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การโคลนและผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนไฟโบรอินของมด	Oecophylla 
smaragdina

Cloning	and	Production	of	Recombinant	Fibroin	Protein	of	Oecophylla 
smaragdina

อรุณรัตน์	คำาแหงพล1*	และ	สินีนาฏ	ศิริ2

Arunrat	Khamhaengpol	and	Sineenat	Siri

Abstract
Fibroin	is	one	of	most	studied	proteins	as	biopolymers	for	medical	applications.	The	most	studied	fibroin	
is	derived	from	Bombyx mori	silkworm.	In	addition	to	silkworm,	Oecophylla smaragdina ant	is	another	
insect	species	that	can	produce	fibroin,	however,	very	few	are	studied	for	its	potential	applications.	This	
work,	thus,	is	aimed	to	clone	and	produce	recombinant	fibroin	protein	of O. smaragdina.	Extracted	total	
RNA	from	ant	larvae	revealed	3	RNA	bands;	28S	rRNA,	18S	rRNA	and	5.8S	rRNA.	After	total	RNA	was	
amplified	in	a	reverse	transcription	–	polymerase	chain	reaction	(RT-PCR)	by	using	the	designed	primers	
specific	to	F4_WA	gene	retrieved	from	the	Genbank	database,	PCR	product	of	approximately	1,200	bp	
was	obtained.	DNA	was	amplified	again	with	the	primers	containing	the	restriction	enzyme	site.	Amplified	
DNA	was	digested	with	the	restriction	enzyme	and	ligated	to	pET15b	plasmid	vector,	prior	to	a	cloning	
into	Escherichia coli	RosettaTM	2(DE3).	After	positive	clone	was	 selected,	 its	DNA	was	sequenced	and	
analyzed.	Result	showed	that	its	inserted	DNA	sequence	was	100%	identical	to	F4_WA	gene.	After	induction	
and	purification	steps,	single	recombinant	fibroin	F4	protein	of	approximately	47	kDa	was	obtained.	

	 Keywords	:	Ant fibroin, recombinant protein, cloning
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บทคัดย่อ
ไฟโบรอินเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีการศึกษาอย่างมาก	 เพื่อใช้เป็นชีวพอลิเมอร์สำาหรับประยุกต์ใช้ทางการแพทย์	

โดยไฟโบรอินที่มีการศึกษามากที่สุดคือไฟโบรอินของไหม	 (Bombyx mori)	นอกจากไหมแล้ว	มด	Oecophylla 

smaragdina	ก็เป็นแมลงอีกชนิดที่สามารถผลิตไฟโบรอินได้	แต่มีการศึกษาเพื่อใช้ประโยชนค่อนข้างน้อย	ในงาน

วิจัยนี้จึงต้องการโคลนและผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนไฟโบรอินของมด	O. smaragdina จากการสกัด	 total		

RNA	จากตัวอ่อนของมด	ได้แถบอาร์เอ็นเอจำานวน	3	แถบ	คือ	28S	rRNA,	18S	rRNA	และ	5.8S	rRNA	เมื่อนำา	

อาร์เอ็นเอที่สกัดได้มาทำาปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอร์เรสแบบย้อนกลับ	 (reverse	 transcription–polymerase	 chain	

reaction,	RT-PCR)	โดยใช้ไพร์เมอร์ที่ออกแบบจากลำาดับยีน	F4-WA	จากฐานข้อมูล	Genbank	พบว่าได้ผลผลิต

พีซีอาร์ที่มีขนาดประมาณ	1,200	คู่เบส	หลังจากเพิ่มจำานวนดีเอ็นเออีกครั้งโดยใช้ไพร์เมอร์ที่มีตำาแหน่งตัดของ

เอนไซม์ตัดจำาเพาะ	 จากนั้นนำาผลผลิตพีซีอาร์ที่ถูกตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำาเพาะมาเชื่อมต่อกับพลาสมิดพาหะ	

(pET15b)	เพือ่ให้ได้รคีอมบแินนท์พลาสมดิ	pET15b_F4	และนำาเข้าแบคทเีรยี	Escherichia coli RosettaTM	2(DE3)	

