคคลเกิดความเขมแข็งใน   
ตนเอง

จิตวิทยาชุมชนใหความสนใจภาวะความเปนอยูทีดีของคนในสังคมทั้งดานรางกาย
และจิตใจ   มีวัตถุประสงคที่จะทําความเขาใจคนในสภาพแวดลอมที่ดํารงอยู  และพยายามใช  
ความเขาใจนั้นพัฒนาคน  และสังคมใหมีสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  หลักการสําคัญของ     
จิตวิทยาชุมชนมาจากแนวคิดที่วา   "พฤติกรรม  คือ   ผลรวมของบุคคล  ส่ิงแวดลอม    และ     
ความสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม"  นักจิตวิทยาชุมชนจะพิจารณาอิทธิพลที่บุคคลและ  
ส่ิงแวดลอมที่มีตอกัน  ดังนั้นการมองปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมก็จะใหความสําคัญทั้งในดานตัว
บุคคลสภาพแวดลอมและระบบสังคมที่บคุคลเกี่ยวของอยู      ทั้งนี้เพื่อใหไดแนวทางการชวยเหลือ
หรือการเปลี่ยนแปลงแกไขที่มีประสิทธิภาพ

กลาวโดยสรุป จิตวิทยาชุมชนเปนเรื่องของการทําความเขาใจมนุษยและการให         
ความชวยเหลือ มีความเกี่ยวของกันทั้งในดานสวนตัวบุคคล(private) และดานกลุมสังคมที่บุคคล
เกี่ยวของ (public) ในการจัดการปญหาใดๆที่เกิดขึ้น นักจิตวิทยาชุมชนสามารถดําเนินการได
พรอมๆกันหลายๆทาง หรือหลายๆระดับ (multi-level) ตั้งแตระดับกลุมเล็กไปสูสังคมใหญ เชน 
ระดับบุคคล ครอบครัว หนวยงาน หรือสถาบัน โดยพิจารณาจากความเกี่ยวของของตัวตนเหตุ หรือ
สาเหตุของการเกิดปญหาเปนสําคัญ เนื่องจากคนและสังคมมีความซับซอนและมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การพัฒนาความเหมาะสมสอดคลอง (fit) ระหวางบุคคลและสังคม ถือไดวาเปนพื้นฐาน
ที่ทาทายในงานดานจิตวิทยาชุมชน นักจิตวิทยาชุมชนจะตองบูรณาการความรูเกี่ยวกับคนและสังคม
ใหเหมาะสม โดยพยายามพัฒนาทักษะตางๆเพื่อชวยใหกระบวนการดําเนินชีวิตเปนไปอยางมี    
ประสิทธิภาพ

 5.2   เปาหมายของจิตวิทยาชุมชน
จิตวิทยาชุมชน เปนสาขาที่เนนการคนหาปญหา และพยายามหาแนวทางให    

ความชวยเหลือ หลักการสําคัญของจิตวิทยาชุมชน คือ (กานดา พูพุฒ 2541 : 30-34)
   1.  ดานการปองกัน (prevention)   แนวคิดการปองกัน คือ การจัดการที่กอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงตอปญหา ดังนั้นแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชไดกับปญหาหลากหลายทั้งปญหา
ทางกายและจิต การปองกันเปนกลยุทธที่เหมาะสมกวาการบําบัดรักษา (Treatment)  เพราะการ  
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ปองกันสามารถกําจัดความเจ็บปวยไดอยางถอนรากถอนโคนมากกวา การปองกันแบงไดเปน 3 
ระดับ คือ

- การปองกันเบื้องตน คือ ความพยายามที่จะกําจัดตนกําเนิดของปญหา
- การปองกันระดับที่สอง คือ การแทรกแซงปญหาในระยะเริ่มแรก เพื่อยับยั้ง

ไมใหปญหาลุกลาม
- การปองกันระดับที่สาม คือ การกระทําเมื่อปญหาลุกลามเต็มที่แลว เพื่อลด

อันตราย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น และเพื่อชวยใหบุคคลมีการดําเนินชีวิตที่ปกติตอไปได
นักจิตวิทยาชุมชน เนนใหความสนใจกับการปองกันในระดับเบื้องตน และ

ระดับที่สอง คือ ปองกันไมใหเกิดปญหาและแทรกแซงปญหาในระยะเริ่มแรก  หลักการที่ตองเรียน
รูและนําไปใช โดย

1.1 แนวทางการปองกันแบบยึดตัวบุคคล แนวทางนี้เปาหมายคือ ตัวบุคคลหรือ
กลุมบุคคลนักจิตวิทยาชุมชนจะเปนผูสรางเสริมสมรรถภาพใหแกคนในสังคมเพื่อเตรียมความ
พรอมไมใหเกิดปญหา โดยการเปนผูนําเสนอเทคนิคหรือพัฒนาทักษะตางๆ ใหแกคนในสังคมทั้งนี้
เพื่อสนับสนุนใหมีพฤติกรรมและจิตใจที่เหมาะสม เชน การพัฒนาทักษะในการแกปญหา เปนตน

1.2  แนวทางการปองกันแบบยึดสภาพการณ แนวทางนี้เปาหมายเปนการเนน
ระบบสังคม ซ่ึงเกี่ยวของกับมาตรฐาน โครงสราง และการปฏิบัติในสังคมนั้นๆ การปองกันใน
ระดับนี้นัก        จิตวิทยาชุมชนอาจจะตองมีบทบาทเขาไปเกี่ยวของกับการออกกฏหมาย ขอบังคับ
หรือการปรับปรุงมาตรฐานตางๆของสังคม เชน การใชแรงงาน การละเมิดสิทธิบุคคล หรือความ
ปลอดภัยในการดําเนินชีวิต เปนตน

การที่จะทําใหสังคมตระหนักและคิดถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการปองกันปญหา    
จัดเปนงานหลักที่สําคัญสําหรับนักจิตวิทยาชุมชน การปองกันแบบถาวรเปนกระบวนการที่สําคัญ
และจําเปนมากกวาการปองกันแบบไฟลามทุงหรือวัวหายลอมคอก การปองกันแบบถาวรตองอาศัย
ความใสใจและความ ตั้งใจของคนทั้งในระดับตัวบุคคลและกลุม ดังนั้นนักจิตวิทยาชุมชนจึงตอง
ศึกษาองคประกอบหรือปจจัยตางๆ ที่จะชวยใหเกิดการปองกันปญหาอยางแทจริงขึ้นในชุมชน

2. การสรางพลังอํานาจในตัวบุคคลและสังคม(Empowerment)  
           การสรางพลังอํานาจคือ กระบวนการหรือกลไกที่สนับสนุนใหบุคคล องคกร 

และชุมชน มีความเชื่อในพลังความสามารถที่จะควบคุมวิถีชีวิต หรือจัดการกับการดําเนินชีวิตใน
แตละรูปแบบได แนวคิดนี้เสนอแนะใหบุคคลมีความมุงมั่นในการจัดการกับวิถีชีวิตของตนเอง 
และในขณะเดียวกันก็สนับสนุนใหมีสวนรวมในแนวทางประชาธิปไตยกับชุมชนของตนเอง ไมวา
จะเปนกลุมโรงเรียน เพื่อนบาน ศาสนา และองคการอาสาสมัครตางๆ การสรางพลังอํานาจนี้เนน   
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อิทธิพลที่เกี่ยวของทั้งในดานการควบคุมตนเอง (personal control)และอิทธิพลที่เกี่ยวของกับทาง
สังคม

            การสรางพลังอํานาจในตัวบุคคล เกี่ยวของกับการพัฒนาความภาคภูมิใจใน    
ตนเอง  (self-esteem) แนวคิดนี้บุคคลจะไดรับการสนับสนุนใหแสดงออก เพื่อกระทําผลงานที่
สามารถ    ทําใหไดคนพบความสําเร็จ และไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน สามารถแยกแยะไดถึงการ  
พึ่งพาผูอ่ืนและการพึ่งพาตนเอง การพึ่งพาผูอ่ืนแมจะเปนการไดพบ หรือรูแนวทางในการไดรับการ
ชวยเหลือ แต เปรียบเหมือนผูอ่ืนเปนผูแผ หรือขยายอํานาจมาสูบุคคล เปนผลกอใหเกิดปญหาเรื้อรัง
ภายหลัง ในทางตรงกันขามการพึ่งพาตนเองทําใหบุคคลมองเห็นความสําคัญของตนเองและ    
ความสําคัญที่มีตนเองอยู เปนการสรางความสมดุลยระหวางการไดรับความสนับสนุนชวยเหลือ
และการรูจัก ควบคุมชวยเหลือตนเอง

             การสรางพลังอํานาจในสังคมคุณภาพชีวิตที่ดีจะเกิดไดตอเมื่อบุคคลมีสํานึกใน
ชุมชน   (sense of community)   การสรางพลังอํานาจในสังคม     เร่ิมจากการที่กลุมบุคคลที่มี   
ความตองการหรือการมีความสนใจตรงกันมารวมกลุมกัน เพื่อกระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งให
บรรลุเปาหมายกิจกรรมที่กระทํามักมีวัตถุประสงคหรือตอบสนองความตองการหรือความ พึงพอใจ
รวมกันของคนในชุมชนเปนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคม แกไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นในสังคม การ 
เขารวมกลุมเนนปฏิสัมพันธ และ ความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนในกลุมอันกอใหเกิดเอกลักษณ
ของกลุมทําใหสมาชิกในกลุมสามารถใหกําลังใจกันสนับสนุนซ่ึงกันและกัน สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและรับรูแบบตางๆของกลุม ไดเรียนรูและเขาใจปญหาของกันและกัน    เกิดแนวคิดใน
การจัดการกับปญหา กอใหเกิดการชวยเหลือระหวางสมาชิกในกลุม เปนผลใหเกิดสัมพันธภาพที่
แนนแฟนและสรางสํานึกที่จะกระทํากิจกรรม อันเปนประโยชนเพื่อชุมชนของตน

5.3  การทําหนาท่ีพี่เล้ียงดูแลผูปวยในมุมมองของจิตวิทยาชุมชน
การดูแลกันเองยามเจ็บปวยของบุคคลในครอบครัวเปนสิ่งที่บุคคลในครอบครัว     

มิอาจหลีกเลี่ยงได  โดยเฉพาะการที่บุคคลในครอบครัวคนหนึ่งตองเจ็บปวยดวยโรคที่สามารถ
ติดตอกันไดโดยงายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได  จึงนับไดวาบุคคลในครอบครัวเองตองเผชิญอยูกับ
ส่ิงแวดลอมที่ไมปลอดภัยกับสุขภาพกายและอีกประการหนึ่งบุคคลในครอบครัวเองก็ยอมมี     
ความวิตกกังวลกลัวจะติดโรคจากผูปวยนับวาเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิต ในแนวคิดทางจิตวิทยา
ชุมชนคือการจัดการหรือใหการสนับสนุนใหบุคคลอยูกับสิ่งแวดลอม(ผูปวย)ไดอยางเหมาะสม   ใน
ขณะเดียวกันผูปวยซ่ึงเปนกลุมที่มีปญหาดานสุขภาพอยูแลวก็ไมลุกลามปวยมากขึ้นหรือแพรโรค
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มากขึ้น   ทั้งนี้ในการสนับสนุนใหบุคคลในครอบครัวไดทําหนาที่เปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยวัณโรค
นับไดวาสอดคลองกับแนวคิดทางจิตวิทยาอยางแทจริง กลาวคือ

       ประการแรกในแงของการปองกัน      สมาชิกรวมบานของผูปวยวัณโรคเปนกลุมที่
เสี่ยงตอการติดเชื้อวัณโรคและเสี่ยงตอการปวยเปนวัณโรค     เนื่องจากการอยูในสิ่งแวดลอมที่มีเชื้อ
วัณโรคจากตัวผูปวยที่เปนแหลงแพรโรค     การไดรับเชื้อซํ้าซากทุกวัน  การใหองคความรูเกี่ยวกับ
วัณโรคกับพี่เล้ียง ให  พี่เล้ียงรวมกับผูปวยและบุคคลในครอบครัวไดรวมกันจัดการกับสิ่งแวดลอม
ในบานเพื่อทําลายเชื้อ     ควบคุมการแพรกระจายเชื้อ ทั้งการกําจัดเสมหะ  การจัดบานใหโปรง
อากาศถายเทไดสะดวก การตักเตือนผูปวยใหปดปากปดจมูกเวลาไอจาม

       ประการที่สอง การที่พี่เล้ียงดูแลใหผูปวยรับประทานยาอยางสม่ําเสมอทุกวัน
นับเปนหัวใจสําคัญที่จะทําใหผูปวยหายจากโรค รวมกับการดูแลผูปวยในดานการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน การพักผอน การงดเวนสิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพนับเปนการชวยฟนฟู
สุขภาพผูปวยใหแข็งแรงเปนการสงเสริมการหายของผูปวย

       ประการที่สาม     การดูแลกันเองในยามเจ็บปวยเปนพฤติกรรมแหงการชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน  คุณคาแหงการดูแลจึงไมใชแคเพียงผูปวยหายจากโรคหรือคนในครอบครัวปลอดภัย
ไมติดโรคจากผูปวย แตแฝงไวดวยคุณคาในแงของจิตใจ กลาวไดวาเปนการพัฒนาความภาคภูมิใจ
ใหกับผูหยิบยื่นการชวยเหลือก็คือพี่เล้ียงซ่ึงเขาไดรับรูถึงความสามารถในการดูแลผูปวยจนหาย
สวนผูรับกลาวไดวาการเจ็บปวยดวยวัณโรคซึ่งติดตอโดยงายเปนสิ่งที่ผูปวยกลัวการถูกรังเกียจจาก
บุคคลรอบขาง การมีคนคอยหวงใย   ใหการดูแล    ยอมกอใหเกิดความซาบซึ้งใจ   เกิดความรักใคร
ผูกพัน   นับเปนการเสริมสรางความรัก   ความอบอุนใหกับครอบครัว  หรือหากแมนผูปวยอาการ
รุนแรงเกินกวาที่จะรักษาจนตองเสียชีวิต    ก็เปนการเสียชีวิตภายใตการดูแลของญาติมิตร
ทามกลางความรัก  ความปรารถนาดี    นับเปนการเสียชีวิตอยางสมศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย
คุณคาอีกประการสุดทาย   นับเปนการปลูกฝงถายทอดคานิยมในการดําเนินชีวิตที่ดีงามใหกับ
บุคคลรุนตอๆไปอยางเปนวัฎจักร อันจะนําไปสูการชวยเหลือเกื้อกูลกันและสืบทอดคานิยมที่ดีงาม
ของสังคมไทยตอไป

สวนที่ 2
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

1. งานวิจัยท่ีเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล กับ พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง
จากการทบทวนงานงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยวัณโรค     

พบงานวิจัยสวนใหญมุงศึกษาที่ผูปวยวัณโรค และมีงานวิจัยนอยมากที่ศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวของ     
ผูปวยวัณโรคในแงมุมของพฤติกรรมการทําหนาที่ใหการดูแล แตมีงานวิจัยที่มีลักษณะใกลเคียง   
ดังนี้

ชัชติกา แมประสาท (2545: ข) ศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมของพี่เล้ียงในการ    
ดูแลผูปวยวัณโรคจังหวัดราชบุรี ป 2545 เปนการวิจัยเชิงสํารวจพี่เล้ียงที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค
และที่เปนสมาชิกครอบครัวเดียวกับผูปวยวัณโรคจังหวัดราชบุรี  ประหวาง 1-30 มิถุนายน 2545 
จํานวน 150 คนพบวาพี่เล้ียงสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 66.9  อายุต่ําสุด  15  ป  อายุสูงสุด  74  ป   
สวนใหญ รอยละ 38.3 เกี่ยวของกับผูปวยเปนสามีภรรยา  สวนใหญรอยละ  55.2 ประกอบอาชีพ
รับจาง  และพบวา พี่เล้ียงรอยละ 58.4 มีพฤติกรรมการในการดูแลผูปวยอยูในระดับสูง พี่เล้ียง    
รอยละ 27.3 มีพฤติกรรมการในการดูแลผูปวยอยูในระดับปานกลาง และ พี่เล้ียงรอยละ 14.3                 
มีพฤติกรรมการในการดูแลผูปวยอยูในระดับต่ํา
  ดารณี วิริยกิจจา และคณะ (2544: ข) วิจัยและพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการ    
ดูแลผูปวยวัณโรคแบบมีพี่เล้ียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2544  เปนการศึกษาเชิงทดลอง โดย
ประยุกตแนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนและแรงสนับสนุนทางสังคม โดยศึกษาในกลุมพี่เล้ียงที่
เปนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ทําหนาที่ดูแลการกินยา และผูปวยวัณโรคกลุมทดลองกลุมละ 45 ราย 
กลุมเปรียบเทียบ 60 ราย พบวาผูทําหนาที่พี่เลี้ยงเปนเพศหญิง รอยละ 75.6   กลุมอายุสวนใหญอยู
ในชวงอายุ  25-34 ป และ 35-44 ป เทากัน รอยละ 28.9 รองลงมา เปนกลุมอายุ 45-54 ป รอยละ 20.0      
ความเกี่ยวของกับผูปวย สวนใหญเปนพอแม รอยละ50 รองลงมาเปนญาติ รอยละ 40 และเปนสามี 
ภรรยา รอยละ 10 และพบวาพี่เล้ียงในกลุมทดลองดูแลใหผูปวยกินยาอยางสม่ําเสมอรอยละ100   
สวนพี่เล้ียงในกลุมควบคุม ดูแลใหผูปวยกินยาทุกวัน รอยละ83.3

จินตนา ทิพทัส (2543: 29-58) ศึกษาบทบาทของสมาชิกในครอบครัวในการใหคํา
ปรึกษาแนะนําดูแลชวยเหลือดานการรักษาพยาบาล โดยศึกษาสมาชิกในครอบครัวของผูปวย      
วัณโรคที่ไดรับการรักษา ณ ศูนยวัณโรคเขต 9 พิษณุโลก ที่เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
จํานวน 40 ราย  กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงรอยละ 80   กลุมอายุ สวนใหญ มีกลุมอายุ 40-49 รอยละ 
35  รองลงมา กลุมอายุ     30-39 ป รอยละ 27.5 ความเกี่ยวของกับผูปวย สวนใหญเปนภรรยารอยละ
40 รองลงมา เปนบุตรสาว รอยละ 27.5ราย  พบวา  ความรูสึกตอการดูแลผูปวยวัณโรค (ตอบไดมาก
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กวา1 ขอ) อยากใหผูปวยหายรอยละ 80   รูสึกสงสารรอยละ 40 รูสึกเบื่อหนายเนื่องจากผูปวยไม  
เชื่อฟงรอยละ 5   ระดับคะแนนการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลผูปวยโดยรวม พบวารอยละ 35 อยูใน
ระดับดี รองลงมาอยูในระดับปานกลาง และระดับพอใช เทากัน รอยละ27.5 เมื่อจําแนกระดับการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเปนรายดาน พบวาดานการเปนพี่เล้ียงกํากับการกินยา สวนใหญระดับ
คะแนนอยูในระดับที่ควรปรับปรุง  ดานการดูแลชวยเหลือท่ัวไป สวนใหญอยูในระดับดี ดานการ
แนะนํา   ปองกันการแพรกระจายเชื้อ สวนใหญอยูในระดับที่ควรปรับปรุง ดานการดูแลชวยเหลือ
ดานที่อยูอาศัยสวนใหญอยูในระดับดีมาก

 รุงโรจน พุมร้ิว และคณะ (2540: 40-42) ศึกษาบทบาทญาติในการดูแลผูสูงอายุ เปนการ
ศึกษาในเชิงสํารวจ ญาติที่พาผูสูงอายุมาตรวจที่โรงพยาบาลแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวา     
พี่เล้ียงสวนใหญอยูในชวงอายุ 35-49 ป รอยละ 17.65 รองลงมา มีชวงอายุ 50-54ป รอยละ 16.47 
และ 30-34 ป รอยละ 15.29

 งานวิจัยที่ใกลเคียงซึ่งเปนงานวิจัยที่เกี่ยวกับผูทําหนาที่ใหการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังอื่นๆ 
ดังนี้

จอม สุวรรณโณ (2540: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถของญาติผูดูแลในการดูแลผูปวย
โรคหลอดเลือดสมองกอนจําหนายออกจากโรงพยาบาล โดยกลุมตัวอยางเปนญาติที่ใหการดูแล      
ผูปวยจํานวน 30 คน  โดยศึกษาความสามารถของการดูแล การเรียนรูในการดูแล และปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความสามารถของญาติผูดูแล พบวา ความสามารถของญาติผูดูแลอยูในระดับคอยขางดี มี
การเรียนรูจาก2 วิธี คือ (1) เรียนรูดวยตนเอง (2) เรียนรูจากบุคลากรสุขภาพอยางเปนระบบ  ปจจัยที่
มีอิทธิพลตอ   ความสามารถของญาติผูดูแล ไดแก แรงจูงใจ ทักษะในการสรางสัมพันธภาพ การได
รับขอมูลเกี่ยวกับโรค ความเจ็บปวยและการดูแล การสนับสนุนจากญาติผูดูแลรายอื่น และ          
การสนับสนุนจากบุคคลใน ครอบครัว และการมีเวลาดูแลผูปวย

 ดีมีเนส และ เพอรร่ี (DeMeneses and Perry 1993, อางถึงใน จอม สุวรรณโณ 2541: 
149)  พบวา การทําหนาที่ดูแลผูปวยโดยญาติผูดูแล เปนบทบาทที่ถูกกําหนดไวแลวสําหรับเพศหญิง

วอลคเกอรและคณะ (Walker et al. 1995, อางถึงใน จอม สุวรรณโณ 2541: 151) พบวา 
การทําหนาที่ผูดูแลเกี่ยวของกับปจจัยสัมพันธภาพระหวางผูปวยกับญาติผูดูแลตั้งแตกอนการ      
เจ็บปวย   ความเต็มใจและ ความสงสารผูปวย

สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ พบงานวิจัย ดังนี้
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กฤษณา โชติช่ืน (2542: บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและ
ความยึดมั่นผูกพันตอวิชาชีพกับความเต็มใจในการดูแลมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีของพยาบาลวิชาชีพ
หองคลอด โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป  โดยวัดความเต็มใจของพยาบาลวิชาชีพที่ให
การดูแลหญิงตั้งครรภที่มาคลอดบุตร ไดแก ดานความรับผิดชอบตอสังคม ดานการปฏิบัติตอเพื่อน
มนุษยดวยความเมตตา ดานการเลือกทําความดี และดานการเลือกที่จะเสี่ยง และพบวา อายุ      
สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับความเต็มใจในการดูแล

จากการทบทวนวรรณกรรมที่กลาวมาพบวานําปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ              
ความเกี่ยวของกับผูปวย อายุ อาชีพ ของผูที่ทําหนาที่พี่เล้ียงดูแลผูปวยมาศึกษาในลักษณะ          
สถิติเชิงบรรยาย โดยไมไดนํามาเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลกับ                
พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงทั้งพฤติกรรมการปฏิบัติตามหนาที่และความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่    
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพี่เล้ียงไดแกเพศ ความเกี่ยวของกับผูปวย อายุ อาชีพ กับ      
พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงทั้งพฤติกรรมการปฏิบัติตามหนาที่และความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่

2.  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับความรูเก่ียวกับวัณโรค กับพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง
ชัชติกา แมประสาท (2545: ข) ศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมของพี่เล้ียงในการ    

ดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัดราชบุรี ป2545 พบวาพี่เล้ียงสวนใหญรอยละ55.8 มีความรูในระดับสูง 
และการวิเคราะหความสัมพันธโดยหาคาสถิติไค-สแคว พบวาความรูเกี่ยวกับวัณโรคไมมีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลผูปวย

กฤษณา โชติช่ืน (2542: บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและ     
ความยึดมั่นผูกพันตอวิชาชีพกับความเต็มใจในการดูแลมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีของพยาบาลวิชาชีพ 
หองคลอดโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป พบวา ความรูเกี่ยวกับหลักการปองกันการ      
ติดเชื้อ เอชไอวีของพยาบาลวิชาชีพหองคลอด อยูในระดับสูงรอยละ 7.6 ปานกลาง รอยละ 46.8 
และระดับต่ํารอยละ 45.7 และพบวา ความรูเกี่ยวกับหลักการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ไมมี     
ความสัมพันธกับความเต็มใจในการดูแล

นคร วงศทองดี และคณะ (2541 : 105-113) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรู ความเชื่อ และ
พฤติกรรมการปองกันวัณโรคของบุคคลในครอบครัวผูปวยวัณโรค จังหวัดราชบุรี โดยศึกษา
สมาชิกในครอบครัวของผูปวยวัณโรครายใหมที่ขึ้นทะเบียนรักษาที่โรงพยาบาลทุกระดับของ
จังหวัดราชบุรี จํานวน 215 คน พบวาบุคคลในครอบครัวมีพฤติกรรมการปองกันวัณโรคในระดับดี 
รอยละ 35.8  มีความรูเกี่ยวกับวัณโรคอยูในระดับดี รอยละ 29.8 พฤติกรรมการปองกันวัณโรคของ
บุคคลในครอบครัวผูปวยวัณโรคแตกตางกันตามความรูเกี่ยวกับวัณโรค ความเชื่อเกี่ยวกับวัณโรค
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และ  ประสบการณการเคยปวยเปนวัณโรค  ความรูเกี่ยวกับวัณโรคมีความสําคัญเปนอันดับแรกใน
การพยากรณพฤติกรรมการปองกันวัณโรคของบุคคลในครอบครัวผูปวยวัณโรค รองลงมาคือ อายุ 
การศึกษา และความเชื่อเกี่ยวกับวัณโรค

ศรีวัฒนา เทอดประวัติ และ กมลวรรณ ตันติพิพัฒนสกุล (2545: 38-53) ศึกษาผลของ
การใหความรูและคําแนะนําในการใชยากันชักของผูดูแลบุคคลปญญาออนที่เปนโรคลมชัก โดย
ศึกษาในกลุมตัวอยางที่เปนผูใหการดูแลบุคคลปญญาออนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลราชานุกูล 
จํานวน 56 คน   พบวา หลังจากใหความรูกับผูดูแลบุคคลปญญาออน ปญหาอาการชักของบุคคล
ปญญาออนลดลง

 วรรณี ศรีโพธ์ิทอง และคณะ (2539: บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลของการถายทอด 
ความรูเรื่องโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กสูชุมชนโดยผานรบบการศึกษานอกโรงเรียน 
จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาแบบกึ่งทดลอง โดยศึกษาในกลุมผูดูแลเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ทั้งหมด 407 คน 
โดยแบงเปนกลุมที่ไดรับการถายทอดความรูจากนักศึกษาจากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนเร่ือง   
โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กและการดูแล  จํานวน 202 (กลุมทดลอง) และกลุมที่ไมได
รับการถายทอดความรู (กลุมควบคุม) จํานวน 205 คน ทําการทดสอบความรูของผูดแูลทั้งกอนและ
หลังการถายทอดความรู  ผลการวิจัย พบวา ความรูมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล
เด็กที่ปวยดวยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาแมยังไมมีการวิจัยที่ศึกษาความรูเปนปจจัยที่มี  
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยวัณโรค แตงานวิจัยสวนใหญพบวาความรูของบุคคล
ในสวนที่เกี่ยวของ สวนมากจะมีความสัมพันธกับการทําพฤติกรรมของบุคคล ผูวิจัยจึงไดนําความรู
เกี่ยวกับวัณโรคมาเปนตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้

3.  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับคานิยมในการดําเนินชีวิต กับพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง
จากการทบทวนวรรณกรรมไมพบงานวิจัยที่เกี่ยวกับคานิยมกับพฤติกรรมการเปน

พี่เล้ียงแตพบงานวิจัยที่ใกลเคียง คือ
ภัสสร ลิมานนท และคณะ (2535) ทําการวิจัยเบื้องตนโครงการศึกษาครอบครัวไทย 

(General Family Survy) ทําการศึกษาป 2537 โดยสัมภาษณประชากรชายหญิงในเขตเมืองและ
ชนบททุกภาค จํานวน 3237 คน ไดขอสรุปวาคานิยมในหลายเรื่องยังมิไดมีการเปลี่ยนแปลงจาก
อดีตมากนัก สําหรับประเด็นที่เกี่ยวของกับคานิยมที่นาสนใจคือ

1. ความรับผิดชอบของลูกในเรื่องการชวยเหลือดูแลทั้งในเรื่องสวนตัว และการพา
ไปพบแพทย ทั้งในกลุมชนบทและในเมืองในระดับมาก รอยละ 86.2 และ83.9 ตามลําดับ
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                     2.  ผูหญิงมีหนาที่ตองปรนนิบัติพอแมตัวเอง  หรือพอแมสามีกอนเปนอันดับแรก         
การปรนนิบัติสามีเปนเรื่องรองลงมา กลุมชนบทและในเมือง เห็นดวยรอยละ 85.3 และ 79.0 ตาม
ลําดับ

ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2523: บทคัดยอ) ศึกษาคานิยมและความคาดหวังของ    
เยาวชนไทย  โดยศึกษากลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มัธยมศึกษาปที่ 5 และนิสิต
นักศึกษาจากทุกภาคของประเทศไทย จํานวน 3,000 คน พบวา

คานิยมของเยาวชนไทยที่ได รับความสําคัญสูงสุด คือ ความมั่นคง-ปลอดภัย-             
เปนระเบียบและอนุรักษนิยม

คานิยมที่ไดรับความสําคัญรองลงมา คือ การชวยเหลือผูอ่ืนและเปนประโยชน           
ตอสวนรวม ความสามารถและความเปนอิสระแกตัว ความสัมพันธทางจิตใจและครอบครัว

คานิยมที่ไดรับความสําคัญในระดับคอนขางสูง คือ คุณธรรมและศาสนา รางวัลและ         
ส่ิงตอบแทนเชิงวัตถุ ความใจกวาง กาวหนา และทันสมัย

คานิยมที่ไดรับความสําคัญในระดับปานกลาง คือคานิยมดานการยอมรับ-การยกยอง-
อํานาจในสังคม

พงษสันต คงศรีแกว (2528: บทคัดยอ) ศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางคานิยมและ    
ทัศนคติของนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร เปนศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกตํารวจ     
ช้ันสัญญาบัตร จํานวน 16 คน พบวา การเปลี่ยนแปลงคานิยมและทัศนคติมีความสัมพันธกับ   
สภาพแวดลอม ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

สุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ (2522: 75-80) ไดทําการศึกษาวิจัยคานิยมและระบบ
คานิยมไทย โดยใชทฤษฎีและใชวิธีการของ Rokeach เปนพื้นฐานในการศึกษากลุมตัวอยางคนไทย   
ทั่วประเทศ จํานวน 2,469 คน พบวา

1. คานิยมจุดหมายปลายทางที่ไดรับการจัดลําดับสูงสุด (ทั้งหมด 2 คานิยม) ไดแก
ความมั่นคงของประเทศชาติ ความสุขในชีวิตครอบครัว ความภาคภูมิใจในตนเอง และความสําเร็จ
ในชีวิต สวนความสุขสําราญ ความมั่งมีเงินทองและวัตถุไดรับการจัดอันดับไวสุดทาย

2. คานิยมวิถีปฏิบัติที่ไดรับการจัดลําดับสูงสุด (ทั้งหมด 23 คานิยม) ไดแก การเปนตัว
    ของตัวเอง รองลงมาคือ ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความกตัญ ูและการปรับตัวเขากับจังหวะ           
ส่ิงแวดลอม สวนความทะเยอทะยาน การทํางานหนักเพื่อบรรลุถึงจุดหมาย ไดรับการจัดลําดับไว
สุดทาย

                       กนกทอง สุวรรณบูลย (2545: บทคัดยอ) ศึกษาอิทธิพลของคานิยมทางจริยธรรม 
(เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ส่ิงจูงใจ และ การสนับสนุนทางสังคม ตอการปฏิบัติงานของอาสา
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สมัครสาธารณสุข (อสม.)จังหวัดระยอง พบวาคานิยมทางทางจริยธรรมเปนตัวแปรที่รวมทํานาย
การปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากการทบทวนวรรณกรรมแมไมพบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับคานิยมกับพฤติกรรมการ
เปนพี่เล้ียงดูแลผูปวย แตจากงานวิจัยที่ใกลเคียงอาจกลาวไดวาคานิยมมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรม
ของบุคคลผูวิจัยจึงไดนําคานิยมในการดําเนินชีวิตของบุคคลมาเปนตัวแปรในการวิจัย

4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง
  เพื่อใหสอดคลองกับงานวิจัย ผูวิจัยไดการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสนับสนุน

ทางสังคมกับการทําหนาที่ของบุคคลและแรงสนับสนุนทางสังคมที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวยวัณโรค
ดังนี้

สายธรรม วงศสถิตวิไลรุง (2540: บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติของ   
ผูดูแลผูสูงอายุ  ความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ แรงสนับสนุนทางสังคมกับ
การปรับตัวของผูดูแลผูสูงอายุ แขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร  โดยศึกษาในกลุมผูดูแล
ผูสูงอายุ จํานวน 210 คน พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวใน
การทําหนาที่ผูดูแลผูสูงอายุ และเปนปจจัยที่สามารถรวมพยากรณการปรับตัวในการทําหนาที่ของ
ผูดูแลผูสูงอายุ

สุมาลี อมรินทรแสงเพ็ญ (2540: บทคัดยอ) ทําการวิจัยในผูปวยวัณโรคที่มารับบริการ   
ที่ศูนยวัณโรคเขต 10 เชียงใหม  ในเรื่องความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางครอบครัวและ  
ความรวมมือในการรักษาของผูปวยวัณโรค   พบวา การสนับสนุนทางครอบครัวโดยรวมอยูใน
ระดับมาก รอยละ 57  ระดับนอย รอยละ 43 เมื่อจําแนกรายดาน พบวา ไดรับการสนับสนุนมาก   
ในดานอารมณดานการชวยเหลือยกยองดานเงินทองสิ่งของหรือการใหบริการ แตไดรับการ
สนับสนุนนอยในดานขอมูลขาวสาร  และคะแนนการสนับสนุนทางครอบครัวกับคะแนน       
ความรวมมือในการรักษาวัณโรค มีความสัมพันธกัน เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

กนกทอง สุวรรณบูลย (2545: บทคัดยอ) ศึกษาอิทธิพลของคานิยมทางจริยธรรม        
ส่ิงจูงใจ การสนับสนุนทางสังคมตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)จังหวัด
ระยอง พบวา การสนับสนุนทางสังคมเปนตัวแปรแรกที่สามารถทํานายการปฏิบัติหนาที่ของอาสา
สมัครสาธารณสุขไดรอยละ35.40 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จะเห็นไดวาการสนับสนุนทางสังคมในงานวิจัยตางๆ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ               
พฤติกรรมการปฏิบัติตามหนาที่ของบุคคล  ผูวิจัยจึงสนใจนํามาเปนตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้
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ในการวิจัยพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวย      
วัณโรค นั้น  พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงเปนพฤติกรรมการปฏิบัติตามหนาที่และความเต็มใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรม ที่เปนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ พบวาคุณลักษณะสวนบุคคลมีสวนสําคัญที่กําหนดความแตกตางของพฤติกรรมบุคคล  
การกระทําพฤติกรรมตามหนาที่ของบุคคลมีความเกี่ยวของกับความรูของบุคคล และการสนับสนุน
ทางสังคมที่บุคคลไดรับจากผูเกี่ยวของผูวิจัยจึงสนใจนนํามาเปนตัวแปรในการวิจัย   สวนคานิยมใน
การดําเนินชีวิตซึ่งตามแนวคิดทฤษฏีสนับสนุนวามีสวนสําคัญในการชึ้นําการกระทําพฤติกรรมของ
บุคคล  จากการทบทวนงานวิจัยที่พบเปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจคานิยม และการนําคานิยม       
จริยธรรมซึ่งจัดไดวาเปนคานิยมวิถีปฏิบัติ ผูวิจัยจึงนําคานิยมในการดําเนินชีวิตในมุมมองทั้ง        
วิถีปฏิบัติในการดําเนินชีวิต และจุดหมายปลายทางในการดําเนินชีวิต ซึ่งแตกตางจากงานวิจัย        
ที่ ผานมา ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
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แผนภูมิที่  3   กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ความเกี่ยวของกับผูปวย
- อาชีพ

พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง  (Y)
1. การปฏิบัติตามหนาที่ (y1)
2. ความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่
(y2)

1. ความรูเก่ียวกับวัณโรค (x1)
2. คานิยมในการดําเนินชีวิต (x2)
3. การสนับสนุนทางสังคม (x3) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

บทท่ี 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัว ที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  
โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

2. ตัวแปรที่ศึกษา

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ

5. การเก็บรวบรวมขอมูล

6.    การวิเคราะหขอมูล

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนพี่เล้ียงที่ทําหนาที่ดูแลผูปวย       

วัณโรคเปนเวลาอยางนอย 2 เดือน เฉพาะผูปวยวัณโรคปอดที่ตรวจเสมหะพบเชื้อ ที่ขึ้นทะเบียน
รักษาที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดเพชรบุรี จํานวนทั้งหมด 141 คน (ขอมูล
ผูปวยวัณโรคที่คงทะเบียนรักษา ณ วันที่ 1 มิถุนายน  2546)

1.2   กลุมตัวอยาง    กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนพี่เล้ียงที่ทําหนาที่ดูแล
ผูปวยวัณโรคเปนเวลาอยางนอย 2 เดือน เฉพาะผูปวยวัณโรคปอดที่ตรวจเสมหะพบเชื้อ ที่ขึ้น
ทะเบียนรักษาที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดเพชรบุรี ในการกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1   การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ตามตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่
และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 104 คน

ขั้นตอนที่  2    การสุมกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified
Random Sampling) ตามสัดสวนของประชากร
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ขั้นตอนที่ 3 ทําการจับสลากใหไดกลุมตัวอยางตามสัดสวนที่กําหนด ดังแสดงใน
ตารางที่ 3

ตารางที่ 3  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามโรงพยาบาล

จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (คน)โรงพยาบาล
ชาย หญิง

รวม
ชาย หญิง

รวม

พระจอมเกลา 19 29 48 14 21 35
บานแหลม 7 24 31 5 18 23
เขายอย 14 4 18 10 3 13
หนองหญาปลอง 2 2 4 2 2 4
ทายาง 6 7 13 4 6 10
ชะอํา 5 15 20 4 10 14
แกงกระจาน 2 5 7 1 4 5
รวม 55 86 141 40 64 104
ที่มา  : สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี, "สรุปผลการนิเทศงานวัณโรค งวดที่ 2       
ปงบประมาณ 2545"2545, 2.  (อัดสําเนา)

2. ตัวแปรศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังตอไปนี้
2.1    ตัวแปรอิสระ มีดังนี้

2.1.1  ปจจัยสวนบุคคลไดแก
(1)  เพศ  แบงเปน

-  เพศชาย
-  เพศหญิง

(2)  อายุ  แบงเปน
-  อายุต่ํากวา 25 ป
-  ตั้งแต 25-50 ป
- มากกวา 50 ป
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 (3)  ความเกี่ยวของกับผูปวย แบงเปน
-  เปนสามี- ภรรยา
-  เปนพอ-แม-ลูก
-  เปนพี่-นองรวมสายโลหิต
-  เครือญาติอ่ืนๆ

 (4)  อาชีพ  แบงเปน
-  เกษตรกรรม (ทํานา ทําสวน ทําไร เล้ียงสัตว)
-  รับจาง (รับจางทั่วไป, ในโรงงานอุตสาหกรรม)
-  รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ
-  อ่ืนๆ (ไมไดประกอบอาชีพ นักเรียน นักศึกษา)

2.1.2  ความรูเกี่ยวกับวัณโรค
2.1.3  คานิยมในการดําเนินชีวิต ประกอบดวยตัวแปรยอย 2 ดาน ไดแก

(1)  วิถีปฏิบัติวิถีปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
  (2)  จุดหมายปลายทางในการดําเนินชีวิต

2.1.4  การสนับสนุนทางสังคม   ประกอบดวยตัวแปรยอย 3 ดาน ไดแก
(1) ดานอารมณ

  (2) ดานความรูความเขาใจ
  (3) ดานวัตถุส่ิงของ

2.2 ตัวแปรตาม  คือ พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง  ประกอบดวยตัวแปรยอย 2 ดาน
2.2.1 การปฏิบัติหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง
2.2.2   ความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
                  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 
1 ชุด  ที่ใหกลุมตัวอยางเปนผูใหขอมูลแบงออกเปน  5  สวน ดังนี้
                  สวนที่  1  แบบสอบถามขอมูล ไดแก เพศ อายุ ความเกี่ยวของกับผูปวย อาชีพ มีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (check list)

สวนที่  2  แบบทดสอบวัดความรูเกี่ยวกับวัณโรค ซ่ึงผูวิจัยสรางแบบสอบถามตาม
นิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม มีจํานวนทั้งหมด 30 ขอ คือ

              1. ความรูเกี่ยวกับวัณโรค ไดแก สาเหตุ อาการ การติดตอและการรักษาทั้งหมด
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15 ขอ(ขอ 1-15)
               2. ความรูเกี่ยวกับการดูแลผูปวยวัณโรค ไดแก  การสังเกตอาการขางเคียง   

ของยา  การดูแลการรับประทานยา การดูแลเรื่องอาหาร การพักผอน และการหลีกเลี่ยงส่ิงที่เปน
อันตราย  ตอสุขภาพการควบคุมการแพรกระจายเชื้อ   ทั้งหมด 15 ขอ (ขอ16-30)

                   ลักษณะแบบวัดเปนแบบวัดที่มีคําตอบใหเลือก 2 ตัวเลือก ใช ไมใช  โดยมี
เกณฑการใหคะแนนของแบบวัดความรู กําหนดดังนี้

                   ตอบถูก     ใหคะแนนเทากับ  1  คะแนน
                                      ตอบผิด     ใหคะแนนเทากับ  0  คะแนน

สวนที่ 3  แบบสอบถามคานิยมในการดําเนินชีวิตซ่ึงผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม มีขอคําถาม จํานวน 21   ขอ  โดยแบงเปน 2 ดาน คือ

1.  วิถีปฏิบัติในการดําเนินชีวิต   จํานวน 10 ขอ โดยสอบถามคานิยมที่
เกี่ยวกับความเมตตากรุณา (ขอ1-10)
                                  2. จุดหมายปลายทางในการดําเนินชีวิต จํานวน 11 ขอ โดยสอบถามคานิยม
เกี่ยวกับการยอมรับจากสังคม 5 ขอ(ขอ 11-15) และคานิยมที่เกี่ยวกับความสุขในชีวิตครอบครัว  6 
ขอ  (ขอ16-21)

                    ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)  มี  
3  ระดับ    ดังนี้

     มาก หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามมีคานิยมในการดําเนินชีวิตในเรื่อง
นั้นมาก

     ปานกลาง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีคานิยมในการดําเนินชีวิตในเรื่อง
นั้น ปานกลาง

     นอย  หมายถึง   ผูตอบแบบสอบถามมีคานิยมในการดําเนินชีวิตในเรื่อง
นั้นนอย

     เกณฑในการใหคะแนนคําตอบของขอความที่แสดงถึงการมีคานิยมในการ
ดําเนินชีวิตจากมากถึงนอย ใหคะแนน 3,2และ 1 ตามลําดับ

สวนที่  4  แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงผูวิจัยไดสรางและพัฒนา
เครื่องมือตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม มีขอคําถาม จํานวน 21  ขอ   โดยแบงเปน 3
ดาน คือ

1. ดานอารมณ   จํานวน  7  ขอ (ขอ1-7)
2. ดานความรูความเขาใจ จํานวน  7 ขอ (ขอ 8-14)
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3. ดานวัตถุส่ิงของ จํานวน  7 ขอ (ขอ 15-21)
                   ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (rating scale)  มี  3  

ระดับ ดังนี้
                   มาก   หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนทางสังคมในดาน

นั้นมาก
                   ปานกลาง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนทางสังคมใน

ดานนั้นปานกลาง
                   นอย  หมายถึง  ผูตอบแบบสอบถามไดรับการสนับสนุนทางสังคมในดาน

นั้นนอย
                   เกณฑในการใหคะแนนคําตอบของขอความที่แสดงถึงการไดรับการ

สนับสนุนทางสังคมจากมากถึงนอย ใหคะแนน 3,2 และ 1 ตามลําดับ
 สวนที่  5 แบบสอบถามพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวย   แบงเปน 2 ตัวแปรยอย

คือ
                 1. พฤติกรรมการปฏิบัติตามหนาที่พี่เล้ียง ซ่ึงผูวิจัยสรางแบบสอบถามจากการ

ทบทวนวรรณกรรมตามกรอบบทบาทการทํางานในหนาที่พี่เล้ียงที่เปนสมาชิกในครอบครัว ซ่ึง
กองวัณโรค กรมควบคุมโรคติดตอ ไดกําหนดไว โดยมีขอคําถามทั้งหมด จํานวน 19 ขอ คือ

                    1.1  การดูแลการกินยาและการบันทึก    จํานวน  5  ขอ (ขอ1,2,3,7และ 12)
                    1.2  การสังเกตการแพยา    จํานวน  5  ขอ (5,9,13,14และ17)