หลงัจากการคดัเลอืกแบคทเีรยีโคลนทีไ่ด้รบัพลาสมดิ	pET15b_F4	ได้วเิคราะห์ลำาดบัดเีอน็เอ	พบว่ามลีำาดบัดเีอน็เอ

เหมือนกับยีน	F4_WA	มีค่า	identity	เท่ากับ	100%	จากนั้นนำามากระตุ้นการผลิตและแยกบริสุทธิ์รีคอมบิแนนท์

โปรตีน	F4	พบว่าสามารถแยกบริสุทธิ์รีคอมบิแนนท์โปรตีน	F4	ซึ่งมีขนาดประมาณ	47	กิโลดาลตัน

	 คำาสำาคัญ	:	ไฟโบรอินของมด, รีคอมบิแนนท์โปรตีน, โคลนนิง

บทนำา
ไฟโบรอินเป็นโปรตีนที่มีการนำามาใช้ประโยชน์เชิง

พาณชิย์อย่างกว้างขวาง	โดยเฉพาะอย่างยิง่ไฟโบรอนิ	

ที่ได้จากหนอนไหม	Bombyx mori	ซึ่งมีการนำามาใช้

ด้านชวีวสัดทุางการแพทย์และเวชสำาอาง	เช่น	ระบบ

นำาส่งยาชีววัสดุเพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด		

ตัวตรวจวัดทางชีวภาพ	เอ็นเทียม	ผิวหนังเทียม	วัสดุ

ปิดแผล	และครีมบำารุงผิว	 เป็นต้น	 (Zhang	 et al.,	

2009)	ทั้งนี้เนื่องจากไฟโบรอินมีสมบัติทางกายภาพ

และชีวภาพที่เหมาะสม	คือ	มีความแข็งแรงทนทาน	

เหนียว	 ยืดหยุ่นมีสมบัติเชิงกลที่ดี	 (Mandal	 and	

Kundu,	2009)	สามารถเข้ากันได้ดีกับเซลล์ของสิ่งมี

ชีวิตและสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ	 (Numata	

and	Kaplan,	2010)

นอกจากหนอนไหมแล้ว	มด Oecophylla 

smaragdina เป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งที่สามารถ	

ผลิตโปรตีนไฟโบรอินได้	ซึ่งไฟโบรอินของมดเป็น

องค์ประกอบหลักของเส้นใยที่ใช้ในการสร้างรัง		

โดยตัวอ่อนของมด	O. smaragdina	ในระยะสุดท้าย

ของ	 instar	 larvae	ผลิตไฟโบรอินใน	 labial	 glands	

(salivary	 gland	หรือ	 silk	 gland)	 (Holldobler	 and	

Wilson,	1990)	ซึ่งมดงานจะใช้กรามบีบตัวอ่อนเพื่อ

พ่นเส้นใยเชื่อมรอยต่อระหว่างใบไม้ในการสร้างรัง	

(Crozier	et al.,	 2010)	แม้ว่าไฟโบรอินของมดจะมี

สมบัติบางประการคล้ายกับไฟโบรอินของหนอน

ไหม	เช่น	ความเหนยีว	และความยดืหยุน่	แต่เนือ่งจาก

มีลำาดับกรดอะมิโนและโครงสร้างของโปรตีนที่	

แตกต่างกนั	โดยพบว่ามด O. smaragdina	ในประเทศ

ออสเตรเลีย	 มีรายงานว่ามีไฟโบรอิน	 4	 ชนิด	 คือ	

WAF1WAF2WAF3	และ	WAF4	ซึ่งประกอบด้วย

กรดอะมิโน	391	400	395	และ	443	ตัว	ตามลำาดับ	

(Sutherland	et al.,	 2007)	 ในขณะที่ไฟโบรอินของ

หนอนไหมมี	2	ชนิด	คือ	heavy	chain	fibroin	และ	
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การโคลนและผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนไฟโบรอินของมด	Oecophylla smaragdina
อรุณรัตน์	คำาแหงพล	และ	สินีนาฏ	ศิริ

light	 chain	 fibroin	 ซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโน		

5,	263	และ	262	ตัวตามลำาดับ	(Wadbua	et al.,	2012)	