1.3 การแนะนําการปฏิบัติตัวท่ีเปนประโยชนตอรางกาย  จํานวน 5 ขอ
(4,6,15,18   และ 19)

1.4 การพาผูปวยไปตรวจตามนัด   จํานวน  4  ขอ (8,10,11และ16)
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale)  มี 

3  ระดับ ดังนี้
ปฏิบัติเปนประจํา   หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความ

นั้นเปนประจํา
ปฏิบัติเปนบางครั้ง  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามขอความ

นั้นเปนบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติเลย หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมเคยปฏิบัติตามขอ

ความนั้นเลย
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เกณฑในการใหคะแนน คําตอบของขอความที่แสดงถึงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่พี่เล้ียง จากปฏิบัติมากจนถึงปฏิบัตินอย ใหคะแนน 3,2 และ1  ตามลําดับ

2.  ความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่พี่เล้ียง ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ตามนิยามศัพทและการทบทวนวรรณกรรม โดยเปนขอคําถามที่วัดความสมัครใจตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ใหลุลวง มีขอคําถาม ทั้งหมด 15 ขอ เปนขอคําถามเชิงบวกทั้งหมด   ดังนี้

2.1 ความรับผิดชอบตอการดูแล จํานวน 5  ขอ (25,26,28,32และ34)
2.2 การดูแลโดยไมรังเกียจ  จํานวน    5   ขอ(20,21,22,23 และ24)
2.3 ความสมัครใจดูแลดวยความปรารถนาดี มีความสุขที่ไดชวยเหลือ

จํานวน  5 ขอ   (27,29,30,31และ33)
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale)  มี 

3 ระดับ ดังนี้
ปฏิบัติเปนประจํา  หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความเต็มใจในการ

ปฏิบัติตามขอความนั้นเปนประจํา
ปฏิบัติเปนบางครั้ง หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความเต็มใจปฏิบัติ

ตามขอความนั้นเปนบางครั้ง
ไมเคยปฏิบัติเลย หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามไมเต็มใจในการปฏิบัติ

ตามขอความ     นั้นเลย
                            เกณฑในการใหคะแนนคําตอบของขอความที่แสดงความเต็มใจในการ

ปฏิบัติหนาที่พี่เล้ียง จากมากถึงนอย ใหคะแนน 3,2และ 1 ตามลําดับ

4.  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยศึกษาคนควาเอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับ

วัณโรค คานิยมในการดําเนินชีวิต การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการเปน
พี่เล้ียงดูแลผูปวยวัณโรค  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม

2. กําหนดกรอบและแนวคิดเพื่อสรางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
3. สรางเครื่องมือซ่ึงพัฒนาเปนแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค

ของการวิจัยและตรวจสอบความถูกตอง ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยอาจารย
ที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน
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 4. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out)
กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 34 คน

  5.  หาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้
5.1  แบบวัดความรูเกี่ยวกับวัณโรค ทดสอบหาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร  KR 20 

ของ คูเดอร-ริชารดสัน  (Kuder-Richardson’s Method, อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน 2543: 123) โดย
ใชสูตรการหาคาความเชื่อมั่น ดังนี้

                สูตร KR 20 Rtt   =   (n/n-1) (1-∑ pq/St
2)

n  หมายถึง  จํานวนขอ
p  หมายถึง  สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ
q  หมายถึง  สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ =1-p
St

2  หมายถึง  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
               ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .765

  5.2   แบบสอบถามเกี่ยวกับ คานิยมในการดําเนินชีวิต     การสนับสนุนทางสังคม
และพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง หาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยใชสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ     
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเชื่อมั่น ดังนี้

  คานิยมในการดําเนินชีวิต  ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .875
               การสนับสนุนทางสังคม    ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .704
               พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง  ไดคาความเชื่อมั่น เทากับ .932

5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อทําหนังสือ        

ขอความรวมมือไปยังนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล
2.    ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนา และปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับที่

ยอมรับได  ไปดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจํานวน 104 คนโดย
- ประชุมทีมเก็บขอมูล จํานวน 5 คน  เพื่อช้ีแจงและทําความเขาใจแบบสอบถาม
- ประสานกับเจาหนาที่คลินิกวัณโรคของโรงพยาบาล เพื่อดูกําหนดวันที่พี่เล้ียง

พาผูปวยมาตรวจตามนัดที่โรงพยาบาล  และประสานกับเจาหนาที่สถานีอนามัยในกรณีที่นัดรับยาที่
สถานีอนามัย

- ผูวิจัยและทีมงานแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง  อธิบายวิธีตอบแบบสอบ
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ถามอยางละเอียด และเปดโอกาสใหกลุมตัวอยางซักถามสิ่งที่ไมเขาใจ แลวใหตอบแบบสอบถาม
ดวยตนเอง ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของแบบสอบถามเปนรายบุคคล ไดแบบสอบถาม
จํานวน 104 ชุด คิดเปนรอยละ 100

3.     ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติ

6. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาจัดระเบียบ ลงรหัส และทําการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for 
the Social Sciences : SPSS for Windows Version 9.02) เพื่อประมวลผลขอมูลและทําการวิเคราะห
ทางสถิติ

สถิติที่ใชในการวิจัย   ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิจัย ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ   ความเกี่ยวของกับผูปวย อาชีพ

ใชสถิติความถี่และคารอยละ
2. การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับวัณโรค คานิยมในการดําเนินชีวิต การสนับสนุน

ทางสังคม และพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร ใชคาความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

    กําหนดเกณฑในการประเมินความรูเกี่ยวกับวัณโรค ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินแบบ
อิงเกณฑโดยเทียบรอยละของคะแนนที่ไดกับเกณฑที่กําหนด  มีเกณฑการแปลความหมายคะแนน   
ดังนี้ (Thorndike 1977: 573-574 )

คะแนนต่ํากวารอยละ 50      หมายถึง  มีความรูเกี่ยวกับวัณโรคอยูในระดับนอย
    คะแนนรอยละ 50-75          หมายถึง  มีความรูเกี่ยวกับวัณโรคอยูในระดับปานกลาง
    คะแนนมากกวารอยละ 75   หมายถึง  มีความรูเกี่ยวกับวัณโรคอยูในระดับมาก

    เกณฑในการประเมินระดับคานิยมในการดําเนินชีวิต การสนับสนุนทางสังคม และ  
พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหขอมูลโดยคํานวณจากสูตร ดังนี้
(ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ 2540: 26)

     อันตรภาคชั้ น    =      คะแนนสู ง สุด  –  คะแนนต่ําสุ ด      
            จํานวนชั้น
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     แทนคาในสูตร       =       3-1    =   0.67
           3

   การแปลความหมายคะแนนของคานิยมในการดําเนินชีวิต แบงอันตรภาคชั้นเปน 3 
ช้ัน ใชเกณฑดังนี้

คาเฉลี่ย     1.00-1.67   หมายถึง  มีคานิยมในการดําเนินชีวิตในระดับนอย
    คาเฉลี่ย     1.68-2.33   หมายถึง  มีคานิยมในการดําเนินชีวิตในอยูในระดับปานกลาง
    คาเฉลี่ย     2.34-3.00   หมายถึง  มีคานิยมในการดําเนินชีวิตในอยูในระดับมาก

   การแปลความหมายคะแนนของการสนับสนุนทางสังคม แบงอันตรภาคชั้นเปน 3 ช้ัน    
ใชเกณฑดังนี้

   คาเฉลี่ย     1.00-1.67  หมายถึง  ไดรับการสนับสนุนทางสังคมในระดับนอย
    คาเฉลี่ย     1.68-2.33   หมายถึง  ไดรับการสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลาง
    คาเฉลี่ย     2.34-3.00   หมายถึง  ไดรับการสนับสนุนทางสังคมในระดับมาก

   การแปลความหมายคะแนนของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง  แบงอันตรภาคชั้นเปน 3 
ช้ัน ใชเกณฑดังนี้

   คาเฉลี่ย     1.00-1.67   หมายถึง  มีพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงในระดับนอย
    คาเฉลี่ย     1.68-2.33   หมายถึง  มีพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงในระดับปานกลาง
    คาเฉลี่ย     2.34-3.00   หมายถึง  มีพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ในระดับมาก
   การแปลความหมายคะแนนของการปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงแบงอันตรภาค

ช้ันเปน 3 ช้ัน ใชเกณฑดังนี้
   คาเฉลี่ย     1.00-1.67   หมายถึง  มีการปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงระดับนอย

    คาเฉลี่ย     1.68-2.33   หมายถึง  มีการปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงระดับ
ปานกลาง

    คาเฉลี่ย     2.34-3.00   หมายถึง  มีการปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงระดับมาก

   การแปลความหมายคะแนนของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงในตัวแปรยอย คือ ความเต็ม
ใจในการปฏิบัติหนาที่ ในการเปนพี่เล้ียง แบงอันตรภาคชั้นเปน 3 ช้ัน ใชเกณฑดังนี้

   คาเฉลี่ย     1.00-1.67   หมายถึง  มีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ในระดับนอย
   คาเฉลี่ย     1.68-2.33   หมายถึง  มีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ในระดับปานกลาง
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   คาเฉลี่ย     2.34-3.00   หมายถึง  มีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ในระดับมาก

   กําหนดเกณฑการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรใชการหาคาสัมประสิทธิ์      
สหสัมพันธ (Pearson product-moment correlation coefficient) ประเมินระดับความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร  ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินดังนี้ (ประคอง กรรณสูตร 2525: 110-111)

   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เขาใกล 1.00 (ตั้งแต .70 ขึ้นไป)  แสดงวาคาสหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอยูในระดับสูง

   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เขาใกล .5 (ระหวาง .30 ถึง .69) แสดงวาคาสหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอยูในระดับปานกลาง

   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เขาใกล .00 ( ต่ํากวา.30 )  แสดงวาคาสหสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอยูในระดับต่ํา

3. การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง จําแนกตาม เพศ  ใชการ
ทดสอบคาที (t-test)

4. การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง  จําแนกตาม  อายุ
ความเกี่ยวของกับผูปวย     และอาชีพใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
และหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยทําการทดสอบหาความแตกตางรายคูดวย
วิธีของ เชฟเฟ (Scheffe')

5. การวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ไดแก ความรูเกี่ยวกับ
วัณโรค คานิยมในการดําเนินชีวิต การสนับสนุนทางสังคม  ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตาม
ลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

เพื่อใหการศึกษาวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค   ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการ
วิจัยเรื่องพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค : กรณี
ศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  ซ่ึงไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  จํานวน 104 คน นํามาวิเคราะหและ    
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยการใชตารางประกอบการบรรยาย  แบงออกเปน 4 ตอน มี          
รายละเอียดดังตอไปนี้

ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่
ดูแลผูปวยวัณโรค

ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับวัณโรค  คานิยมในการดําเนินชีวิต  การ
สนับสนุนทางสังคม  และพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง  ของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวย
วัณโรค

ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง  จําแนกตามคุณลักษณะ
สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ความเกี่ยวของกับผูปวย และอาชีพ

ตอนที่ 4 การวิเคราะหอิทธิพลของ ความรูเกี่ยวกับวัณโรค  คานิยมในการดําเนินชีวิต  
และการสนับสนุนทางสังคม  ที่มีตอพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง

ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะห ดังนี้
Y        แทน     พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง
Y1          แทน     การปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง
Y2          แทน     ความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ ในการเปนพี่เล้ียง
X1      แทน     ความรูเกี่ยวกับวัณโรค
X2      แทน     คานิยมในการดําเนินชีวิต
X3       แทน     การสนับสนุนทางสังคม
n         แทน    จํานวนกลุมตัวอยาง
Max   แทน      คาสูงสุด
Min    แทน     คาต่ําสุด
Χ      แทน      คาเฉลี่ย
S.D.   แทน      สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

               90
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 t         แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution
 F        แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution
 r         แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
 df       แทน  องศาอิสระ (Degree of freedom)
 SS      แทน  ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Squares)
 MS     แทน  คาเฉลี่ยของคาเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean Squares)
 R2       แทน  ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Squares)
 b         แทน  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coefficients)
 Beta    แทน  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
 S.E.    แทน   คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย
 Sig.    แทน   คาระดับนัยสําคัญทางสถิติทดสอบ

ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล ของสมาชิกในครอบครัวท่ีทําหนาที่ดูแลผูปวย
วัณโรค จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตาม เพศ อายุ ความเกี่ยวของกับผูปวย และอาชีพ  ดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 4

คุณลักษณะสวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัด
เพชรบุรี จํานวน 104 คน จําแนกตาม เพศ อายุ ความเกี่ยวของ และ อาชีพ  ดังรายละเอียดตาม        
ตารางที่ 4

ตารางที่ 4    แสดงจํานวนและรอยละของคุณลักษณะสวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวที่ทํา
  หนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัดเพชรบุรี

ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน
คน รอยละ

     เพศ
          1. ชาย
          2. หญิง
              รวม

40
64

104

38.5
61.5
100
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ตารางที่ 4 (ตอ)

ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล จํานวน
คน รอยละ

อายุ
          1. ต่ํากวา 25 ป
          2. 25-50ป
          3. มากกวา 50 ป
              รวม

16
73
15

104

15.4
70.2
14.4
100

ความเกี่ยวของกับผูปวย
1. เปนสามี ภรรยา
2. เปนพอ แม ลูก
3. เปนพี่นองรวมสายโลหิต
4. เครือญาติอ่ืนๆ
   รวม

32
41
16
15

104

30.8
39.4
15.4
14.4
100

     อาชีพ
1. เกษตรกรรม (ทํานา ทําสวน ทําไร เล้ียงสัตว)
2. รับจาง (รับจางทั่วไป  ในโรงงานอุตสาหกรรม)
3. รับราชการ รัฐวิสาหกิจ
4. คาขาย
5. ไมไดประกอบอาชีพ (แมบาน นักศึกษา)
          รวม

25
37
9

18
15

104

24.0
35.6
8.7

17.3
14.4
100

จากตารางที่ 4 พบวาสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวย สวนใหญเปนเพศหญิง 
จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 61.5 สวนใหญมีอายุ 25-50 ป จํานวน 73 ราย คิดเปนรอยละ 70.2  
สวนใหญมีความเกี่ยวของกับผูปวยโดยเปนพอแมลูก จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 39.4 สวนใหญ
มีอาชีพรับจาง จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 35.6
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ตอนที่ 2   การวิเคราะหระดับความรูเก่ียวกับวัณโรค คานิยมในการดําเนินชีวิต และพฤติกรรมการ
เปนพี่เล้ียง ของสมาชิกในครอบครัวท่ีทําหนาท่ีดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัดเพชรบุรี  ดังแสดง         
รายละเอียดตามตารางที่ 5-8

ตารางที่ 5 แสดงสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉลี่ย คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด และคาระดับ ความรู
เกี่ยวกับวัณโรค ของสมาชิกในครอบครัวท่ีทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรคจังหวัดเพชรบุรี

คะแนน จํานาน (คน) รอยละ คาระดับความรู
รอยละ 50-75       (16-22 คะแนน) 37 35.6 ปานกลาง
รอยละ 75 ขึ้นไป (ตั้งแต 23 คะแนนขึ้นไป) 67 64.4 สูง
     รวม 104 100

Max=30 ,Min=16 , Χ =23.7596, S.D.=3.5649

จากตารางที่5 พบวาสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค มีคะแนนความรู
เกี่ยวกับวัณโรคสูงสุด 30 คะแนน ต่ําสุด 16 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 23.7596 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.5649   สวนใหญมีความรูอยูในระดับสูง จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 64.4 ความรูระดับ        
ปานกลาง จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 35.6 ไมมีผูที่มีความรูระดับต่ํา

ตารางที่ 6  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับของคานิยมในการดําเนินชีวิต
ของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค

คานิยมในการดําเนินชีวิต Χ S.D. คาระดับ
1. วิถีปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 2.5923 .3681 มาก
2. จุดหมายปลายทางในการดําเนินชีวิต 2.4816 .3623 มาก
       รวม 2.5343 .2990 มาก

จากตารางที่ 6 พบวาสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค มีคานิยมในการ
ดําเนินชีวิตทั้งโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานวิถีปฏิบัติในการดําเนินชีวิตและจุดหมายปลายทาง
ในการดําเนินชีวิต อยูในระดับมาก (Χ = 2.5343,2.5923 และ 2.4816 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 7  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับ ของการสนับสนุนทางสังคม
ของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค

การสนับสนุนทางสังคม Χ S.D. คาระดับ
1. ดานอารมณ 2.4258 .4118 มาก
2. ดานความรูความเขาใจ 2.5124 .4323 มาก
3. ดานวัตถุส่ิงของ 2.5385 .3715 มาก
         รวม 2.4922 .3252 มาก

จากตารางที่ 7 พบวา สมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรคไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =2.4922) และรายดานทั้ง ดานอารมณ ดานความรู
ความเขาใจ และดานวัตถุส่ิงของ อยูในระดับมาก (Χ =2.4258,2.5124 และ 2.5385 ตามลําดับ)

ตารางที่ 8  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง
ของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัดเพชรบุรี

พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง Χ S.D. คาระดับ
1. การปฏิบัติตามหนาที่ 2.6164 .3648 มาก
2. ความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ 2.6673 .3237 มาก
    รวม 2.6389 .3255 มาก

จากตารางที่ 8 พบวาสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค มีพฤติกรรมการ
เปนพี่เล้ียงโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =2.6389) โดยดานการปฏิบัติตามหนาที่และความเต็มใจใน
การปฏิบัติหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง มีพฤติกรรมอยูในระดับมาก (Χ =2.6164และ2.6673 ตามลําดับ)

ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัวท่ีทําหนาท่ี    
ดูแลผูปวยวัณโรคจังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ    ความเกี่ยวของกับ
ผูปวย และอาชีพ      ดังแสดงรายละเอียด ตามตารางที่ 9-17
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ตารางที่ 9  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ของสมาชิกใน
ครอบครัว ที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรคจังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามเพศ

พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง เพศ n Χ SD df t Sig
ชาย 40 2.6289 .3621 1. การปฏิบัติตามหนาที่
หญิง 64 2.6089 .3692

102 .276 .783

ชาย 40 2.6900 .30062. ความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่
หญิง 64 2.6531 .3389

102 .563 .575

ชาย 40 2.6559 .3187        รวม
หญิง 64 2.6282 .3317

102 .420 .675

จากตารางที่ 9 พบวาสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค เพศชาย เพศหญิง 
มีพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

ตารางที่ 10  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ของ
  สมาชิกในครอบครัว ที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จําแนกตามอายุ

พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง กลุมอายุ n Χ S.D. ระดับ
1. นอยกวา 25 ป 16 2.6151 .3237 มาก
2. 25-50 ป 73 2.6251 .3519 มาก1. การปฏิบัติตามหนาที่
3. ตั้งแต 50 ปขึ้นไป 15 2.5754 .4776 มาก
1. นอยกวา 25 ป 16 2.7083 .2698 มาก
2. 25-50 ป 73 2.6603 .3211 มาก2. ความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่
3. ตั้งแต 50 ปขึ้นไป 15 2.6578 .4007 มาก
1. นอยกวา 25 ป 16 2.6563 .2829 มาก
2. 25-50 ป 73 2.6404 .3127 มาก           รวม
3. ตั้งแต 50 ปขึ้นไป 15 2.6118 .4357 มาก

จากตารางที่ 10 พบวา สมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรคทุกกลุมอายุมี      
พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยกลุมอายุต่ํากวา 25 ป มีคาเฉลี่ย               
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พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงสูงสุด (Χ =2.6563) สําหรับพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงรายดาน พบวา   
กลุมอายุ 25-50 ป   มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติตามหนาที่สูงสุด (Χ =2.6251) และกลุมอายุต่ํากวา 25 ป มี
คาเฉลี่ยของความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่พี่เล้ียงสูงสุด (Χ =2.7083)

ตารางที่ 11   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ของสมาชิกใน
   ครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามอายุ

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig
  การปฏิบัติตามหนาที่ ระหวางกลุม

ภายในกลุม
รวม

2
101
103

.03071
13.679
13.710

.01535
.135

.113 .893

 ความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2
101
103

.0319
10.764
10.796

.01595
.107

.150 .861

พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

2
101
103

.01608
10.898
10.914

.0080
.108

.074 .928

จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน   พบวา สมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่
ดูแลผูปวยวัณโรค ที่อายุตางกัน มีพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 12  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ของ
  สมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จําแนกตามความเกี่ยวกับผูปวย

พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ความเกี่ ยวของกับผู
ปวย

n Χ S.D. ระดับ

1.สามี ภรรยา 32 2.6234 .3731 มาก
2. พอ แม ลูก 41 2.6906 .3411 มาก
3. พี่นอง 16 2.6645 .2764 มาก

1. การปฏิบัติตามหนาที่

4. เครือญาติอ่ืนๆ 15 2.3474 .4002 มาก
1.สามี ภรรยา 32 2.7021 .3244 มาก
2. พอ แม ลูก 41 2.7138 .2918 มาก
3. พี่นอง 16 2.6708 .2748 มาก

2. ความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่

4. เครือญาติอ่ืนๆ 15 2.4622 .3996 มาก
1.สามี ภรรยา 32 2.6581 .3152 มาก
2. พอ แม ลูก 41 2.7009 .3019 มาก
3. พี่นอง 16 2.6673 .2597 มาก

รวม

4. เครือญาติอ่ืนๆ 15 2.3980 .3895 มาก

จากตารางที่ 12 พบวาสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรคทุกกลุมมี     
พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงโดยรวมในระดับมาก  โดยในกลุมที่มีความเกี่ยวของเปนพอแมลูก           
มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงมากที่สุด (Χ =2.7009) รองลงมาคือกลุมที่เกี่ยวของเปนพี่นอง 
( Χ =2.6673) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงรายดานไดแก ดานการปฏิบัติตามหนาที่      
พบวา กลุมที่มีความเกี่ยวของเปนพอแมลูกมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมมากที่สุด ( Χ =2.6906)        
รองลงมาคือกลุมที่เกี่ยวของเปนพี่นอง (Χ =2.6645) และกลุมที่เกี่ยวของกับผูปวยเปนพอแมลูกมี
คาเฉลี่ยความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่มากที่สุด (Χ =2.7138) รองลงมาคือกลุมที่เกี่ยวของกับ     
ผูปวยเปนสามีภรรยา (Χ =2.7021)
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ตารางที่ 13  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ของสมาชิกใน
  ครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามความเกี่ยวของ
  กับผูปวย

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig
การปฏิบัติตามหนาที่ ระหวางกลุม

ภายในกลุม
รวม

3
100
103

1.350
12.360
13.710

.450

.124
3.641 .015

ความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3
100
103

.759
10.037
10.796

.253

.100
2.519 .062

พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

3
100
103

1.052
9.862

10.914

.351
.0986

3.557 .017

จากตารางที่ 13 พบวาสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรคที่มีความ      
เกี่ยวของกับผูปวยแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05   เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงรายดาน พบวา ดานการปฏิบัติตามหนาที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สวนดานความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ไมตางกัน

แสดงวาสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยซ่ึงมีความเกี่ยวของกับผูปวยที่ตางกัน
มีการปฏิบัติหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงและพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงโดยรวมแตกตางกันอยางนอย 1 คู      
จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe ')  ไดผลดังตารางที่ 14-15
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ตารางที่ 14  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง ของสมาชิกใน
  ครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามความเกี่ยวของกับ
  ผูปวย เปนรายคู

ความเกี่ยวของ พอแมลูก
(Χ =2.6906)

พี่นอง
(Χ =2.6645)

สามีภรรยา
(Χ =2.6234)

เครือญาติอ่ืนๆ
(Χ =2.3474)

พอแมลูก
(Χ =2.6906)

-

พี่นอง
(Χ =2.6645)

.0262 -

สามีภรรยา
(Χ =2.6234)

.0673 .0411 -

เครือญาติอ่ืนๆ
(Χ =2.3474)

.3433* .3171 .2760 -

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

จากตารางที่ 14  พบวาสมาชิกในครอบครัวกลุมที่เกี่ยวของเปนพอแมลูก มีการปฏิบัติ
ตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงสูงกวากลุมที่เกี่ยวของเปนเครือญาติอ่ืนๆอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
ที่ระดับ.05 (Χ =2.6906 และ 2.3474 ตามลําดับ) นอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู
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ตารางที่ 15   การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ของสมาชิกในครอบครัวที่ทํา
   หนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามความเกี่ยวของกับผูปวย เปนรายคู

ความเกี่ยวของ พอแมลูก
(Χ =2.7009)

พี่นอง
(Χ =2.6673)

สามีภรรยา
(Χ =2.6581)

เครือญาติอ่ืนๆ
(Χ =2.3980)

พอแมลูก
(Χ =2.7009)

-

พี่นอง
(Χ =2.6673)

.0336 -

สามีภรรยา
(Χ =2.6581)

.0428 .0092 -

เครือญาติอ่ืนๆ
(Χ =2.3980)

.3028* .2692 .2600 -

 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
จากตารางพบวาสมาชิกในครอบครัวกลุมที่เกี่ยวของเปนพอแมลูกมีพฤติกรรมการเปน 

พี่เล้ียงโดยรวมสูงกวา กลุมที่เกี่ยวของเปนเครือญาติอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
(Χ =2.7009 และ 2.3980 ตามลําดับ) นอกนั้นไมพบความแตกตางเปนรายคู
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ตารางที่ 16  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ของ
  สมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จําแนกตามอาชีพ

พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง อาชีพ n Χ S.D. ระดับ
1.เกษตรกรรม 25 2.6211 .3611 มาก
2. รับจาง 37 2.6102 .3792 มาก
3. รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 9 2.7368 .2497 มาก
4. คาขาย 18 2.6667 .3601 มาก

1. การปฏิบัติตาม
       หนาที่

5. ไมไดประกอบอาชีพ 15 2.4912 .4041 มาก
1.เกษตรกรรม 25 2.6107 .3685 มาก
2. รับจาง 37 2.6559 .3309 มาก
3. รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 9 2.6963 .2163 มาก
4. คาขาย 18 2.7593 .2517 มาก

2. ความเต็มใจในการปฏิบัติ
      หนาที่

5. ไมไดประกอบอาชีพ 15 2.6622 .3681 มาก
1.เกษตรกรรม 25 2.6165 .3428 มาก
2. รับจาง 37 2.6304 .3364 มาก
3. รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 9 2.7190 .2279 มาก
4. คาขาย 18 2.7075 .2865 มาก

รวม

5. ไมไดประกอบอาชีพ 15 2.5667 .3754 มาก

จากตารางพบวา สมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค ทุกกลุมอาชีพมี   
พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจมีคาเฉลี่ย   
พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงสูงสุด รองลงมาคืออาชีพคาขาย (Χ =2.7190 และ 2.7075 ตามลําดับ)

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงรายดาน พบวา ทุกกลุมอาชีพมีการปฏิบัติตาม  
หนาที่อยูในระดับมาก โดยอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมสูงสุด รองลงมาคือ
อาชีพคาขาย (Χ =2.7368 และ 2.6667 ตามลําดับ) และพบวาทุกกลุมอาชีพมีความเต็มใจในการ
ปฏิบัติหนาที่อยูในระดับมาก โดยอาชีพคาขายมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคืออาชีพรับราชการ        
รัฐวิสาหกิจ (Χ =2.7593 และ 2.6963 ตามลําดับ)
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ตารางที่ 17  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ของสมาชิกใน
  ครอบ ครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามอาชีพ

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig
การปฏิบัติตามหนาที่ ระหวางกลุม

ภายในกลุม
รวม

4
99
100

.413
13.297
13.710

.103

.134
.769 .548

ความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

4
99
100

.245
10.550
10.796

.0613

.107
.575 .681

พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

4
99
100

.236
10.678
10.914

.0589

.108
.547 .702

จากตารางที่ 17 พบวา สมาชิกในครอบครัวที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปน   
พี่เล้ียงทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

ตอนที่ 4   วิเคราะหอิทธิพลของ ความรูเก่ียวกับวัณโรค คานิยมในการดําเนินชีวิต การสนับสนุน
ทางสังคมท่ีมีตอพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัว ท่ีทําหนาท่ีดูแลผูปวยวัณโรค
จังหวัดเพชรบุรี

ในการวิเคราะหตัวแปรความรูเกี่ยวกับวัณโรค คานิยมในการดําเนินชีวิต การสนับสนุน
ทางสังคม ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัว ที่ทําหนาที่ดูแล       
ผูปวยวัณโรคจังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของ     
ตัวแปรที่นําเขาสมการ

4.1 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธระหวางตัวแปรไดแก ความรูเกี่ยวกับ
วัณโรค คานิยมในการดําเนินชีวิต การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของ
สมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค ดังรายละเอียดตารางที่ 18  และการวิเคราะห     
ตัวแปรอิสระ ไดแก  ความรูเกี่ยวกับวัณโรค การสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยที่สงผลตอ         
พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัว ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัดเพชรบุรี     
ดังรายละเอียด   ตารางที่  19
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ตารางที่ 18   การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับวัณโรค คานิยมในการ
  ดําเนินชีวิต การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ของสมาชิกใน
  ครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัดเพชรบุรี

ตัวแปร พฤติกรรมการเปน
พี่เล้ียง (Y)

ความรูเกี่ยวกับ
วัณโรค (X1)

คานิยมในการดําเนิน
ชีวิต (X2)

การสนับสนุน
ทางสังคม (X3)

Y 1
X1 .159 1
X2 .513** .260** 1
X3 .541** .110 .600** 1

** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางเมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา คานิยม
ในการดําเนินชีวิตและการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธในระดับปานกลางกับพฤติกรรมการ
เปนพี่เล้ียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01(r =.513 และ.541) ตามลําดับ สวนความรูเกี่ยวกับ 
วัณโรคไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง

เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา  ความรูเกี่ยวกับวัณโรคมี
ความสัมพันธระดับต่ํากับคานิยมในการดําเนินชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01         
(r=.260) และไมมีความสัมพันธกับการสนับสนุนทางสังคม สวนคานิยมในการดําเนินชีวิตมีความ
สัมพันธในระดับปานกลางกับการสนับสนุนทางสังคมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01(r =.600)
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ตารางที่ 19   การวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการทํานายพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง
                    ของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค โดยการวิเคราะหการถดถอย
                    พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple
                    Regression Analysis)

ตัวแปร R R2 Adj R2 R square
change

b Beta t Sig

การสนับสนุนทางสังคม
(X3)

.541 .293 .286 .293 .365 .364 3.630 .000

คานิยมในการดําเนินชีวิต
(X2)

.590 .348 .335 .055 .320 .294 2.931 .004

Constant (a) = .917         SE = .2654   F = 26.974   Sig = .000

จากตารางที่ 19 พบวาตัวแปรไดแก การสนับสนุนทางสังคม และคานิยมในการดําเนิน
ชีวิตเปนตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัวที่
ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัดเพชรบุรี โดยที่การสนับสนุนทางสังคมไดรับการคัดเลือก       
เขา  สมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงไดรอยละ 29.3 สวนคานิยมใน
การดําเนินชีวิตไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถทํานายพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง
ไดเพิ่มขึ้นรอยละ 5.5    โดยตัวแปรทั้งสองสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงได   
รอยละ 34.8 และสมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นํา
เขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  สามารถเขียนเปนสมการในรูปคะแนนดิบและคะแนน    
มาตรฐานไดดังนี้

ในรูปคะแนนดิบ
Y  = .917 + .365X3+ .320X2

ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Y' = .364X3+ .294X2
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4.2 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรไดแก ความรูเกี่ยวกับ
วัณโรค  คานิยมในดําเนินชีวิต การสนับสนุนทางสังคม และดานยอยของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง 
ของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค ดังรายละเอียดตารางที่ 20

 และการวิเคราะหตัวแปรอิสระ ไดแก  ความรูเกี่ยวกับวัณโรค คานิยมในการดําเนินชีวิต  
การสนับสนุนทางสังคม  ที่สงผลตอดานยอยของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัว 
ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัดเพชรบุรี  ดังรายละเอียด ตารางที่ 21-22

ตารางที่ 20   การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับวัณโรค คานิยมในการ
   ดําเนินชีวิต การสนับสนุนทางสังคมและดานยอยของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง
   ของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัดเพชรบุรี

พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงตัวแปร
การปฏิบัติตาม

หนาที่
 (Y1)

ความเต็มใจในการ
ปฏิบัติตามหนาที่

(Y2)

ความรูเกี่ยว
กับวัณโรค

(X1)

คานิยมในการ
ดําเนินชีวิต

(X2)

การสนับสนุน
ทางสังคม

(X3)

Y1 1
Y2 .755** 1
X1 .155 141** 1
X2 467** .503** 260** 1
X3 502** .516** .110 .600** 1

** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 20 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับดานยอยของ          
ตัวแปรตาม พบวา ดานการปฏิบัติตามหนาที่มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลางกับการ
สนับสนุนทางสังคม และคานิยมในการดําเนินชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.502 
และ .467 ตามลําดับ) สวนดานความเต็มใจในการปฎิบัติหนาที่มีความสัมพันธเชิงบวกสนับสนุน
ทางสังคม และคานิยมในการดําเนินชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r=.516 และ .503 
ตามลําดับ) แตไมมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับวัณโรค
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 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามดวยกัน พบวา การปฎิบัติตามหนาที่มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความเต็มใจในการปฎิบัติหนาที่ในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
ที่ระดับ .01 (r=.755)

 สวนความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกัน พบวา ความรูเกี่ยวกับวัณโรคมี       
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับคานิยมในการดําเนินชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(r=.260) และไมมีความสัมพันธกับตัวแปรอื่น  สวนคานิยมในการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธ      
เชิงบวกในระดับปานกลางกับการสนับสนุนทางสังคม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(r=.600)

ตารางที่ 21  การวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการทํานายการปฏิบัติตามหนาที่ในการ
  เปนพี่เล้ียง ของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค โดยการวิเคราะห
  การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise
  Multiple   Regression Analysis)

ตัวแปร R R2 Adj R2 R square
change

b Beta t Sig

การสนับสนุนทางสังคม
(X3)

.502 .252 .245 .252 .389 .347 3.322 .001

 คานิยมในการดําเนินชีวิต
(X2)

.543 .295 .281 .043 .316 .259 2.478 .015

Constant (a) = .846                   SE = .3094              F = 21.126        Sig = .000

จากตารางที่ 21 พบวา ตัวแปรอิสระไดแก การสนับสนุนทางสังคมและคานิยมในการ
ดําเนินชีวิต เปนตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายการปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงของ
สมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค โดยการสนับสนุนทางสังคมไดรับการคัดเลือก
เขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายการปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง ไดรอยละ 25.2      
สวนคานิยมในการดําเนินชีวิตไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2  สามารถทํานายการปฏิบัติ
ตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงไดเพิ่มขึ้นรอยละ 4.3   โดยท่ีตัวแปรทั้ง 2 ตัว สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการปฏิบัติตามหนาที่ไดรอยละ 29.5 และสมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตาม
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ลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถเขียนเปน   
สมการ ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้

ในรูปคะแนนดิบ
Y1  = .846 + .389X3+ .316X2

ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Y1

' = 347X3+ .259X2

ตารางที่ 22  การวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการทํานายความเต็มใจในการปฏิบัติ
  ตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง ของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค    
 โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ    
  (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ตัวแปร R R2 Adj R2 R square
change

b Beta t Sig

การสนับสนุนทางสังคม
(X3)

.516 .267 .259 .267 .334 .335 3.283 .001

 คานิยมในการดําเนินชีวิต
(X2)

.570 .325 .311 .058 .326 .301 2.950 .004

Constant (a) = 1.008                  SE = .2686              F = 24.291        Sig = .000

จากตารางที่ 22 พบวา ตัวแปรอิสระไดแก การสนับสนุนทางสังคมและคานิยมในการ
ดําเนินชีวิตเปนตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายการปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงของ
สมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค โดยการสนับสนุนทางสังคมไดรับการคัดเลือก
เขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายการปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง ไดรอยละ 26.7      
สวนคานิยมในการดําเนินชีวิตไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2   สามารถทํานาย          
การปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงไดเพิ่มขึ้นรอยละ 5.8  โดยท่ีตัวแปรทั้ง 2 ตัว สามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมการปฏิบัติตามหนาที่ไดรอยละ 32.5 และสมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถ
เขียนเปนสมการ ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
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ในรูปคะแนนดิบ
Y2  = 1.008 + .334X3+ .326X2

ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Y2

' = 335X3+ .301X2

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

บทท่ี 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับวัณโรค     คานิยมในการ
ดําเนินชีวิต การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัว            
ที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัดเพชรบุรี  2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ความเกี่ยวของกับผูปวย และอาชีพ  3) ศึกษาอิทธิพลของ ความรู
เกี่ยวกับวัณโรค คานิยมในการดําเนินชีวิต การสนับสนุนทางสังคม ที่สงผลตอพฤติกรรมการเปน  
พี่เล้ียง ของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัดเพชรบุรี 4) ศึกษาอิทธิพลของ
ความรูเกี่ยวกับวัณโรค คานิยมในการดําเนินชีวิต การสนับสนุนทางสังคม ที่สงผลตอพฤติกรรมการ
เปนพี่เล้ียงรายดาน ของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัดเพชรบุรี    จํานวน
กลุมตัวอยาง 104 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบทดสอบและแบบสอบถาม 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ ( %)  คาเฉลี่ย (Χ )  เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางกลุมใช t-test, F-test (One-way ANOVA) และการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple 
Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. การศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล ของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวย

วัณโรค จังหวัดเพชรบุรี พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61.5   มีอายุ 25-50 ป คิดเปน
รอยละ 70.5  มีความเกี่ยวของเปนพอแมลูกคิดเปนรอยละ 39.4   มีอาชีพรับจางคิดเปนรอยละ  35.6

2. การศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับวัณโรค  คานิยมในการดําเนินชีวิต การสนับสนุน
ทางสังคม  และพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค   
พบวา  สวนใหญมีความรูอยูในระดับสูง คิดเปนรอยละ 64.4  มีคานิยมในการดําเนินชีวิตอยูใน
ระดับมาก (Χ =2.5343) มีการสนับสนุนทางสังคมในระดับมาก (Χ =2.4922) และมีพฤติกรรมการ
เปนพี่เล้ียงในระดับมาก (Χ =2.6389 )

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัวที่ทํา
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หนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัดเพชรบุรี  จําแนกตาม เพศ อายุ ความเกี่ยวของกับผูปวยและอาชีพ มี
รายละเอียด ดังนี้

3.1 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงจําแนกตามเพศของ
สมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวย  พบวา มีพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงไมแตกตางกัน

3.2 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงจําแนกตาม
อายุของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวย พบวา  มีพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงไมแตกตางกัน

3.3 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง จําแนกตาม
ความเกี่ยวของกับผูปวย พบวา สมาชิกในครอบครัวที่มีความเกี่ยวของกับผูปวยแตกตางกันมี     
พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงโดยรวมและดานการปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง แตกตางกัน   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมที่เกี่ยวของเปนพอแมลูกมีพฤติกรรมการเปน   
พี่เล้ียงโดยรวมดีกวากลุมที่เปนเครือญาติอ่ืน (Χ =2.6906 และ 2.3474 ตามลําดับและกลุมที่เกี่ยว
ของเปนพอ แม ลูก  มีการปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงดีกวากลุมที่เปนเครือญาติอ่ืน 
(Χ =2.7009 และ 2.3680 ตามลําดับ) สวนดานความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง    
ไมแตกตางกัน

3.4 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงจําแนกตามอาชีพ    
พบวา อาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงไมแตกตางกัน

4. การวิเคราะหอิทธิพลของ  ความรูเกี่ยวกับวัณโรค คานิยมในการดําเนินชีวิต
การสนับสนุนทางสังคมที่มีตอพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแล   
ผูปวยวัณโรค  พบวา การสนับสนุนทางสังคมและคานิยมในการดําเนินชีวิตเปนตัวแปรที่เขา           
สูสมการถดถอยสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงไดรอยละ 34.8 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001

5. การวิเคราะหอิทธิพลของ ความรูเกี่ยวกับวัณโรค คานิยมในการดําเนินชีวิต
การสนับสนุนทางสังคม ที่มีตอพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงรายดาน   ไดแก  การปฏิบัติตามหนาที่และ
ความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง

พบวา คานิยมในการดําเนินชีวิตและการสนับสนุนทางสังคมดานวัตถุส่ิงของ 
สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติตามหนาที่และความเต็มใจในการปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่
เล้ียงไดรอยละ 29.5 และ 32.5 ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
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1. การวิเคราะหระดับความรูเก่ียวกับวัณโรค  คานิยมในการดําเนินชีวิตการสนับสนุน
ทางสังคม และพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัวท่ีทําหนาท่ีดูแลผูปวยวัณโรค 
จังหวัดเพชรบุรี  มีรายละเอียดดังตอไปนี้

1.1 ผลการวิเคราะหความรูเกี่ยวกับวัณโรค พบวา สมาชิกในครอบครัวสวนใหญ
รอยละ 64.4 มีความรูระดับสูง รองลงมารอยละ  35.6 มีความรูระดับปานกลาง และไมมีกลุมที่มี
ความรูอยูในระดับต่ํา  อธิบายไดวา เมื่อสมาชิกในครอบครัวสมัครใจทําหนาที่เปนพี่เล้ียงดูแลผูปวย        
เจาหนาที่สาธารณสุขจะใหความรูเปนรายบุคคลเกี่ยวกับโรคและขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเปนพี่เล้ียง
พรอมทั้งมอบเอกสารแผนพับและคูมือการดูแลผูปวยซ่ึงสามารถศึกษาเพิ่มเติมได นอกจากนี้      
กลุมตัวอยางยังไดรับความรูและคําแนะนําเมื่อเจาหนาที่สาธารณสุขมาเยี่ยมบานเพื่อควบคุมกํากับ
การเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยทั้งเปนการดูความกาวหนาของอาการผูปวยดวยตลอดจนการไดรับความรู
จากเจาหนาที่ประจําคลินิกวัณโรคเมื่อพาผูปวยไปตรวจตามนัด  ประการตอมาในการวิจัยครั้งนี้ 
ศึกษาในกลุมตัวอยางที่ดูแลผูปวยเปนเวลาตั้งแต 2 เดือนขึ้นไป ดังนั้นในชวงเวลาดังกลาวนอกจาก
ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่แลว กลุมตัวอยางยังไดเรียนรูจากการไดดูแลผูปวยนับเปน        
ประสบการณตรงที่บุคคลไดรับรู  จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญตอบขอคําถามที่เปนความรู
เกี่ยวกับการดูแลผูปวยถูกตองเกินรอยละ 90  เชน อาการไอเรื้อรังเกิน 3 สัปดาหเปนอาการนาสงสัย
วัณโรค (ตอบถูกรอยละ 97.1) ควรดูแลใหผูปวยรับประทานยาตอหนาทุกวัน (ตอบถูกรอยละ 97.1) 
ควรเฝาดูผูปวยกินยาจนหมดซอง (ตอบถูกรอยละ 97.1) ผูปวยสวนใหญจะปรับตัวไดเมื่อ             
รับประทานยาไประยะหนึ่ง (ตอบถูกรอยละ 93.3)  อยางไรก็ตามยังมีความรูบางเรื่องที่สมควรไดรับ
การแกไขไดแก การเขาใจผิดวาการหันหลังใหผูอ่ืนเวลาไอจามเปนการลดการแพรเชื้อที่ดีที่สุด 
(ตอบถูกรอยละ 34.6)และหากผูปวยไอมีเลือดปนออกมากับเสมหะแสดงวาเปนวัณโรคดื้อยา  
(ตอบถูกรอยละ 49.0)

1.2 ผลการวิเคราะหระดับคานิยมในการดําเนินชีวิต  พบวา  สมาชิกในครอบครัว
ที่ทําหนาที่ในการดูแลผูปวยวัณโรคมีคานิยมในการดําเนินชีวิตโดยรวม และรายดานทั้งวิถีปฏิบัติ
ในการดําเนินชีวิตและจุดหมายปลายทางในการดําเนินชีวิตอยูในระดับมาก (Χ =2.5343,2.5923
และ 2.4816 ตามลําดับ) การมีคานิยมในการดําเนินชีวิตในระดับมากนับเปนสิ่งดีเนื่องจากคานิยม        
ทําหนาที่เปนมาตรฐานควบคุมและกําหนดแนวทางการกระทําพฤติกรรมของบุคคล เปนแกนกลาง
ในการสรางแรงจูงใจและความตั้งใจนําไปสูการแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมนั้น 
(ประสาร มาลากุล  ณ อยุธยา  2523: 2)