ซึ่งความแตกต่างนี้น่าจะมีผลโดยตรงต่อสมบัติที่	

แตกต่างกันของโปรตีนไฟโบรอินของแมลงทั้งสอง

ชนิด	กอปรกับยังมีการศึกษาและใช้ประโยชน์จาก

ไฟโบรอินของมดค่อนข้างตำ่า	 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง

ต ้องการศึกษาการโคลนยีนไฟโบรอินของมด  

O. smaragdina	 ในประเทศไทย	 ตลอดจนผลิต	

รีคอมบิแนนท์โปรตีนดังกล่าวจากเซลล์แบคทีเรีย

เพื่อใช้ในการศึกษาสมบัติของโปรตีน	 ตลอดจน

การนำาไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

วิธีการวิจัย
การสกัดอาร์เอ็นเอจากตัวอ่อนของมด

สกัดอาร์เอ็นเอจากตัวอ่อนของมด	บ่มใน

สารละลาย	tri-reagent	(Invitrogen,	USA)	1	มลิลลิติร	

เป็นเวลา	 5	นาที	 จากนั้นปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ	

12,000	 x	 g	ที่อุณหภูมิ	 4°ซ	 เป็นเวลา	 5	นาที	 และ

สารละลายชั้นบนมาเติมคลอโรฟอร์ม	0.2	มิลลิลิตร	

บ่ม	5	นาที	ก่อนปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ	12,000	x	

g	ที่อุณหภูมิ	 4°ซ	 เป็นเวลา	15	นาที	นำาสารละลาย	

ชั้นบนมาตกตะกอนอาร์เอ็นเอด้วยสารละลายไอโซ

โพรพานอล	0.5	มลิลลิติรบ่ม	10	นาท	ีทีอ่ณุหภมู	ิ4°ซ	

และปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ	12,000	x	g	อุณหภูมิ	

4°ซ	 เป็นเวลา	 10	นาที	 ล้างตะกอนอาร์เอ็นเอด้วย	

75%	เอทานอลและทิง้ให้ตะกอนอาร์เอน็เอแห้ง	จาก

นั้นละลายตะกอนกลับด้วยนำ้ากลั่น	วัดความเข้มข้น

ของอาร ์ เอ็นเอที่สกัดได ้ด ้วยเครื่อง	 UV-110	

spectrophotometer	 (MADAPA,	 China)	 และ	

ตรวจสอบรูปแบบของอาร ์ เอ็นเอด ้วยเทคนิค	

อะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟเรซิส

การสังเคราะห์ดีเอ็นเอไฟโบรอิน

นำาอาร ์ เอ็นเอที่สกัดได ้มาทำาปฏิกิริยา

ถอดรหสัแบบผนักลบัทีอ่ณุหภมูิ	50°ซ	เป็นเวลา	1.5	

ชั่วโมง	 โดยปฏิกิริยาประกอบด้วยอาร์เอ็นเอ	 1	

ไมโครกรัม	Oligo	 dT	0.5	 ไมโครโมลาร์	 dNTP	0.5	

มิลลิโมลาร์	DTT	50	มิลลิไมโครโมลาร์	 1X	buffer	

และ	 200	U	 reverse	 transcriptase	 III	 จากนั้นนำา	

cDNA	ทีไ่ด้จากปฏกิริยิาข้างต้นมาสงัเคราะห์ดเีอน็เอ

ไฟโบรอิน	ด้วยเทคนิคพีซีอาร์	 (polymerase	 chain	

reaction,	 PCR)	 โดยปฏิกิริยาประกอบด้วย	 cDNA,	

dNTP	0.2	มิลลิโมลาร์,	1x	PCR	buffer,	RBC	high	

fidelity	Taq	DNA	polymerase	2.5	U	และไพรเมอร์

ชนิดละ	 0.2	 ไมโครโมลาร์	 (จำาเพาะต่อ	 F4_WA;	