         การที่กลุมตัวอยางมีวิถีปฏิบัติในการดําเนินชีวิตในระดับมาก แสดงวา         
กลุมตัวอยางใหคุณคาและยึดมั่นในเรื่องความเมตตากรุณาเปนวิถีปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ดังที่ 
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สุนทรี โคมิน และ สนิท สมัครการ (2522:19) ไดกลาวไววา คานิยมวิถีปฏิบัตินับเปนมโนธรรม
สวนบุคคลซึ่งจะ ช้ีนําใหเกิดการปฏิบัติตามคานิยมและหากไมปฏิบัติตามคานิยม บุคคลจะรูสึกผิด
และไมสบายใจดวยเสียงมโนธรรม(conscience)ภายในวาไดกระทําผิด กลุมตัวอยางยึดมั่นในเรื่อง
ดังกลาวจึงรูสึกสงสาร เห็นอกเห็นใจอยากใหความชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก โดยเฉพาะถาผูนั้น
ญาติพี่นองซึ่งกําลังเจ็บปวยดวยโรคที่อันตรายตอชีวิต ยอมไมอาจละเลยชวยเหลือได  ดังที่ไดแสดง
ในขอคําถาม เชนเมื่อญาติพี่นองเจ็บปวยขาพเจาจะชวยเหลือมากที่สุดเทาที่จะชวยได   (Χ =2.7019) 
ขาพเจา เชื่อวาการแนะนําสิ่ งที่ดีๆตอสุขภาพใหกับญาติพี่นองเปนการชวยเหลือวิ ธีหนึ่ง  
(Χ =2.6923) และการไดชวยเหลือคนในครอบครัวแมจะตองเหนื่อยและเสียทรัพยสินแตก็เปนสิ่งที่
มีคุณคาตอขาพเจา(Χ =2.6635) 

1.3 ผลการวิเคราะห การสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง  พบวา
สมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวย  ไดรับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม ในระดับมาก  
(Χ =2.4922) โดยการสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ  ดานความรูความเขาใจ และดานวัตถุส่ิงของ 
อยูในระดับมากเชนเดียวกัน (Χ = 2.4258 , 2.5124 และ 2.5385 ตามลําดับ) การสนับสนุนใหเกิด
ความรูความเขาใจจากการใหขอมูล การชี้แนะจากเจาหนาที่สาธารณสุข การสนับสนุนดาน           
วัตถุส่ิงของ โดยการไดรับการสนับสนุนสิ่งตางๆที่กอใหเกิดความสะดวกตอการทําหนาที่พี่เล้ียง 
และการสนับสนุนดานอารมณโดยไดรับความชื่นชมหวงใยจากผูเกี่ยวของทั้งหมด ส่ิงเหลานี้ลวน
สงเสริมและสนับสนุนเพื่อไปสูเปาหมายการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยที่เหมาะสม  การที่กลุมตัวอยาง
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมทั้งโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก มีความสําคัญ ประการแรก
การไดรับการสนับสนุนดานวัตถุส่ิงของจากเจาหนาที่สาธารณสุข ทําใหกลุมตัวอยางสามารถ    
ปฏิบัติหนาที่เปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยไดสะดวกขึ้น เชน การอํานวยความสะดวกโดยการจัดยาเปนซอง               
(Χ = 2.8269) การจัดเตรียมบัตรบันทึกการกินยา (Χ = 2.6827)  ประการตอมาการไดรับการ
สนับสนุนดานความรูความเขาใจ จากการไดรับขอมูลคําแนะนําเกี่ยวกับการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวย
จากเจาหนาที่สาธารณสุข เชน เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการดูแลผูปวยกลุมตัวอยางสามารถขอคําแนะนํา
จากเจาหนาที่ไดเสมอ (Χ = 2.7019) เจาหนาที่คอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับการทําหนาที่พี่เล้ียงดูแล    
ผูปวย (Χ = 2.5000) ประการสุดทาย การไดรับการสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ จากการไดรับ
คําชมเชยและ การแสดงทาทียกยองยอมรับจากคนในครอบครัว และเจาหนาที่สาธารณสุขซ่ึงทําให
กลุมตัวอยางรับรูการเปนบุคคลที่มีคุณคา เชนรับรูวาตนเองไดทําประโยชนใหครอบครัว            
(Χ  = 2.6635) เปนที่รักใครของครอบครัว (Χ = 2.5096) ส่ิงสนันสนุนตางๆที่ยกตัวอยางมานี้ลวน
เปนส่ิงที่กลุมตัวอยางรับรูและประเมินไดวาเขาไดรับการสนับสนุนในการทําหนาที่เปนพี่เล้ียงดูแล      
ผูปวยจากผูที่เกี่ยวของในระดับมากยอมกอใหเกิดความมั่นใจในการทําพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง ทั้ง
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เปนการสงเสริมความรูสึกมีคุณคาของบุคคลมากขึ้นอันจะสงเสริมพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงที่มี  
คุณภาพ สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ที่เยาวลักษณ อนุรักษ และ
คณะ (2542: 12-13) กลาวถึงปจจัยภายนอกตัวบุคคลวาส่ิงสําคัญประการหนึ่งคือพลังทางสังคมที่ให
การเกื้อหนุนผลักดันใหเกิดการปฏิบัติพฤติกรรมเชนการที่เจาหนาที่เปลี่ยนจากผูส่ังการ หรือกระทํา 
เปนผูคอยกระตุน สนับสนุนหรือเปนตัวเรงปฏิกิริยา การดําเนินงานตองแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 
และการเรียนรูรวมกัน การที่บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมดวยความสมัครใจจะตองสรางสรรใหบุคคล
เชื่อวาเขามีผูใหกําลังใจ รวมสนับสนุน ผลักดันใหปฏิบัติพฤติกรรมนั้น

1.4   ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง  พบวา พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงโดย
รวมและรายดานทั้งดานการปฏิบัติตามหนาที่และความเต็มใจในการปฏิบัติตามหนาที่อยูในระดับ
มาก  แสดงวาใหเห็นวาสมาชิกในครอบครัวสามารถใหการดูแลผูปวยไดตามกรอบบทบาทของ     
พี่เล้ียงที่กําหนดไว  และส่ิงที่สําคัญคือเปนพฤติกรรมที่มาจากความเต็มใจของบุคคลจึงเปนขอดีใน
การนําสมาชิกในครอบครัวมาเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวย  การที่บุคคลมีความเต็มใจในระดับมากยอม  
รับผิดชอบและทําพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงอยางเหมาะสม จึงเปนสวนสําคัญชวยผลักดันใหผูปวย
หายจากโรคบรรลุเปาหมายสําคัญของการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวย

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงเปนรายดาน พบวา ดานความเต็มใจใน       
การปฏิบัติหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงกวาดานการปฏิบัติหนาที่ (Χ =2.6673 และ 
2.6104 ตามลําดับ) แสดงวาในการเปนพี่เล้ียงดูแลเกิดจากจิตใจที่อยากใหความชวยเหลือ มีความสุข
กับการทําหนาที่เปนพี่เล้ียงดูแลผูปวย  อธิบายไดวา ในการคัดเลือกพี่เล้ียงดูแลผูปวยเกิดจากความ
สมัครใจของสมาชิกในครอบครัวหลังจากการไดรับคําอธิบายจากเจาหนาที่สาธารณสุขเกี่ยวกับบท
บาท หนาที่การเปนพี่เล้ียงที่ตองดูแลผูปวยตลอดการรักษาประมาณ 6 เดือน    ผลดีของผูปวยที่ได
รับจากการมีพี่เล้ียงดูแล  และผลเสียที่อาจจะตามมาจากการคลุกคลีผูปวยที่เปนโรคติดตอทางหายใจ         
จึงมีโอกาสติดตอไดหากไมระมัดระวัง ส่ิงเหลานี้เปนขอมูลที่สมาชิกในครอบครัวรับรูและสมัครใจ
เปนพี่เล้ียงดูแลผูปวย โดยมีพื้นฐานมาจากความปรารถนาดีอยากชวยเหลือโดยไมรังเกียจแตอยางใด 
ทั้งนี้ผูปวยเมื่อไดรับการกํากับดูแลใหปฏิตัวอยางเหมาะสมทั้งในเรื่องการกินยาอยางครบถวน     
การรับประทานอาหาร และการพักผอนอยางเหมาะสม ประมาณ 2-3 เดือนขึ้นไป ผูปวยสวนใหญ
อาการเจ็บปวยสวนใหญมีอาการทุเลาลง ไดแก ไอลดลง รับประทานอาหารได  อวนขึ้น   
(กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรคติดตอ 2539 : 96) กลาวไดวาการที่ผูปวยมีสุขภาพดีขึ้นเปน
ส่ิงสงเสริมใหเห็นประโยชนของการเปนพี่เล้ียง เกิดกําลังใจ ไมรูสึกเบื่อหนาย นับเปนคุณคาทาง  
จิตใจที่ไดชวยเหลือ จึงมีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ตอไป ดังขอคําถามซึ่งแสดงใหเห็นวา   
เต็มใจดูแลโดยไมรังเกียจ ไดแก หยิบจับเสื้อผาของใชสวนตัวของผูปวยโดยไมนึกรังเกียจ 
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(Χ =2.8173) แมผูปวยเปนโรคที่ติดตอไดก็ไมหลีกเลี่ยงดูแล พูดคุยกับผูปวย (Χ = 2.7404)    ขอคํา
ถามที่แสดงถึงความเต็มใจปฏิบัติโดยไมเบื่อหนายที่ตองเสียเวลาดูแล และคอยใหกําลังใจ เชน ยินดี
พาผูปวยไปตรวจตามนัดแมวาจะเสียเวลาก็ตาม หากผูปวยไมยอมกินยาก็คอยพูดใหกําลังใจใหกิน
ยาตอไป ขาพเจารับฟงผูปวยปรับทุกขเกี่ยวกับการ เจ็บปวยอยางใสใจ (Χ = 2.7692, 2.7596 และ
2.7019  ตามลําดับ) ทั้งนี้ทุกขอคําถามมีคาเฉลี่ยความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่อยูในระดับมาก

ดานการปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก แสดงวา
สมาชิกในครอบครัวสวนใหญปฏิบัติตามหนาที่ที่กําหนดไว  อธิบายไดวาการไดรับคําอธิบายจาก     
บุคลากรสาธารณสุขถึงบทบาทหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงกอนทําหนาที่การไดรับการชี้แนะจาก        
เจาหนาที่สาธารณสุขในกิจกรรมการเยี่ยมบาน และเมื่อกลุมตัวอยางไปติดตอรับยาที่สถานพยาบาล 
ตลอดจนการอํานวยความสะดวกใหปฏิบัติหนาที่ไดงายขึ้น เชน การจัดเตรียมยาเปนซองๆละ 1 วัน 
การจัดหาบัตรบันทึกการกินยา ส่ิงเหลานี้ลวนสงเสริมใหกลุมตัวอยางเกิดความกระจางชัดในหนาที่
ที่ตองปฏิบัติและสามารถปฏิบัติหนาที่ได และเหตุผลประการสําคัญกลุมตัวอยางมีความเต็มใจใน
การปฏิบัติหนาที่อยูแลวจึงนําคําแนะนําที่ไดมาปฏิบัติ และมีความเอาใจใสตอการปฏิบัติหนาที่

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัวท่ี
ทําหนาท่ีดูแลผูปวยวัณโรค จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ  อายุ  ความเกี่ยวของกับ      
ผูปวย  และอาชีพ  มีรายละเอียดดังนี้

2.1 เพศ  จากการวิเคราะห พบวา  สมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวย
เพศชาย เพศหญิง มีพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงทั้งโดยรวมและรายดาน  ไดแก  พฤติกรรมการปฏิบัติ
ตามหนาที่  และความเต็มใจในการปฏิบัติตามหนาที่ไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐาน    
ขอที่ 1ทั้งนี้เปนเพราะผูปวยวัณโรคสวนใหญชวยเหลือตนเองไดสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได 
การดูแลผูปวยจึงเปนการดูแลในลักษณะการเปนสักขีพยานในการกินยา  การสังเกตอาการแพยา 
และการดูแลสุขภาพทั่วไปทั้งอาหารการพักผอน  การใหผูปวยงดเวนการปฏิบัติตัวที่จะทําให       
สุขภาพทรุดโทรม จึงไมเปนขอจํากัดในเรื่องเพศกับการดูแล ดังนั้นเพศที่แตกตางกันจึงมี          
พฤติกรรมการมีพี่เล้ียงไมแตกตางกัน แมวายังไมมีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องเพศกับพฤติกรรมการเปน   
พี่เล้ียงดูแลผูปวยวัณโรคแตก็สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ กนกทอง สุวรรณบูลย (2545: 123)  ที่
เปรียบเทียบเพศของอาสาสมัครสาธารณสุขกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข  
พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขเพศตางกันปฏิบัติงานในหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุขไมแตกตางกัน

2.2 อายุ  ผลการวิเคราะหพบวา สมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวย
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แตกตางกันมีพฤติกรรมทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐาน        
ขอที่  2  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยเปนลักษณะสักขีพยานการกินยา  การสังเกต
การแพยา  และการดูแลสุขภาพซึ่งเกี่ยวกับโรค  อาจไมเกี่ยวของกับอายุและประสบการณชีวิตที่
เพิ่มขึ้นตามอายุของบุคคล แตเปนสิ่งที่ไดรับรูพรอมๆกันจากบุคลากรสาธารณสุขเมื่อเร่ิมตนใหการ
ดูแลผูปวย    ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุตางกัน  จึงมีพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงไมแตกตางกัน

2.3 ความเกี่ยวของกับผูปวย พบวา  สมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวย
วัณโรคที่มีความเกี่ ยวของกับผูปวยตางกันมีพฤติกรรมการเปนพี่ เ ล้ียงโดยรวมและดาน                 
พฤติกรรมการปฏิบัติตามหนาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งระดับ .05  เปนไปตาม
สมมุติฐานขอ 3  โดยกลุมที่มีความเกี่ยวของเปนพอ แม ลูก  มีพฤติกรรมสูงกวากลุมที่เปนเครือญาติ
อ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเปนเพราะกลุมที่มีความเกี่ยวของเปน พอ แม ลูก              
มีความผูกพันทางสายเลือดเขมขนกวาเครือญาติอ่ืนๆ  ดังนั้นการปฏิบัติตามหนาที่พี่เล้ียงซึ่งกิจกรรม
สวนใหญเปนการดูแลที่ตองปฏิบัติอยางตอเนื่องซ้ําซากทุกวันใหกับบุคคลที่มีความผูกพันทาง   
สายเลือดมากกวาจึงมีพฤติกรรมเปนพี่เล้ียงที่สูงกวากลุมที่เกี่ยวของทางสายเลือดนอยกวา  นอกจาก
นี้การเขามารับบทบาทดูแลผูปวยเกิดจากความสมัครใจ ความปรารถนาดีที่จะดูแลใหหายจากโรค 
สอดคลองกับการศึกษาของ จินตนา ทิพทัส (2543: 29-55) ที่ศึกษาความรูสึกของสมาชิกใน         
ครอบครัวที่ใหการดูแลผูปวยวัณโรค พบวาอยากใหผูปวยหายรอยละ 80 รองลงมารูสึกสงสาร   
รอยละ 40 แมวาการเขามารับบทบาทดูแลผูปวยมีโอกาสที่จะติดโรคงายกวาบุคคลอื่นในครอบครัว
แตก็สมัครใจที่จะดูแล  ดังนั้นความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ไมแตกตางกัน

2.4 อาชีพ   พบวา     สมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรคที่มีอาชีพ
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงทั้งโดยรวมและแตละดานไมแตกตางกัน  ไมเปนไปตาม
สมมติฐาน ขอ 4  อาจเปนเพราะผูปวยวัณโรคสวนใหญชวยเหลือตนเองไดการดูแลผูปวยสวยใหญ
มุงเนนการใหผูปวยกินยาอยางครบถวนถูกตอง  ซ่ึงดูแลวันละ 1 คร้ังกอนนอน  สวนการดูแลพา    
ผูปวยไปตรวจตามนัดหรือการไปรับยาแทนผูปวยมีความถี่เดือนละ 1 คร้ัง การประกอบอาชีพจึงไม
นาเปนอุปสรรคตอการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวย  ดังนั้นสมาชิกในครอบครัวที่ดูแลผูปวยที่มีอาชีพ   
แตกตางกันจึงมีพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงไมแตกตางกัน

3.   การวิเคราะหอิทธิพลของ  ความรูเก่ียวกับวัณโรค  คานิยมในการดําเนินชีวิต  และ
การสนับสนุนทางสังคม ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัว  ท่ีทําหนาท่ี 
ดูแลผูปวยวัณโรค มีรายละเอียดดังนี้
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      พบวา  การสนับสนุนทางสังคมและคานิยมในการดําเนินชีวิตสามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรคไดรอยละ  34.8

    โดยการสนับสนุนทางสังคมถูกเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 1 สามารถทํานาย          
พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงไดรอยละ  29.3 สามารถอธิบายไดวา การไดรับการสนับสนุนจากผูที่  
เกี่ยวของเปนส่ิงสําคัญที่ชวยใหกลุมตัวอยางกระทําพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงไดอยางเหมาะสม 
เนื่องจากการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยเปนส่ิงที่กลุมตัวอยางไมเคยปฏิบัติมากอน ดังนั้นการไดรับ
สนับสนุนดานความรูความเขาใจโดยการใหขอมูลเกี่ยวกับการเปนพี่เล้ียง  การใหคําชี้แนะเกี่ยวกับ
การดูแลผูปวย ยอมเกิดความชัดเจนและมั่นใจในการกระทํา การสนับสนุนดานวัตถุส่ิงของโดยการ
จัดหาสนับสนุนสิ่งตางๆที่ใหความสะดวกตอการทําหนาที่พี่เล้ียง และการสนับสนุนดานอารมณ
โดยไดรับความชื่นชมหวงใยจากผูเกี่ยวของทั้งหมด กอใหเกิดกําลังใจในการกระทําพฤติกรรมการ
เปนพี่เล้ียงอยางตอเนื่องเหมาะสม   สอดคลองกับการศึกษาของ จอม สุวรรณโณ (2540: บทคัดยอ) 
ที่ศึกษาความสามารถของญาติผูดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองพบวาปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอ
ความสามารถของญาติที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรคไดแก  การไดรับการสนับสนุนดานขอมูล    
ขาวสาร  ความรูเกี่ยวกับความเจ็บปวยและการดูแล  และการสนับสนุนจากครอบครัว

คานิยมในการดําเนินชีวิตเปนปจจัยที่เขาสมการเปนอันดับที่ 2  สามารถทํานาย        
พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงไดเพิ่มขึ้นรอยละ 5.5  โดยการสนับสนุนทางสังคมและคานิยมในการ
ดําเนินชีวิตสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงไดรอยละ 34.8 ซ่ึงอธิบายไดวา        
พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวยในลักษณะของการสมัครใจกระทํา
พฤติกรรม ซ่ึงปจจัยเสริมที่ทําใหสมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงสวนหนึ่งมาจาก
การมีคานิยมในการดําเนินชีวิต สืบเนื่องมาจากการที่บุคคลมีความเชื่อและใหคุณคาในสิ่งใด ส่ิงนั้น
ยอมมีอิทธิพลช้ีนําใหบุคคลกระทําพฤติกรรมไปตามสิ่งที่เขาใหคุณคา กลุมตัวอยางมีคานิยมในการ
ดําเนินชีวิตอยูในระดับมากซึ่งเปนการใหคุณคาและยึดมั่นในเรื่องการมีเมตตากรุณาในการ     
ดําเนินชีวิตยอมมีอิทธิพลช้ีนําใหกระทําพฤติกรรมการดูแลผูปวย โดยเฉพาะกลุมตัวอยางสวนใหญ
มีความเกี่ยวของกับผูปวยเปนพอ แม ลูก ยอมไมละเลยการชวยเหลือได ประการตอมา กลุมตัวอยาง
ให  คุณคาและมุงหวังการมีความสุขในชีวิตครอบครัวและการยอมรับจากคนในครอบครัวซ่ึงการมี     
คานิยมในการดําเนินชีวิตในดานนี้ยอมชี้นําใหกลุมตัวอยางพยายามปฏิบัติในสิ่งที่ทําใหคนใน 
ครอบครัวเปนสุขโดยการกระทําพฤติกรรมเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยดวยการคาดหวังใหผูปวยหายซ่ึง
นํามาสูการมีครอบครัวเปนสุข  ทั้งนี้การที่ไดชวยเหลือดูแลผูปวยบุคคลในครอบครัวยอมเห็นคุณคา
ในความดีและใหการยอมรับ
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สวนความรูเกี่ยวกับวัณโรคเปนตัวแปรที่ไมไดการคัดเลือกเขาสมการ อธิบายไดวา  
ความรูเกี่ยวกับวัณโรคไมมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง (r=.155) เพราะ
การวิจัยคร้ังนี้กลุมตัวอยางเปนสมาชิกในครอบครัวที่ใหการดูแลผูปวยเปนเวลาอยางนอย 2 เดือน 
ซ่ึงในชวงดังกลาวสมาชิกในครอบครัวจะไดรับความรูจากบุคลากรสาธารณสุขทั้งจากการเยี่ยมบาน
เอกสารและคูมือและประสบการณตรงจากการดูแลผูปวยทําใหสวนใหญมีความรูอยูในระดับสูง  
แตการทําพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงเปนเรื่องการเฝาดูแลการกินยา  การสังเกตการแพยาซ่ึงเปนสิ่งที่
ทํามาแลวอยางตอเนื่องเปนประจําทุกวันจึงอาจไมเกี่ยวของความรูโรคมากนอยเพียงใด แตเกี่ยวของ
กับเรื่องของจิตใจซึ่งการคาดหวังใหผูปวยหายจากโรค

4. การวิเคราะหอิทธิพลของ  ความรูเก่ียวกับวัณโรค คานิยมในการดําเนินชีวิต
การสนับสนุนทางสังคม ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงเปนรายดาน

4.1  ดานการปฏิบัติหนาที่ในการเปนพี่เล้ียง
         พบวา การสนับสนุนทางสังคม และคานิยมในการดําเนินชีวิตของสามารถ

รวมกันทํานายพฤติกรรมการปฏิบัติตามหนาที่ไดรอยละ 29.5
         การสนับสนุนทางสังคมถูกคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานาย

การปฏิบัติหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงไดรอยละ 25.2 อธิบายไดวา การสนับสนุนทางสังคมเปนการ  
สงเสริมและชวยเหลือจากผูใหไดแก บุคลากรสาธารณสุขที่ใหคําอธิบายเกี่ยวกับการทําหนาที่        
พี่เล้ียงแนะนําในเรื่องการดูแลผูปวย การเยี่ยมบานผูปวย การอํานวยความสะดวกตางๆทั้งการจัดยา 
การจัดเตรียมบัตรบันทึกการกินยา ปากกาหรือดินสอสําหรับบันทึก ส่ิงเหลานี้สรางความเขาใจวา
ตองปฏิบัติหนาที่อยางไร  การดูแลกํากับการกินยาเปนสิ่งที่ปฏิบัติไดโดยงาย เกิดความพึงพอใจที่ได
รับการสนับสนุน ดังการศึกษาของชัชติกา แมประสาท (2545: ข) ศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับ        
พฤติกรรมของพี่เล้ียงในการดูแลผูปวยวัณโรค จังหวัดราชบุรี พบวาสมาชิกในครอบครัวที่ดูแล      
ผูปวยพึงพอใจกับการที่เจาหนาที่จัดยาเปนซองละ 1 วัน เพราะสะดวกกับการสังเกตวาผูปวยกินยา
ครบถวนหรือไม   นอกจากนี้การไดรับการสนับสนุนจากคนในครอบครัวทั้งการสนับสนุนคาใช
จายในการพาผูปวยไปตรวจ หรือคาใชจายในการไปรับยาใหผูปวย หรือการแบงเบางานบานก็    
นับเปนสิ่งที่สนับสนุนใหสมาชิกในครอบครัวสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเต็มที่

คานิยมในการดําเนินชีวิตเปนปจจัยที่เขาสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถ
ทํานายการปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงไดเพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 อธิบายไดวาปจจัยเสริมที่ทําให
สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามหนาที่นั้น นอกจากจะไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากผูอ่ืนแลว 
ส่ิงสําคัญที่ทําใหบุคคลปฏิบัติหนาที่ซ่ึงมาจากการอาสาอยางตอเนื่องมาจากจิตใจของบุคคลที่ยึดมั่น
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และใหคุณคาในเรื่องบางเรื่อง ประการแรก การมีความเมตตากรุณาเปนวิถีปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
ยอมอยากชวยเหลือผูที่ตกทุกขไดยาก เมื่อชวยเหลือแลวก็เกิดความสุขที่ไดชวยเหลือจึงชวยเหลือ
อยางตอเนื่องไป  ประการตอมาการเปนบุคคลที่ใหคุณคาและมุงหวังใหครอบครัวเปนสุขก็ยอม
พยายามปฏิบัติในสิ่งที่จะทําใหคนในครอบครัวเปนสุขจึงเปนสิ่งสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัว
ปฏิบัติ หนาที่ในการดูแลผูปวยตอไป

ความรูเกี่ยวกับวัณโรคไมไดรับการคัดเลือกเขาสมการ อธิบายจากสหสัมพันธ    
การปฏิบัติหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงไมสัมพันธกบัความรู (r=.155)  แมวาการปฏิบัติหนาที่ในการเปน
พี่เล้ียงจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับโรคและการดูแลผูปวย โดยเฉพาะในชวงเร่ิมตนการดูแลผูปวย 
แตการที่กลุมตัวอยางสั่งสมประสบการณจากการดูแลผูปวยมาชวงระยะหนึ่งจนทําใหสวนใหญมี
ความรูอยูในระดับสูง ดังนั้นการที่จะปฏิบัติหนาที่ซ้ําๆกันทุกวัน เชนการดูแลและบันทึกการกินยา 
การสังเกตการแพยา จึงเปนการปฏิบัติในสิ่งที่รูแลว  ดังนั้นความรูเกี่ยวกับโรคจึงไมสามารถทํานาย
การปฏิบัติหนาที่ได

4.2 ดานความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่
         พบวา การสนับสนุนทางสังคมและคานิยมในการดําเนินชีวิตสามารถรวมกัน

ทํานายความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงได รอยละ 32.5
         การสนับสนุนทางสังคมถูกคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานาย

ความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ไดรอยละ 26.7 อธิบายไดวา ในการปฏิบัติตามหนาที่พี่เล้ียงดูแล     
ผูปวยมีจุดเริ่มตนมาจากความสมัครใจมีความคาดหวังใหผูปวยหายจากโรคซึ่งเปนสิ่งที่ดี ขณะเดียว
กันการไดรับความชวยเหลือจากผูเกี่ยวของทั้งบุคลากรสาธารณสุข คนในครอบครัวในเรื่องการ
อํานวยความสะดวกตางๆ การใหขอมูล คําชี้แนะตางๆที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวย   การแสดงความ     
ช่ืนชมในความเสียสละ ยอมทําใหสมาชิกในครอบครัวที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยเห็นวาเปนสิ่งที่มีคุณคา
มีความสุขที่ไดปฏิบัติจึงเต็มใจที่จะปฏิบัติหนาที่จนสําเร็จตามภาระกิจ

คานิยมในการดําเนินชีวิต เปนปจจัยที่เขาสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถ
ทํานายความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงไดเพิ่มขึ้น รอยละ  5.8  การสนับสนุนทาง
สังคมและคานิยมในการดําเนินชีวิตสามารถรวมกันทํานายการเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ไดรอยละ 
32.5  อธิบายไดวาการมีคานิยมในการดําเนินชีวิตเปนสิ่งสําคัญที่กอใหเกิดการชวยเหลือผูอ่ืนดวย
ความเต็มใจ ประการแรก การเปนผูยึดมั่นในความเมตตากรุณาเปนวิถีปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  
ยอมไมอาจละเลยชวยเหลือผูที่กําลังตกทุกขไดยากโดยเฉพาะผูนั้นเปนญาติพี่นอง ซ่ึงสวนใหญมี
ความเกี่ยวของกัน เปนพอ แม ลูก(รอยละ 39.4)รองลงมาเปนสามีภรรยา (รอยละ 30.8) ประการ   
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ตอมาการเปนบุคคลที่ใหคุณคาและยึดมั่นในเรื่องครอบครัวมีความสุขเปนจุดหมายปลายทางในการ
ดําเนินชีวิต การเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยเปนวิถีทางหนึ่งที่ปฏิบัติดวยความคาดหวังวาผูปวยจะหายจาก
การ เจ็บปวยนํามาซึ่งความสุขของครอบครัว ดังนั้นจึงยินดีดูแลผูปวยโดยไมรังเกียจวาเปนโรคที่ 
ติดตอได  ความรับผิดชอบตอการทําหนาที่พฤติกรรมการดูแลผูปวยจึงมาจากความเต็มใจของบุคคล

ความรูเกี่ยวกับวัณโรคไมไดรับการคัดเลือกเขาสมการอธิบายไดวา  การที่บุคคล   
จะเต็มใจปฏิบัติหนาที่อาจไมเกี่ยวของหรือสัมพันธกับการที่บุคคลมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้นๆ 
จะเห็นไดวาความรูไมมีความสัมพันธกับความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่ (r= .141) สอดคลองกับ 
กฤษณา โชติช่ืน (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและความยึดมั่น 
ผูกพันตอวิชาชีพกับความเต็มใจในการดูแลมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
ในหองคลอด โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป พบวา ความรูเกี่ยวกับหลักการปองกันการ
ติดเชื้อเอชไอวีของพยาบาลวิชาชีพประจําหองคลอด ไมมีความสัมพันธกับความเต็มใจในการดูแล  
ดังนั้นการความรูเกี่ยวกับโรคจึงไมสามารถทํานายความเต็มใจของบุคคลได

ขอเสนอแนะจากผลของการวิจัย
จากการวิจัยพบวาการนําสมาชิกในการเปนพี่ เ ล้ียงดูแลผูปวยซ่ึงพบวาพี่ เ ล้ียงมี            

พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงทั้งโดยรวมและรายดาน ไดแก การปฏิบัติตามหนาที่และความเต็มใจใน
การปฏิบัติหนาที่อยูในระดับมาก ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะขอคนพบที่ไดจากการวิจัย ดังนี้

1. จากการวิจัยพบวาพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงแตกตางกันจําแนกตามความเกี่ยวของ
ของผูปวย  โดยกลุมที่เกี่ยวของเปนพอ แม ลูก  มีพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงสูงกวากลุมเครือญาติ
อ่ืนๆ  สวนปจจัยดานเพศ อายุ อาชีพ  มีพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงไมแตกตางกัน  ดังนั้นการพิจารณา
คัดเลือกพี่เล้ียงควรใชความเกี่ยวของกับผูปวยเปนเกณฑในการพิจารณา

2. จากการวิจัยพบวาสมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงทั้งดานการปฏิบัติ
ตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงและดานความเต็มใจในการเปนพี่เล้ียงในระดับมาก  ดังนั้นการนํา
สมาชิกในครอบครัวมาเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยเปนผลดีตอการรักษาโรคใหกับผูปวย เปนการพัฒนา
ศักยภาพใหสมาชิกในครอบครัวใหมีความรูความสามารถในการดูแลผูปวยอยางถูกตองเหมาะสม 
นับเปนการสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัวผูปวยใหรวมกันเผชิญและจัดการกับปญหาไดดวย
ตนเอง

3. จากการวิจัยพบวา  การสนับสนุนทางสังคม  เปนปจจัยอันดับแรกที่มีความสําคัญตอ
พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง  การสนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสมจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปน   
พี่ เ ล้ียง   ดังนั้นผูที่ เปนแหลงใหการสนับสนุนจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของการให               
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การสนับสนุนตอการเปนพี่เล้ียง ทั้งการสนับสนุนทางดานอารมณ  ดานความรูความเขาใจ และดาน
วัตถุส่ิงของ ซ่ึงบุคคลที่เกี่ยวของมีบทบาทตอการสนับสนุนที่แตกตางกันไป

 บุคลากรสาธารณสุข มีบทบาทสําคัญตอการสนับสนุนทางสังคม ทั้งการสนับสนุน
ดานวัตถุส่ิงของ เชน การจัดยาเปนซองๆละ 1 วัน การจัดหาบัตรบันทึกการกินยา การอํานวย           
ความสะดวกเมื่อไปรับบริการ ดานความรูความเขาใจ ดวยการเยี่ยมบานผูปวยใหคําแนะนํา           
ใหขอมูลเกี่ยวกับการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวย  การสนับสนุนดานอารมณดวยการชื่นชม ใหกําลังใจ

     คนในครอบครัวสามารถใหการสนับสนุนเชน การชวยแบงเบางานบานในชางเวลาที่
ตองใหการดูแลผูปวย  จัดหาขาวของเครื่องใชที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวย เปนตน ในขณะเดียวกัน      
ผูปวยก็สามารถใหการสนับสนุนทางอารมณดวยการเชื่อฟงปฏิบัติตามใหคุณคาและชื่นชมตอ  
ความเสียสละ

     เพื่อนบานในชุมชนสามารถใหการสนับสนุนทางอารมณ        ดวยการชมเชยความ
เสียสละดูแลผูปวย

     การใหการสนับสนุนจากแหลงตางๆ ที่ใหการสนับสนุนตอการเปนพี่เล้ียง ลวนเปน
ส่ิงที่จําเปนที่ตองใหการสนับสนุนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง

4. คานิยมในการดําเนินชีวิตเปนตัวแปรเสริมในการทํานายพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง
กลาวไดวาการใหคุณคาและการยึดถือความเมตตากรุณาเปนวิถีปฏิบัติในการดําเนินชีวิต การให  
คุณคาและคาดหวังการมีครอบครัวที่เปนสุข และการไดรับการยอมรับจากครอบครัว เปนคานิยมที่
มีอิทธิพลชี้นําการกระทําพฤติกรรม  เนื่องจากคานิยมพัฒนามาจากการสั่งสมประสบการณจาก
มนุษยและสิ่งแวดลอม นอกจากคานิยมจะมีอิทธิพลช้ีนําการกระทําพฤติกรรมใหเปนไปตามคานิยม
ที่ตนเองยึดถือแลว ผลที่ไดจากการกระทําพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงยังเพิ่มพูนคานิยมในการดําเนิน
ชีวิตในตัวบุคคล  การนําสมาชิกในครอบครัวมาเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยอยางสม่ําเสมอนับเปน          
ตัวอยางของแสดงความมีน้ําใจ เอื้ออาทรตอกัน เปนการสรางสายใยความผูกพันในครอบครัว     
เพิ่มขึ้น  ทั้งยังเปนแบบอยางการกระทําพฤติกรรมอันดีงามใหกับสมาชิกรวมบาน โดยเฉพาะ
สมาชิกในครอบครัวที่เปนกลุมเยาวชนไดส่ังสม เรียนรูส่ิงดีงามที่คนในครอบครัวพึงปฏิบัติตอกัน 
นับเปนการปลูกฝงคานิยมที่ดีงามและสืบทอดคานิยมในการดําเนินชีวิตที่ดีงามใหอยูคูกับครอบครัว
ไทยตอไป

5. แมความรู ไมไดเปนตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง  และสมาชิกใน
ครอบครัวสวนใหญมีความรูอยูในระดับสูง แตความรูเกี่ยวกับวัณโรคในบางขอที่บุคลากร            
สาธารณสุขควรทําความเขาใจ เชน กลุมตัวอยางสวนใหญเขาใจวาการหันหลังใหผูอ่ืนเวลาไอจาม
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เปนวิธีการลดการแพรเชื้อที่ดีสุดวิธีหนึ่ง  อาการปสสาวะสีแดงสมแสดงวาไตอักเสบจากยา          
ส่ิงเหลานี้เปนเรื่องที่เจาหนาที่สาธารณสุขตองเนนย้ําและใหความเขาใจกับผูทําหนาที่พี่เลี้ยง

6. สมาชิกในครอบครัวที่ดูแลผูปวยวัณโรคจนผูปวยหายจากโรค            นับเปนผูที่มี
ประสบการณและมีศักยภาพในการดูแลผูปวย บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัณโรคอาจนําจุดเดน
ในขอนี้มากระตุนใหเกิดการรวมกลุมของพี่เล้ียงที่เคยดูแลผูปวยจนหายขาด และผูที่เคยปวยเปน   
วัณโรคที่มีความเต็มใจที่จะเปนพี่ เ ล้ียงใหกับผูที่ เปนพี่ เ ล้ียงรายใหม โดยจัดใหมีกิจกรรม               
การ     แลกเปลี่ยนประสบการณ การใหกําลังใจ ในลักษณะของกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน (self help 
group) โดยเนนการชวยเหลือในชุมชนเดียวกันเปนหลัก เชน จัดใหพี่เล้ียงและผูปวยวัณโรคที่หาย
แลวเขารวมกิจกรรมการเยี่ยมบานผูปวยรายใหมรวมกับเจาหนาที่สาธารณสุขเพื่อสรางความมั่นใจ
ใหกับพี่เล้ียงรายใหมในการใหการดูแลผูปวยใหประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน   และควรใหความรู
แกสมาชิกรวมบานผูปวยในการดูแลสุขภาพตนเองและการจัดส่ิงแวดลอมในบานใหปลอดภัยใน
การอยูรวมบานผูปวย การปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการนาสงสัยวาจะปวยเปนวัณโรค   ทั้งนี้บุคลากร       
สาธารณสุขควรกระตุนและสนับสนุนใหมีกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่อง และขยายจากชุมชน
หนึ่งไปยังชุมชนหนึ่ง ทั้งนี้บุคคลากรสาธารณสุขอาจการนําเสนอกิจกรรมของกลุมในโอกาสการ
รณรงคตอตานวัณโรค เชน ในกิจกรรมวันวัณโรคโลก (World TB Day) สัปดาหตอตานวัณโรค   
ซ่ึงจะเปนการสรางภาพลักษณการเจ็บปวยเปนวัณโรคไมเปนโรคที่นารังเกียจสามารถรักษาหายดวย
การชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน   นับเปนการสรางการมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งของ       
ชุมชนตอการดูแลผูปวยวัณโรคอยางยั่งยืน

7. แมวานโยบายการควบคุมวัณโรคแบบมีพี่เล้ียงขององคการอนามัยโลก กําหนดให
เลือกบุคคลที่ทําหนาที่เปนพี่เล้ียงสังเกตและกํากับการกินยา โดยใหเลือกเจาหนาที่สาธารณสุขเปน
อันดับแรก และใหเลือกสมาชิกในครอบครัวเปนอันดับสุดทาย แตจากผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบวา     
พี่เลี้ยงที่เปนสมาชิกในครอบครัวสามารถปฏิบัติตามหนาที่ในการเปนพี่เล้ียงซ่ึงเปนการปฏิบัติ   
หนาที่ตามกรอบของงานที่กรมควบคุมโรคติดตอกําหนดไว ทั้งยังมีความเต็มใจในการปฏิบัติหนาที่
อยูในระดับมาก จึงเปนขอเสนอแนะในเชิงนโยบายในประเด็นการนําสมาชิกในครอบครัวมาเปน  
พี่เล้ียงดูแลผูปวยมีขอดีที่ในเชิงการสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชนตอการมีสวนรวม
ในการดูแลผูปวย และควรอยูภายใตการสนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุขในการสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ การใหขอมูล การใหความรู อันจะเปนการลดภาระของบุคลากรสาธารณสุขตอการดูแล     
ผูปวยและสรางความยั่งยืนของชุมชนในการควบคุมวัณโรคตอไป
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรศึกษาปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหนาที่พี่เลี้ยง โดยเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ

ดวยการสังเกต  การ สัมภาษณแบบเจาะลึกเพื่อทราบปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดูแลผูปวย
2. ควรศึกษาพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยวัณโรค  ในพี่เล้ียงกลุมอ่ืนๆ   เชน

บุคลากรดานสาธารณสุข   อาสาสมัครสาธารณสุข  หรือ เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง
ระหวางพี่เล้ียงที่เปนสมาชิกในครอบครัวกับพี่เล้ียงกลุมอื่นๆ ทั้งเจาหนาที่สาธารณสุข หรือ         
อาสาสมัครสาธารณสุข
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วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก 22,2 (เมษายน-มิถุนายน 2544) :17.

พันธชัย รัตนสุวรรณ. "บทความพิเศษทําไมตองรักษาผูปวยวัณโรคดวย DOTS." วารสาร
โรคทรวงอก 22,3 (กรกฎาคม- กันยายน 2544) : 13.

พีรพงศ สุรเสน. " ความสัมพันธระหวางคานิยมสวนบุคคลของผูบริหารโรงเรียนกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจและสั่งการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา." วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531.

ไพฑูรย เครือแกว. ลักษณะสังคมไทย. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช,
2513.

ภัสสร ลิมานนท และคณะ.  สรุปผลวิจัยเบื้องตนโครงการศึกษาครอบครัวไทย (General Family
Survy). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538.

มยุรี เจริญทรัพย. "การศึกษาคานิยมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัด." วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการศึกษา
ผูใหญ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2533.

มหาวิทยาลัยรามคําแหง. คณาจารยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. สังคมวิทยาและมานุษย-
วิทยาเบื้องตน. พิมพคร้ังที่10. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง,
2534.
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มัลลิกา มัติโก. "แนวคิดและพัฒนาการของการดูแลสุขภาพตนเอง." ใน การดูแลสุขภาพตนเอง
ทัศนะทางสังคมวัฒนธรรม, 1-139. พิมพวัลย  ปรีดาสวัสดิ์, เพ็ญศรี กวีวงศประเสริฐ
และ อรัญญา ปูรณัน, บรรณาธิการ. นครปฐม : ศูนยศึกษานโยบายสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.

เมธี ปลันธนานนท. "วิธีการปลูกฝงและเสริมสรางคานิยม." คุรุปริทัศน 8,2 (กุมภาพันธ 2526) :
42-48.

ยุวดี โชติวัฒนพงษ. "ความรวมมือในการรักษาของผูปวยวัณโรคปอดที่เกิดจากการสนับสนุนทาง
สังคมของครอบครัว." วิทยานิพนธปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต       
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537.

เยาวลักษณ อนุรักษ และคณะ. กระบวนการสุขศึกษากับการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ.
กรุงเทพมหานคร : บริษัทซิกมา ดีไซด จํากัด, 2543.

โยธิน ศันสนยุทธ และ จุมพล พูลภัทรชีวิน. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
ศูนยสงเสริมวิชาการ, 2524.

รัชนีกร เศรษโฐ. สังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพพิฆเณศ, 2523.   
รัมภรดา อินทร. "ผลของการสงเสริมใหญาติมีสวนรวมในการดูแลผูปวยบาดเจ็บที่ศีรษะตอการ

ฟนสภาพของผูปวยและความพึงพอใจของญาติตอการพยาบาลที่ไดรับ." วิทยานิพนธ
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผูใหญ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป 2525. พิมพคร้ังที่ 6. กรุงเทพมหานคร :
บริษัทอักษรเจริญทัศน อจท. จํากัด, 2539.

ราตรี พัฒนรังสรรค. พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน. ม.ป.ท., 2542.
รุงโรจน พุมร้ิว, ชาญชัย ยามะรัต และ เฉลิมพล ตันสกุล. "บทบาทของญาติในการดูแลชวยเหลือ

ผูสูงอายุ." วารสารสุขศึกษา 20,75 (มกราคม-เมษายน 2540) : 40-42.
รุจา ภูไพบูลย. การพยาบาลครอบครัว. พิมพคร้ังที่ 2. ขอนแกน : หางหุนสวนจํากัด ขอนแกน

การพิมพ, 2537.
รุจิรา เจียมอมรรัตน, สุทธิพันธ ฟกสุวรรณ และ วัชรี อาภาธีรพงศ. "แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพ

ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน." ใน แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาลเลม 1, 1-10.
เรณู สอนเครือ, บรรณาธิการ. นนทบุรี : ยุทธิรินทรการพิมพจํากัด, 2541.

ฤกษชัย คุณูปการ. หลักการและทฤษฎีการปลูกฝงจริยธรรม. ม.ป.ท., 2539.
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ลวน สายยศ และ อังศนา สายยศ. สถิติวิทยาทางการวิจัย. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพมหานคร :
สุวีริยสาสน จัดพิมพ, 2540.

ลําดวน ศรีมณี.  จริยธรรมและจริยศาสตรตะวันออก (East Morals and Ethics). ม.ป.ท., 2538.
ลิขิต กาญจนาภรณ. " จิตวิทยาสังคม. "  : เอกสารประกอบการบรรยายวิชาจิตวิทยาสังคม.     

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2519.
                  . จิตวิทยา : พื้นฐานพฤติกรรมมนุษย เลมที่ 2. ม.ป.ท. :  ภาควิชาจิตวิทยาและ

การแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531.
                 . สุขภาพจิต. พิมพคร้ังที่  2.  นครปฐม  :  โครงการสงเสริมตํารา และ เอกสาร

ประกอบการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
วรรณี  ศรีโพธ์ิทอง, ประไพ เทียนศาสตร  และ  จินตนา แววสวัสดิ์.  "ประสิทธิผลของการถายทอด

ความรูเร่ืองโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กสูชุมชน โดยผานระบบการศึกษา
นอกโรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี. " เอกสารวิชาการในการประเมินผลโครงการควบคุม
ปองกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก    สํานักงานควบคุมโรคติดตอเขต   4             
จังหวัดราชบุรี, 2539. (อัดสําเนา)

วุฒิพงศ ทองกอน. "การสรางแบบทดสอบวัดคานิยมพื้นฐาน  5  ประการ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร." วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขา    
วัดผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2537.