Accession	 number:	 EU169221)	 โดยปฏิกิริยา

ประกอบด้วยขั้นตอนที่	1	เป็นการ	pre-denaturation	

ที่	 94°ซ	 เวลา	 2	นาที	 ขั้นตอนที่	 2	 ประกอบด้วย		

3	ขั้นตอนย่อย	คือ	การ	denaturation	ที่	94°ซ	เวลา		

30	วนิาที	การ	annealing	ที	่52	°ซ	เวลา	30	วนิาที	และ

การ	 extension	ที่	 72°ซ	 เวลา	1.5	นาที	 โดยทำาเป็น

ลำาดับเช่นนี้จำานวน	30	รอบ	และขั้นตอนที่	 3	 เป็น	

final	extension	ที่	72°ซ	เวลา	5	นาที	จากนั้นตรวจ

สอบผลผลิตพีซีอาร์โดยใช้	0.8%	อะกาโรสเจล	

ในการนำาชิน้ดเีอน็เอไฟโบรอนิไปใช้ในการ

เชื่อมต่อกับพลาสมิดพาหะ	 ได้ทำาการสังเคราะห์				

ดีเอ็นเอไฟโบรอินด้วยเทคนิคพีซีอาร	์ ให้ได้ผลผลิต

พีซีอาร ์ที่ปลายทั้งสองด้านมีตำาแหน่งตัดของ

เอนไซม์	NdeI	 โดยใช้สภาวะในการทำาพีซีอาร์เช่น

เดียวกับข้างต้นแต่ใช้ไพรเมอร์ที่มีตำาแหน่งตัดของ

เอนไซม์	NdeI

การสร้างรีคอมบิแนนท์พลาสมิด

เมือ่ได้ชิน้ดเีอน็เอไฟโบรอนิแล้ว	นำามาแยก

บริสุทธิ์โดยการตกตะกอนด้วยสารละลาย	3	โมลาร์	

NaOAc	pH	5.2		และเอทานอล	จากนั้นนำาไฟโบรอิน

ดเีอน็เอมาเชือ่มต่อกบัพลาสมดิพาหะ	T&A	cloning	

vector	 (RBC,	 Taiwan)	 โดยใช้เอนไซม์	 T4	DNA	
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ligase	 และนำาเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย	E. coli DH5a	

ทำาการคดัเลอืกโคลนทีไ่ด้รบัพลาสมดิรคีอมบแินนท์

ที่ เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีแอมพิซิลิน	 50	

ไมโครกรัม/มิลลิลิตร	และตรวจสอบลำาดับเบสของ

ไฟโบรอินด้วยเทคนิคพีซีอาร์	

จากนั้นตัดพลาสมิดรีคอมบิแนนท์ด้วย

เอนไซม์	NdeI	เพื่อนำาชิ้นดีเอ็นเอไฟโบรอินเข้าเชื่อม

กับพลาสมิดพาหะ	pET15b	ด้วยเอนไซม์	T4	DNA	

ligase	จากนั้นนำาเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย E. coli DH5a	

และคัดเลือกโคลนที่ได้รับพลาสมิดรีคอมบิแนนท์	

pET15b_F4	ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีแอมพิ	

ซิลิน	50	ไมโครกรัม/มิลลิลิตร	และตรวจสอบลำาดับ

เบสของไฟโบรอินด้วยเทคนิคพีซีอาร์	 จากนั้นนำา	

พลาสมดิรคีอมบแินนท์	pET15b_F4	ไปวเิคราะห์หา

ลำาดับดีเอ็นเอ	ก่อนที่จะนำาพลาสมิดรีคอมบิแนนท์	

ดังกล่าวเข้าสู่แบคทีเรีย E. coli RosettaTM	 2(DE3)	

เพื่อทำาการศึกษาการกระตุ้นการผลิตโปรตีนจาก

แบคที เ รี ย ด ้ ว ย 	 1 	 mM 	 i s o p r o p y l - ß -D -	

1-thiogalactopyranoside	 (IPTG)	 และการแยก

บริสุทธิ์โปรตีนรีคอมบิแนนท์

ก า ร ผลิ ต โ ป รตี น รี ค อมบิ แ นนท ์	

ไฟโบรอิน

การผลิตโปรตีนรีคอมบิแนนท์ไฟโบรอิน

จากโคลนแบคทีเรียที่ได้	 ทำาได้โดยนำาแบคทีเรียมา

เลีย้งในอาหารเลีย้งเชือ้	LB	แบบเหลวทีม่แีอมพซิลินิ	

50	 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร	 และคลอแรมเฟนิคอล		

34	 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร	 ในตู้บ่มเชื้อแบบเขย่าที่