ศรีประภา ชนะพันธ และ วัลลภ ปายะนันทน, แปลและเรียบเรียง. กลุมเสี่ยงตอวัณโรค รายงานของ
องคการอนามัยโลกเรื่องการระบาดของวัณโรค. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร :     
โรงพิมพการศาสนา, 2540.

ศรีประภา เนตรนิยม, แปลและเรียบเรียง. แนวทางการรักษาวัณโรคที่ดื้อยา.  กรุงเทพมหานคร :   
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 1997.

ศรีวัฒนา เทอดประวัติ และ กมลวรรณ ตันติพิพัฒนสกุล. "ผลของการใหความรูและคําแนะนําใน
การใชยากันชักของผูดูแลบุคคลปญญาออนที่เปนลมชัก." วารสารราชานุกูล 17,3        
(กันยายน-ธันวาคม 2545) : 38-53.

ศักดิ์ ระพี. "กระบวนการกระจางคานิยม." วารสารวิชาการ 3,9 (กันยายน 2543) : 26.
ศูนยเอกสารองคการอนามัยโลก. "Tuberculosis. " ม.ป.ท., 2541. (แผนพับ)
ส. วาสนา ประวาลพฤกษ. "ทัศนคติในแงจิตวิทยา." วารสารวัดผลการศึกษา 3,9 (กันยายน-

ธันวาคม 2524) : 1-6.
สงวน ชางฉัตร. พฤติกรรมองคการ. พิษณุโลก : โรงพิมพสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2541.
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สถิตย นิยมญาติ. จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2524.
สมใจ ทุนกุล. "ความหมายและประเภทของครอบครัว."ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา  กรณีเลือกสรร

การพยาบาลอนามัยชุมชน (Selected Case Study on Community Health Nursing)
หนวยที่1-7 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 188-203. พิมพ
คร้ังที่11. นนทบุรี : สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.

สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. ทฤษฎีเทคนิคการปรับพฤติกรรม. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2526.

สมาคมปราบวัณโรคแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ. แนวทางในการวินิจฉัยและรักษา
(ฉบับปรับปรุง). พิมพคร้ังที่ 2. ม.ป.ท., 2543.

สายธรรม วงศสถิตวิไลรุง. "ความสัมพันธระหวางทัศนคติของผูสูงอายุ ความสามารถในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ แรงสนับสนุนทางสังคม กับการปรับตัวของผูดูแลผูสูงอายุ 
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร." วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2540.

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี. "สรุปผลการนิเทศงานวัณโรค งวดที่ 2
ปงบประมาณ 2545." 2545. (อัดสําเนา)

                  . "สรุปรายงานงวด 4 เดือน." 2546. (อัดสําเนา)
สุกิจ ภูรัก. "การศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความรูและการปฏิบัติตัวของสตรีหลังคลอด

ครรภแรกระหวางกลุมที่สามีไดรับและไมไดรับแผนการใหแรงสนับสนุนแกภรรยา."
วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาอนามัย-
ครอบครัว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.

สุนทรี โคมิน และ สนิท สมัครการ. รายงานการวิจัยเร่ือง คานิยมและคานิยมไทย : เครื่องมือในการ
สํารวจวัด. ม.ป.ท., 2522.

สุนันทา  พันธุ. "ปจจัยที่สงเสริมการปรับตัวตอภาวะการเปลี่ยนแปลงในวัยหมดประจําเดือนของ
สตรีวัยกอนหมดประจําเดือน ที่อยูในเขตอําเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา."
วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.

สุพัตรา สุภาพ. สังคมและวัฒนธรรมไทย คานิยม : ครอบครัว : ศาสนา :  ประเพณี . พิมพคร้ังที่ 3.
กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด, 2523.
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สุมาลี อมรินทรแสงเพ็ญ. "ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมทางครอบครัวและความ
รวมมือในการรักษาของผูปวยวัณโรค ของศูนยวัณโรคเขต 4 เชียงใหม." การคนควา
แบบอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540.

สุรพล พยอมแยม. "จิตวิทยาชุมชน : สาระและแนวทางพัฒนา." ใน รวมบทความที่เกี่ยวกับจิตวิทยา
ชุมชน, 1-12. สุรพล พยอมแยม, บรรณาธิการ. นครปฐม : โครงการสงเสริมการผลิต
ตําราและเอกสารการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541.

สุรัตน ร่ืนภิรมย. "คานิยมของสังคมไทยที่มีผลกรทบตอองคกรการจัดการขององคการบริหารสวน
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แบบสอบถามสําหรับการวิจัย
เร่ือง พฤติกรรมการเปนพีเล้ียงของสมาชิกในครอบครัว
ท่ีทําหนาท่ีดูแลผูปวยวัณโรค :กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

……………………………………………

แบบสอบถามชุดนี้เปนเครื่องมือ เพื่อประกอบการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ซ่ึงอยูในการควบคุมดูแลของคณาจารยที่ปรึกษา และผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของทานจะ
เปนขอมูลในการเขียนวิทยานิพนธซ่ึงจะเปนประโยชนทางวิชาการ ในสาขาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

คําอธิบาย
1. ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามถือเปนความลับ ทานไมตองเขียน ช่ือ - สกุล    

ลงในแบบสอบถาม  จึงขอความรวมมือใหทานตอบแบบสอบถามตรงตามความเปนจริงเกี่ยวกับตัว
ทานและเหตุการณที่เกี่ยวของ

2. คําตอบของทานไมมีการตัดสินวาถูกผิด แตจะนําไปวิเคราะหผลในภาพรวมของ
คําตอบทั้งหมด  จึงไมมีผลดานลบกับผูปวยวัณโรคที่รับบริการ

3. กอนตอบแบบสอบถามขอใหทานอานคําอธิบายที่กํากับไว  ถาไมเขาใจสามารถ
สอบถามผูวิจัยได

ผูวิจัยขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่ใหความรวมมือในการวิจัยครั้งนี้ดวย
ความตั้งใจและครบถวนทุกขอ

นางจินตนา  แววสวัสดิ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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เลขที่แบบสอบถาม  1-3
แบบสอบถามแบบสอบถามเรื่อง

พฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงของสมาชิกในครอบครัว
ที่ทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

ผูตอบแบบสอบถามเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวย ร.พ. ………………………..

สวนที่1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
คําอธิบาย  โปรดเติมขอมูล ในชองวาง หรือ ทําเครื่องหมาย  √ ในวงเล็บ () ที่ตรงกับขอมูลจริงของ
ทาน
1. ผูตอบแบบสอบถามเปน              (  )1 ชาย                (  )2 หญิง 4
2. ปจจุบันทานอายุ ……………….ป 5
3. ทานมีความเกี่ยวของกับผูปวย โดย

                  (   )1 เปนสามี              (  )2 เปนภรรยา
                  (   )3 เปนพอ               (   )4 เปนแม
                  (  ) 5เปนลูก                 (  )6 เปนพี่
                  (   )7 เปนนอง             (   )8 เปนเครือญาติอ่ืนๆ โปรดระบุ………….

6

4. ทานประกอบอาชีพอะไร
                  (  )1 เกษตรกรรม  (ทํานา ทําสวน ทําไร เล้ียงสัตว)
                  (  )2 รับจาง (รับจางทั่วไป รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม)
                  (  )3 รับราชการ รัฐวิสาหกิจ
                  (  )4  คาขาย
                  (  )5ไมไดประกอบอาชีพ
                  (  )6 อ่ืนๆ  โปรดระบุ …………………….

7

สวนที่2     แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับวัณโรค
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คําอธิบาย   โปรดทําเครื่องหมาย √ลงในชองวาง  สําหรับขอความที่ทานเห็นวาถูก

ขอคิดเห็นขอ ขอความ
ใช ไมใช

สําหรับ
ผูวิจัย

1 มีวัณโรคปอด และวัณโรคตอมน้ําเหลือง 2 ประเภทเทานั้นที่
ติดตอได

8

2. วัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง 9

3. วัณโรคปอดสามารถถายทอดใหลูกไดทางกรรมพันธุ 10

4. หากเคยปวยเปนวัณโรคแลวจะมีภูมิคุมกันไมปวยเปนวัณโรค
อีกเลยตลอดชีวิต

11

5. วัณโรคเปนโรคที่เกิดขึ้นไดกับคนทุกเพศ ทุกวัย 12

6. วัณโรคทําใหปอดอักเสบเปนแผล 13

7. อาการไอเรื้อรังเกิน 3 สัปดาหเปนอาการที่นาสงสัยวาจะปวย
เปนวัณโรค

14

8. เมื่อผูปวยกินยาไปไดสักระยะหนึ่งอาการดีขึ้น ไดแก อวน
ขึ้น ไมไอ ก็สามารถหยุดยาไดเอง

15

9. ผูปวยวัณโรคมักน้ําหนักลดลงและมีไขต่ําๆตอนบาย 16

10. ในระหวางการรักษา หากผูปวยไอมีเลือดปนออกมากับ
เสมหะเปนอาการที่แสดงวาวัณโรคดื้อตอยา

17

11. ในปจจุบันถาจะรักษาวัณโรคใหหายขาดตองใหผูปวยกินยา
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป

18

12. ในชวง 2 เดือนแรก ของการรักษาวัณโรค ผูปวยกินยา 4 ชนิด 19

13. การรับประทานยาไมสม่ําเสมอ กินๆ หยุดๆ ทําใหเชื้อดื้อยา 20

14. โรงพยาบาลทุกแหงสามารถรักษาวัณโรคได 21

15. หากตองยายที่อยูในระหวางการรักษา ก็สามารถไปรับยาที่โรง
พยาบาลใดก็ได โดยไมตองแจงใหโรงพยาบาลเดิมทราบ

22

16. การหันหลังใหผูอ่ืนเวลาไอจามเปนวิธีการลดการแพรกระจาย
เชื้อที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง

23
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ความเห็นขอ ขอความ
ใช ไมใช

สําหรับ
ผูวิจัย

17. หองนอนที่เหมาะสมสําหรับผูปวยวัณโรค ควรเปนหองปด
มิดชิด เชื้อจะไดไมกระจายออกมา

24

18. การทําลายสิ่งปนเปอนเสมหะ น้ํามูก น้ําลาย ดวยการนําไป
ทิ้งนอกหมูบานเปนวิธีที่เหมาะสม

25

19. การจัดบานใหโปรง อากาศถายเท สะดวก เปนการลดการ
แพรกระจายเชื้อได

26

20. แสงแดดสามารถฆาเชื้อวัณโรคได 27

21. อาการคันที่มีผ่ืนคลายลมพิษ เปนอาการแพยาที่เปนอันตราย
ตองหยุดยาและไปพบแพทย

28

22. อาการชาตามปลายมือ ปลายเทาเปนอาการขางเคียงที่เกิด
จากยา  แตเปนอาการที่ไมเปนอันตราย ผูปวยสามารถกินยา
ตอได

29

23. อาการตัวเหลือง ตาเหลือง เปนอาการตับอักเสบจากฤทธิ์
ของยาตองหยุดยาและไปพบแพทย

30

24. ผูปวยสวนใหญจะปรับตัวจากฤทธิ์ขางเคียงของยาได เมื่อ
รับประทานยาไประยะหนึ่ง

31

25. อาการปสสาวะสีสมแดง แสดงวาไตอักเสบจากยาตองรีบ
พาไปพบแพทย

32

26. การดื่มสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอรเปนประจํา ทําให
การรักษาไมไดผล

33

27. ควรดูแลใหผูปวยวัณโรครับประทานยาตอหนาทุกวันวันละ
1 คร้ัง จนครบกําหนด

34

28. การเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยควรเฝาดูจนกวาผูปวยกินยาจน
หมดซอง

35

29. อาหารทะเลเปนอาหารแสลงสําหรับผูปวยวัณโรค 36

30. ผูปวยวัณโรคไมควรออกกําลังกาย เพราะจะทําใหปอด
กระทบกระเทือนรักษาไมหาย

37
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สวนที่ 3 แบบสอบถามคานิยมในการดําเนินชีวิต
คําอธิบาย  แบบสอบถามตอไปนี้ สอบถามเกี่ยวกับคานิยมในการดําเนินชีวิตของทาน โปรด
ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับคานิยมในการดําเนินชีวิตของตัวทานเอง แลวทําเครื่องหมาย √ ลงใน
ชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด

ระดับความคิดเห็นขอ ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับแนวคิดหรือ
การปฏิบัติดังตอไปนี้ มาก ปานกลาง นอย

สําหรับผู
วิจัย

1. เมื่อญาติพี่นองเดือดรอนขาพเจาจะชวยเหลือ
โดยไมตองรอใหขอรอง 38

2. ขาพเจารูสึกเห็นอกเห็นใจญาติที่กําลังเดือด
รอนเสมอ

39

3. ขาพเจาจะรูสึกผิดถาไมใหการชวยเหลือทั้งๆ
ที่สามารถชวยได

40

4. การไดชวยเหลือคนในครอบครัว แมจะตอง
เหนื่อย และเสียทรัพยสิน แตก็เปนสิ่งที่มีคุณ
คาสําหรับขาพเจา

41

5. เมื่อญาติพี่นองเจ็บปวยขาพเจาจะชวยเหลือ
มากที่สุดเทาที่จะทําได

42

6. ขาพเจาเชื่อวาการชวยเหลือผูที่มีความทุกข
ยากยอมไดผลแหงความดีที่นาภาคภูมิใจ

43

7. ขาพเจาเชื่อวาการแนะนําส่ิงที่ดีๆ ตอสุขภาพ
ใหกับญาติพี่นอง เปนการชวยเหลือวิธีหนึ่ง

44

8. ขาพเจาพอใจที่จะแบงปนขาวของเครื่องใช
ใหกับญาติพี่นองที่ดอยโอกาสกวา

45

9. ขาพเจาเชื่อวาการดูแลผูอ่ืนเมื่อเขาเจ็บปวย
ตอไปเมื่อขาพเจาเจ็บปวยก็จะไดรับการดูแล
เชนเดียวกัน

46

10. เมื่อไมสามารถชวยเหลือญาติพี่นองที่กําลังมี
ความทุกขได  ขาพเจาจะคอยเปนกําลังใจให

47
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ระดับความคิดเห็นขอ ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับแนวคิดหรือ
การปฏิบัติดังตอไปนี้ มาก ปานกลาง นอย

สําหรับผู
วิจัย

11. ขาพเจามักไปรวมงานของเพื่อนบานเสมอ
เมื่อมีโอกาส

48

12. ขาพเจาเชื่อวาการเปนบุคคลที่ชอบชวยเหลือ
ผูอ่ืน  จะทําใหเพื่อนบานอยากคบหาดวย

49

13. คําชมของเพื่อนบานที่เห็นขาพเจาปฏิบัติใน
ส่ิงที่ดีๆเปนสิ่งที่มีคุณคาสําหรับขาพเจา

50

14. ขาพเจาเชื่อวาสังคมชื่นชมบุคคลที่ดูแลทุกข
สุขใหกับคนในครอบครัว

51

15. ขาพเจาเชื่อวาการคบหาเพื่อนบานมากๆ แม
จะเสียเวลาแตก็นําโอกาสที่ดีๆมาให

52

16. เมื่อมีเวลาวางขาพเจาชอบที่จะใหเวลาอยูกับ
ครอบครัวมากกวาใหเวลากับกลุมเพื่อน

53

17. ขาพเจาจะหาเวลาคอยถามทุกขสุขของคนใน
ครอบครัวเสมอ

54

18. ขาพเจาจะคอยเอาอกเอาใจคนในบานเพื่อให
เปนที่รักใครของทุกคน

55

19. ความสุขของครอบครัวตองมากอนความสุข
ของขาพเจาเสมอ

56

20. หากคนในครอบครัวขัดแยงกันขาพเจาจะหา
ทางใหเขาปรองดองกันดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง
เสมอ

57

21. ขาพเจาจะรูสึกดีใจเมื่อเห็นคนในครอบครัว
ทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน

58
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สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม
อธิบาย แบบสอบถามสวนนี้แตละขอความหมายถึงสิ่งที่ทานไดรับจากเจาหนาที่สาธารณสุข       
คนในครอบครัวรวมทั้งผูปวยดวยและเพื่อนบาน  ใหทานพิจารณาขอความแตละขอแลว               
ทําเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงกับความเปนจริงที่สุด แตละขอเลือกตอบไดเพียงชองเดียว     
เทานั้น

ระดับการสนับสนุนขอ การสนับสนุนทางสังคมที่ไดรับ
มาก ปานกลาง นอย

สําหรับผู
วิจัย

1. การไดดูแลผูปวยทําใหขาพเจารูสึกวาตนเองไดทํา
ประโยชนใหครอบครัว

59

2. เพื่อนบานกลาวชมขาพเจา ที่เสียสละใหการดูแลผู
ปวย

60

3. เจาหนาที่สาธารณสุขชมเชยการปฏิบัติหนาที่ของ
ขาพเจา

61

4. คนในบานคอยหวงใยซักถามเกี่ยวกับสุขภาพของ
ขาพเจา

62

5. การที่ขาพเจาเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยทําใหขาพเจา
รับรูวาตัวขาพเจามีคุณคาสําหรับครอบครัว

63

6. ตั้งแตขาพเจาเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยขาพเจารับรูได
วาขาพเจาเปนที่รักใครของคนในครอบครัว

64

7. เจาหนาที่สาธารณสุขคอยสอบถามเกี่ยวกับสุข
ภาพของขาพเจาอยูเสมอ

65

8. เจาหนาที่สาธารณสุขมาเยี่ยมดูแลครอบครัวของ
ขาพเจา

66

9. เจาหนาที่สาธารณสุขคอยใหคําแนะนําขาพเจา
เกี่ยวกับการทําหนาที่พี่เล้ียงผูปวยวัณโรค

67

10. เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการดูแลผูปวยขาพเจาสามารถ
ขอคําแนะนําจากเจาหนาที่สาธารณสุขไดเสมอ

68

11. เจาหนาที่สาธารณสุขที่จัดหาเอกสารที่เปนความรู
เกี่ยวกับวัณโรคใหขาพเจา

69
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ระดับการสนับสนุนขอ การสนับสนุนทางสังคมที่ไดรับ
มาก ปานกลาง นอย

สําหรับผู
วิจัย

12. เจาหนาที่สาธารณสุขไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับการ
สังเกตอาการแพยาวัณโรคใหกับขาพเจา

70

13. เจาหนาที่สาธารณสุขใหคําแนะเพิ่มเติมกับขาพเจา
เสมอเมื่อขาพเจาพาผูปวยไปตรวจตามนัด

71

14. ขาพเจาไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพของขาพเจาใหแข็งแรงอยูเสมอ

72

15 เจาหนาที่ที่สาธารณสุขคอยอํานวยความสะดวก
เมื่อขาพเจาไปติดตอรับยาใหผูปวย

73

16. เจาหนาที่สาธารณสุขจัดเตรียมบัตรบันทึกการกิน
ยา ใหขาพเจา

74

17. เจาหนาที่สาธารณสุขอํานวยความสะดวกโดยจัด
เตรียมยาแบงเปนซองๆละ 1 วัน

75

18. หากมีความจําเปนเกี่ยวกับเรื่องเงินในการพาผูปวย
ไปโรงพยาบาล ขาพเจาไดรับความชวยเหลือจาก
คนในบาน

76

19 คนในบานชวยแบงเบางานบานเพื่อใหขาพเจาได
ดูแลผูปวยไดเต็มที่

77

20. การที่ขาพเจาเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยทําใหขาพเจา
ไดรับความสะดวกเมื่อขาพเจาไปรับบริการทาง
สุขภาพ

78

21. คนในบานชวยขาพเจาจัดหาสิ่งของเครื่องใช
สําหรับดูแลผูปวย

79
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สวนที่ 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวย
คําอธิบาย  แบบสอบถามตอไปนี้  เกี่ยวของกับการทําตามหนาที่พี่เล้ียงและความเต็มใจในการเปน
พี่เล้ียงดูแลผูปวยวัณโรคของทาน โปรดทําเครื่องหมาย  √ ลงในชองวางที่ทานเห็นวาตรงกับการ
ปฏิบัติของของทาน

ระดับการปฏิบัติขอ รายการปฏิบัติ
ปฏิบัติเปน
ประจํา

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง

ไมเคย
ปฏิบัติเลย

สําหรับ
ผูวิจัย

1. ขาพเจาคอยเฝาดูผูปวยกินยาจนหมดซอง 80

2. ขาพเจาลงบันทึกในบัตรบันทึกการกินยา
หลังจากผูปวยกินยาจนหมดซอง

81

3. เมื่อถึงเวลากินยาขาพเจาคอยตักเตือนใหผู
ปวยกินยา

82

4. ขาพเจาคอยแนะนําอาหารที่มีประโยชน
ตอรางกายผูปวย

83

5. ขาพเจาคอยสังเกตวาผูปวยมีอาการตา
เหลือง ตัวเหลือง

 84

6. ขาพเจาคอยจัดหาอาหารที่มีประโยชนที่ผู
ปวยชอบรับประทาน

85

7. หากมีความจําเปนที่ขาพเจาไมสามารถ
เฝาดูผูปวยกินยาได ขาพเจาจะขอให
บุคคลอื่นในบานชวยดูแลแทน

86

8. หากผูปวยไมสามารถไปรับยาจากสถาน
บริการสาธารณสุขได ขาพเจาจะไปรับยา
ใหผูปวยแทน

87

9. ขาพเจาจะคอยใหขอมูลเกี่ยวกับอาการ
ของผูปวยใหกับเจาหนาที่เมื่อไปติดตอ
รับยาใหผูปวย

88

10. ขาพเจาคอยเตือนผูปวยเมื่อใกลถึงวันนัด
หมายของโรงพยาบาล

89

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



143

ระดับการปฏิบัติขอ รายการปฏิบัติ
ปฏิบัติเปน
ประจํา

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง

ไมเคย
ปฏิบัติเลย

สําหรับ
ผูวิจัย

11. ขาพเจาพาผูปวยไปตรวจตามนัดหมาย
ของโรงพยาบาล

90

12. ขาพเจาจะนําบัตรบันทึกการกินยาไป
มอบใหเจาหนาที่เมื่อไปรับยาครั้งตอไป

91

13. ขาพเจาคอยซักถามเกี่ยวกับอาการแพยา
จากผูปวยหลังจากใหผูปวยกินยา

92

14. ขาพเขาคอยจดจําอาการเปลี่ยนแปลงของ
ผูปวยเพื่อที่จะไดเลาบอกอาการใหกับเจา
หนาที่ทราบ

93

15. ขาพเจาคอยตักเตือนผูปวยเมื่อปฏิบัติตัว
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไมเหมาะสม เชน
ดื่มเหลา สูบบุหร่ี

94

16. หากไมสามารถพาผูปวยไปตรวจตามนัด
ได ขาพเจาก็จะขอรองคนอื่นใหพาผูปวย
ไปแทน

95

17. ขาพเจาคอยสังเกตวาผูปวยมีอาการแพยา
ตามที่ขาพเจาไดขอมูลจากเจาหนาที่

96

18. ขาพเจามักจัดเตรียมอาหารมีประโยชน
เพื่อผูปวยไดรับประทานอาหารไดมากๆ

97

19. ขาพเจาคอยดูแลที่นอนใหสะอาดเพื่อผู
ปวยไดนอนพักผอนอยางสบายๆ

98

20 แมผูปวยเปนโรคที่ติดตอไดขาพเจาก็ไม
หลีกเลี่ยง การดูแล พูดคุยกับผูปวย

99

21. ในขณะที่ขาพเจาใหการดูแลผูปวย ถาผู
ปวยไอ จาม โดยไมปดปาก ขาพเจา
ตักเตือนพรอมใหการอธิบายการปฏิบัติที่

100
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ระดับการปฏิบัติขอ รายการปฏิบัติ
ปฏิบัติเปน
ประจํา

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง

ไมเคย
ปฏิบัติเลย

สําหรับ
ผูวิจัย

ตัวที่เหมาะสม
22. ขาพเจาหยิบจับเสื้อผา ของใชสวนตัวของผู

ปวย โดยไมนึกรังเกียจ
101

23. ขาพเจาชวยดูแลความเรียบรอยของที่นอน
หมอนมุงใหกับผูปวยเชนเดียวกับที่ขาพเจา
ปฏิบัติใหกับคนอื่นๆในบาน

102

24. หากผูปวยไมสามารถกําจัดสิ่งที่ปนเปอน
เสมหะ เชน เทกระโถนน้ําลาย เผากระดาษ
ซับน้ําลาย ขาพเจาจะทําแทน

103

25. ขาพเจาพยายามหลีกเลี่ยงภาระกิจตางๆใน
ชวงที่ตรงกับเวลาที่ขาพเจาตองดูแลผูปวย
กินยา

104

26. เมื่อใกลถึงเวลาที่ผูปวยกินยาขาพเจาจะจัด
เตรียมยา แกวน้ํา บัตรบันทึกการกินยา
เรียบรอยกอนเวลา

105

27. ขาพเจายินดีพาผูปวยไปตรวจตามนัด แมวา
จะเสียเวลาเปนวันก็ตาม

106

28. หากผูปวยเบื่อหนายไมยอมกินยาขาพเจา
คอยพูดใหกําลังใจใหกินยาตอไป

107

29. ขาพเจาไมรูสึกเบื่อหนายที่ตองดูแลผูปวย
เปนเวลานานนับเดือน

108

30. ขาพเจามีความสุขที่ไดเลาถึงการทําหนาที่พี่
เล้ียงดูแลผูปวย

109

31. ขาพเจาไมดุ ไมตะคอกใหผูปวยกินยา 110

32. ขาพเจาคอยหาความรูเพิ่มเติมเพื่อใหการดู
แลผูปวยใหดีที่สุด

111
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ระดับการปฏิบัติขอ รายการปฏิบัติ
ปฏิบัติเปน
ประจํา

ปฏิบัติเปน
บางครั้ง

ไมเคย
ปฏิบัติเลย

สําหรับ
ผูวิจัย

33. ขาพเจาจะรับฟงผูปวยปรับทุกขเกี่ยวกับการ
เจ็บปวยอยางใสใจ

112

34. ขาพเจาคอยสังเกตอาหารที่ผูปวยชอบแลว
จักหามาใหเพื่อใหผูปวยรับประทานอาหาร
ไดมากๆ

113
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ภาคผนวก ข

คะแนนรายขอของแบบสอบถาม
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ตารางที่ 23  ความรูเกี่ยวกับวัณโรคจําแนกตาม จํานวนและรอยละของการตอบถูกตอง

ตอบถูกขอ ขอคําถาม
จํานวน รอยละ

1 มีวัณโรคปอด และวัณโรคตอมน้ําเหลือง 2 ประเภทเทานั้นที่ติดตอ
ได

47 45.2

2. วัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง 95 91.3
3. วัณโรคปอดสามารถถายทอดใหลูกไดทางกรรมพันธุ 76 73.1
4. หากเคยปวยเปนวัณโรคแลวจะมีภูมิคุมกันไมปวยเปนวัณโรคอีก

เลยตลอดชีวิต
71 68.3

5. วัณโรคเปนโรคที่เกิดขึ้นไดกับคนทุกเพศ ทุกวัย 97 93.3
6. วัณโรคทําใหปอดอักเสบเปนแผล 96 92.3
7. อาการไอเรื้อรังเกิน 3 สัปดาหเปนอาการที่นาสงสัยวาจะปวยเปน  

วัณโรค
101 97.1

8. เมื่อผูปวยกินยาไปไดสักระยะหนึ่งอาการดีขึ้น ไดแก อวน  ขึ้น ไม
ไอ ก็สามารถหยุดยาไดเอง

85 81.7

9. ผูปวยวัณโรคมักน้ําหนักลดลงและมีไขต่ําๆตอนบาย 88 84.6
10. ในระหวางการรักษา หากผูปวยไอมีเลือดปนออกมากับเสมหะเปน

อาการที่แสดงวาวัณโรคดื้อตอยา
51 49.0

11. ในปจจุบันถาจะรักษาวัณโรคใหหายขาดตองใหผูปวยกินยาเปน
เวลาไมนอยกวา 1 ป

57 54.8

12. ในชวง 2 เดือนแรก ของการรักษาวัณโรค ผูปวยกินยา 4 ชนิด 90 86.5
13. การรับประทานยาไมสม่ําเสมอ กินๆ หยุดๆ ทําใหเชื้อดื้อยา 99 95.2
14. โรงพยาบาลทุกแหงสามารถรักษาวัณโรคได 100 96.2
15. หากตองยายที่อยูในระหวางการรักษา ก็สามารถไปรับยาที่โรง

พยาบาลใดก็ได โดยไมตองแจงใหโรงพยาบาลเดิมทราบ
88 84.6

16. การหันหลังใหผูอ่ืนเวลาไอจามเปนวิธีการลดการแพรกระจายเชื้อที่
ดีที่สุดวิธีหนึ่ง

36 34.6
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ตารางที่ 23 (ตอ)

ตอบถูกขอ ขอคําถาม
จํานวน รอยละ

17. หองนอนที่เหมาะสมสําหรับผูปวยวัณโรค ควรเปนหองปดมิดชิด  
เชื้อจะไดไมกระจายออกมา

84 80.8

18. การทําลายสิ่งปนเปอนเสมหะ น้ํามูก น้ําลาย ดวยการนําไปทิ้งนอก 
หมูบานเปนวิธีที่เหมาะสม

67 64.4

19. การจัดบานใหโปรง อากาศถายเท สะดวก เปนการลดการแพร
กระจายเชื้อได

99 95.2

20. แสงแดดสามารถฆาเชื้อวัณโรคได 84 80.8
21. อาการคันที่มีผ่ืนคลายลมพิษ เปนอาการแพยาที่เปนอันตรายตอง

หยุดยาและไปพบแพทย
86 82.7

22. อาการชาตามปลายมือ ปลายเทาเปนอาการขางเคียงที่เกิดจากยา  แต
เปนอาการที่ไมเปนอันตราย ผูปวยสามารถกินยาตอได

72 69.2

23. อาการตัวเหลือง ตาเหลือง เปนอาการตับอักเสบจากฤทธิ์ของยาตอง
หยุดยาและไปพบแพทย

90 86.5

24. ผูปวยสวนใหญจะปรับตัวจากฤทธิ์ขางเคียงของยาได เมื่อรับ
ประทานยาไประยะหนึ่ง

97 93.3

25. อาการปสสาวะสีสมแดง แสดงวาไตอักเสบจากยาตองรีบพาไปพบ
แพทย

60 57.7

26. การดื่มสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอรเปนประจํา ทําใหการ
รักษาไมไดผล

96 92.3

27. ควรดูแลใหผูปวยวัณโรครับประทานยาตอหนาทุกวันวันละ 1 ครั้ง 
จนครบกําหนด

101 97.1

28. การเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยควรเฝาดูจนกวาผูปวยกินยาจนหมดซอง 101 97.1
29. อาหารทะเลเปนอาหารแสลงสําหรับผูปวยวัณโรค 76 73.1
30. ผูปวยวัณโรคไมควรออกกําลังกาย เพราะจะทําใหปอดกระทบ

กระเทือนรักษาไมหาย
80 76.9
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ตารางที่ 24  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ คานิยมในการดําเนินชีวิต

ขอ ขอคําถาม Χ S.D. ระดับ

1. เมื่อญาติพี่นองเดือดรอนขาพเจาจะชวยเหลือโดยไมตอง
รอใหขอรอง

2.4712 .5738 มาก

2. ขาพเจารูสึกเห็นอกเห็นใจญาติที่กําลังเดือดรอนเสมอ 2.6154 .5271 มาก
3. ขาพเจาจะรูสึกผิดถาไมใหการชวยเหลือทั้งๆที่สามารถ

ชวยได
2.5673 .5873 มาก

4. การไดชวยเหลือคนในครอบครัว แมจะตองเหนื่อย และ
เสียทรัพยสิน แตก็เปนสิ่งที่มีคุณคาสําหรับขาพเจา

2.6635 .5326 มาก

5. เมื่อญาติพี่นองเจ็บปวยขาพเจาจะชวยเหลือมากที่สุดเทา
ที่จะทําได

2.7019 .5001 มาก

6. ขาพเจาเชื่อวาการชวยเหลือผูที่มีความทุกขยากยอมไดผล
แหงความดีที่นาภาคภูมิใจ

2.6538 .5355 มาก

7. ขาพเจาเชื่อวาการแนะนําส่ิงที่ดีๆ ตอสุขภาพใหกับญาติ
พี่นอง เปนการชวยเหลือวิธีหนึ่ง

2.6923 .5039 มาก

8. ขาพเจาพอใจที่จะแบงปนขาวของเครื่องใชใหกับญาติพี่
นองที่ดอยโอกาสกวา

2.4904 .5911 มาก

9. ขาพเจาเชื่อวาการดูแลผูอ่ืนเมื่อเขาเจ็บปวยตอไปเมื่อ
ขาพเจาเจ็บปวยก็จะไดรับการดูแลเชนเดียวกัน

2.4423 .6658 มาก

10. เมื่อไมสามารถชวยเหลือญาติพี่นองที่กําลังมีความทุกข
ได  ขาพเจาจะคอยเปนกําลังใจให

2.6250 .5606 มาก

11. ขาพเจามักไปรวมงานของเพื่อนบานเสมอ
เมื่อมีโอกาส

2.3462 .6196 มาก

12. ขาพเจาเชื่อวาการเปนบุคคลที่ชอบชวยเหลือผูอ่ืน  จะทํา
ใหเพื่อนบานอยากคบหาดวย

2.5962 .5489 มาก
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ตารางที่  24 (ตอ)

ขอ ขอคําถาม Χ S.D. ระดับ

13. คําชมของเพื่อนบานที่เห็นขาพเจาปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆเปนสิ่ง
ที่มีคุณคาสําหรับขาพเจา

2.3173 .6273 ปาน
กลาง

14. ขาพเจาเชื่อวาสังคมชื่นชมบุคคลที่ดูแลทุกขสุขใหกับคน
ในครอบครัว

2.5577 .6046 มาก

15. ขาพเจาเชื่อวาการคบหาเพื่อนบานมากๆ แมจะเสียเวลาแต
ก็นําโอกาสที่ดีๆมาให

2.2692 .6421 ปาน
กลาง

16. เมื่อมีเวลาวางขาพเจาชอบที่จะใหเวลาอยูกับครอบครัวมาก
กวาใหเวลากับกลุมเพื่อน

2.5769 .5341 มาก

17. ขาพเจาจะหาเวลาคอยถามทุกขสุขของคนในครอบครัว
เสมอ

2.5769 .5693 มาก

18. ขาพเจาจะคอยเอาอกเอาใจคนในบานเพื่อใหเปนที่รักใคร
ของทุกคน

2.3558 .6671 มาก

19. ความสุขของครอบครัวตองมากอนความสุขของขาพเจา
เสมอ

2.5769 .5156 มาก

20. หากคนในครอบครัวขัดแยงกันขาพเจาจะหาทางใหเขา
ปรองดองกันดวยวิธีใดวิธีหนึ่งเสมอ

2.4231 .6339 มาก

21. ขาพเจาจะรูสึกดีใจเมื่อเห็นคนในครอบครัวทํากิจกรรม
ตางๆ รวมกัน

2.7019 .5001 มาก
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ตารางที่  25 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอคําถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม

ขอ ขอคําถาม Χ S.D. ระดับ

1. การไดดูแลผูปวยทําใหขาพเจารูสึกวาตนเองไดทํา
ประโยชนใหครอบครัว

2.6635 .4748 มาก

2. เพื่อนบานกลาวชมขาพเจา ที่เสียสละใหการดูแลผูปวย 2.2115 .6181 ปานกลาง
3. เจาหนาที่สาธารณสุขชมเชยการปฏิบัติหนาที่ของขาพเจา 2.1538 .6649 ปานกลาง
4. คนในบานคอยหวงใยซักถามเกี่ยวกับสุขภาพของขาพเจา 2.4327 .6350 มาก
5. การที่ขาพเจาเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยทําใหขาพเจารับรูวาตัว

ขาพเจามีคุณคาสําหรับครอบครัว
2.6538 .5171 มาก

6. ตั้งแตขาพเจาเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยขาพเจารับรูไดวา
ขาพเจาเปนที่รักใครของคนในครอบครัว

2.5096 .5573 มาก

7. เจาหนาที่สาธารณสุขคอยสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของ
ขาพเจาอยูเสมอ

2.3558 .6671 มาก

8. เจาหนาที่สาธารณสุขมาเยี่ยมดูแลครอบครัวของขาพเจา 2.1250 .7332 ปานกลาง
9. เจาหนาที่สาธารณสุขคอยใหคําแนะนําขาพเจาเกี่ยวกับ

การทําหนาที่พี่เล้ียงผูปวยวัณโรค
2.5000 .6536 มาก

10. เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการดูแลผูปวยขาพเจาสามารถขอคํา
แนะนําจากเจาหนาที่สาธารณสุขไดเสมอ

2.7019 .5375 มาก

11. เจาหนาที่สาธารณสุขที่จัดหาเอกสารที่เปนความรูเกี่ยวกับ
วัณโรคใหขาพเจา

2.4904 .6231 มาก

12. เจาหนาที่สาธารณสุขไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสังเกต
อาการแพยาวัณโรคใหกับขาพเจา

2.5481 .5892 มาก

13. เจาหนาที่สาธารณสุขใหคําแนะเพิ่มเติมกับขาพเจาเสมอ
เมื่อขาพเจาพาผูปวยไปตรวจตามนัด

2.5865 .5848 มาก

14. ขาพเจาไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่เกี่ยวกับการดูแลสุข
ภาพของขาพเจาใหแข็งแรงอยูเสมอ

2.6346 .5225 มาก
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ตารางที่ 25 (ตอ)

ขอ ขอคําถาม Χ S.D. ระดับ

15 เจาหนาที่ที่สาธารณสุขคอยอํานวยความสะดวกเมื่อขาพเจา
ไปติดตอรับยาใหผูปวย

2.6827 .4880 มาก

16. เจาหนาที่สาธารณสุขจัดเตรียมบัตรบันทึกการกินยา ให
ขาพเจา

2.7885 .4552 มาก

17. เจาหนาที่สาธารณสุขอํานวยความสะดวกโดยจัดเตรียมยา
แบงเปนซองๆละ 1 วัน

2.8269 .4049 มาก

18. หากมีความจําเปนเกี่ยวกับเรื่องเงินในการพาผูปวยไปโรง
พยาบาล ขาพเจาไดรับความชวยเหลือจากคนในบาน

2.4135 .6478 มาก

19 คนในบานชวยแบงเบางานบานเพื่อใหขาพเจาไดดูแลผู
ปวยไดเต็มที่

2.3750 .6710 มาก

20. การที่ขาพเจาเปนพี่เล้ียงดูแลผูปวยทําใหขาพเจาไดรับความ
สะดวกเมื่อขาพเจาไปรับบริการทางสุขภาพ

2.3654 .6083 มาก

21. คนในบานชวยขาพเจาจัดหาสิ่งของเครื่องใชสําหรับดูแลผู
ปวย

2.3173 .7276 ปาน
กลาง
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ตารางที่ 26 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ ขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปนพี่เล้ียง
     ดูแลผูปวย

ขอ ขอคําถาม Χ S.D. ระดับ

1. ขาพเจาคอยเฝาดูผูปวยกินยาจนหมดซอง 2.7596 .4294 มาก
2. ขาพเจาลงบันทึกในบัตรบันทึกการกินยาหลังจากผูปวย

กินยาจนหมดซอง
2.6923 .6086 มาก

3. เมื่อถึงเวลากินยาขาพเจาคอยตักเตือนใหผูปวยกินยา 2.8077 .3960 มาก
4. ขาพเจาคอยแนะนําอาหารที่มีประโยชนตอรางกายผูปวย 2.6635 .5326 มาก
5. ขาพเจาคอยสังเกตวาผูปวยมีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง 2.4904 .6682 มาก
6. ขาพเจาคอยจัดหาอาหารที่มีประโยชนที่ผูปวยชอบรับ

ประทาน
2.5865 .6011 มาก

7. หากมีความจําเปนที่ขาพเจาไมสามารถเฝาดูผูปวยกินยา
ได ขาพเจาจะขอใหบุคคลอื่นในบานชวยดูแลแทน

2.3846 .7010 มาก

8. หากผูปวยไมสามารถไปรับยาจากสถานบริการสาธารณ
สุขได ขาพเจาจะไปรับยาใหผูปวยแทน

2.6250 .6104 มาก

9. ขาพเจาจะคอยใหขอมูลเกี่ยวกับอาการของผูปวยใหกับ
เจาหนาที่เมื่อไปติดตอรับยาใหผูปวย

2.6250 .6261 มาก

10. ขาพเจาคอยเตือนผูปวยเมื่อใกลถึงวันนัดหมายของโรง
พยาบาล

2.7692 .4873 มาก

11. ขาพเจาพาผูปวยไปตรวจตามนัดหมายของโรงพยาบาล 2.7212 .5478 มาก
12. ขาพเจาจะนําบัตรบันทึกการกินยาไปมอบใหเจาหนาที่

เมื่อไปรับยาครั้งตอไป
2.6250 .6564 มาก

13. ขาพเจาคอยซักถามเกี่ยวกับอาการแพยาจากผูปวยหลัง
จากใหผูปวยกินยา

2.6058 .6140 มาก

14. ขาพเขาคอยจดจําอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวยเพื่อที่จะ
ไดเลาบอกอาการใหกับเจาหนาที่ทราบ

2.6346 .5407 มาก
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ตารางที่ 26 (ตอ)

ขอ ขอคําถาม Χ S.D. ระดับ

15. ขาพเจาคอยตักเตือนผูปวยเมื่อปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพไมเหมาะสม เชน ดื่มเหลา สูบบุหร่ี

2.6250 .6564 มาก

16. หากไมสามารถพาผูปวยไปตรวจตามนัดได ขาพเจาก็จะ
ขอรองคนอื่นใหพาผูปวยไปแทน

2.2019 .7553 ปาน
กลาง

17. ขาพเจาคอยสังเกตวาผูปวยมีอาการแพยาตามที่ขาพเจาได
ขอมูลจากเจาหนาที่

2.6538 .5874 มาก

18. ขาพเจามักจัดเตรียมอาหารมีประโยชนเพื่อผูปวยไดรับ
ประทานอาหารไดมากๆ

2.5962 .6156 มาก

19. ขาพเจาคอยดูแลที่นอนใหสะอาดเพื่อผูปวยไดนอนพัก
ผอนอยางสบายๆ

2.6442 .5560 มาก

20. แมผูปวยเปนโรคที่ติดตอไดขาพเจาก็ไมหลีกเลี่ยง การดู
แล พูดคุยกับผูปวย

2.7404 .5573 มาก

21. ในขณะที่ขาพเจาใหการดูแลผูปวย ถาผูปวยไอ จาม โดย
ไมปดปาก ขาพเจาตักเตือนพรอมใหการอธิบายการ
ปฏิบัติตัวที่เหมาะสม

2.7500 .4569 มาก

22. ขาพเจาหยิบจับเสื้อผา ของใชสวนตัวของผูปวย โดยไม
นึกรังเกียจ

2.8173 .4354 มาก

23. ขาพเจาชวยดูแลความเรียบรอยของที่นอนหมอนมุงใหกับ
ผูปวยเชนเดียวกับที่ขาพเจาปฏิบัติใหกับคนอื่นๆในบาน

2.6250 .5430 มาก

24. หากผูปวยไมสามารถกําจัดสิ่งที่ปนเปอนเสมหะ เชน เท
กระโถนน้ําลาย เผากระดาษซับน้ําลาย ขาพเจาจะทําแทน

2.6154 .5627
มาก

25. ขาพเจาพยายามหลีกเลี่ยงภาระกิจตางๆในชวงที่ตรงกับ
เวลาที่ขาพเจาตองดูแลผูปวยกินยา

2.5096 .6073 มาก

26. เมื่อใกลถึงเวลาที่ผูปวยกินยาขาพเจาจะจัดเตรียมยา แกว
น้ํา บัตรบันทึกการกินยา เรียบรอยกอนเวลา

2.6250 .5777
มาก
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27. ขาพเจายินดีพาผูปวยไปตรวจตามนัด แมวาจะเสียเวลา
เปนวันก็ตาม

2.7692 .4873 มาก

28. หากผูปวยเบื่อหนายไมยอมกินยาขาพเจาคอยพูดใหกําลัง
ใจใหกินยาตอไป

2.7596 .4514 มาก

29. ขาพเจาไมรูสึกเบื่อหนายที่ตองดูแลผูปวย เปนเวลานาน
นับเดือน

2.6731 .5476 มาก

30. ขาพเจามีความสุขที่ไดเลาถึงการทําหนาที่พี่เล้ียงดูแลผู
ปวย

2.5481 .6213 มาก

31. ขาพเจาไมดุ ไมตะคอกใหผูปวยกินยา 2.5481 .6518 มาก
32. ขาพเจาคอยหาความรูเพิ่มเติมเพื่อใหการดูแลผูปวยใหดีที่

สุด
2.6731 .4915 มาก

33. ขาพเจาจะรับฟงผูปวยปรับทุกขเกี่ยวกับการเจ็บปวยอยาง
ใสใจ

2.7019 .4803 มาก

34. ขาพเจาคอยสังเกตอาหารที่ผูปวยชอบแลวจักหามาใหเพื่อ
ใหผูปวยรับประทานอาหารไดมากๆ

2.6538 .5534 มาก
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