อุณหภูมิ	37	°ซ	จนกระทั่ง	OD
600	
เท่ากับ	0.6	จากนั้น

เติมสารละลาย	 IPTG	 ให้มีความเข้มข้นสุทธิ	 1		

มิลลิโมลาร์	 แล้วบ่มต่อที่	 37°ซ	 เป็นเวลา	 2	ชั่วโมง	

เก็บตะกอนเซลล์โดยการปั่นเหวี่ยง	 แล้วละลาย

ตะกอนเซลล์ใน	binding	buffer	ปรมิาตร	10	มลิลลิติร	

เติมไลโซไซม	200	 ไมโครลิตร	ที่มีความเข้มข้น	0.2	

มิลลิกรัม/มิลลิลิตร 	 และเติม 	 1 	 มิลลิ โมลาร ์	

phenylmethylsulfonyl	fluoride	(PMSF)	บ่ม	30	นาที	

ที่อุณหภูมิ	 4°ซ	 จากนั้นทำาให้เซลล์แตกโดยการใช้

คลื่นความถี่สงู	เป็นเวลา	5	นาที	แล้วนำาไปปั่นเหวี่ยง

ที่	 12,000	 ×	 g	 เป็นเวลา	 30	นาที	 เก็บสารละลาย	

ส่วนใสไปแยกบรสิทุธิโ์ดยใช้คอลมัน์	His	GraviTrap		

(GE	Healthcare,	UK)	นำาโปรตีนที่แยกบริสุทธิ์มา	

ไดอะซิสในนำ้ากลั่นเพื่อกำาจัดเกลือของ	 Imidazole	

และทำ า ให ้ โปรตีนมีความเข ้มข ้นขึ้นโดยใช ้	

polyethylene	glycol	(MW	=	6,000	ดาลตัน)	จากนั้น

นำามาศึกษาลักษณะและรูปแบบของโปรตีนโดยใช้

เทคนิค	SDS-PAGE

ผลการวิจัย
การสงัเคราะห์ดเีอน็เอไฟโบรอนิของมด	

จากการศึกษาการโคลนยีนไฟโบรอินจาก

มด	O. smaragdina	โดยในขัน้ตอนแรกได้ทำาการสกดั

อาร์เอน็เอจากตวัอ่อนของมดด้วยสาร	tri-reagent	พบ

ว่าได้แถบอาร์เอ็นเอจำานวน	3	แถบ	คือ	28S	rRNA,	

18S	rRNA	และ	5.8S	rRNA	(รูปที่	1)

เมื่อนำาอาร์เอ็นเอที่สกัดได้มาทำาปฏิกิริยา

ถอดรหัสแบบผันกลับ	 เพื่อผลิต	 cDNA	 และนำา	

cDNA	 ที่ ได ้ไปใช ้ เป ็นดี เอ็นเอต ้นแบบในการ

สงัเคราะห์ดเีอน็เอไฟโบรอนิด้วยเทคนคิพซีอีาร์โดย

ใช้ไพรเมอร์ที่ออกแบบให้จำาเพาะต่อยีนไฟโบรอิน	

F4_WA	ผลการตรวจสอบผลผลิตพีซีอาร์	 พบว่า

สามารถสังเคราะห์ดีเอ็นเอไฟโบรอินได้ซึ่งมีขนาด

ประมาณ	1,200	คู่เบส	(รูปที่	2)

การสร้างพลาสมิดรีคอมบิแนนท์

เมื่อได้ชิ้นส่วนดีเอ็นเอไฟโบรอินแล้ว	

ทำาการเชื่อมต่อชิ้นดีเอ็นเอไฟโบรอินกับพลาสมิด

พาหะ	(T&A	cloning	vector)	แล้วนำาเข้าสู่แบคทีเรีย 

E. coli DH5a	 จากนั้นคัดเลือกแบคทีเรียเป้าหมาย
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การโคลนและผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนไฟโบรอินของมด	Oecophylla smaragdina
อรุณรัตน์	คำาแหงพล	และ	สินีนาฏ	ศิริ

บนอาหารแข็งที่มียาปฏิชีวนะสำาหรับคัดเลือก

แบคทีเรียดังกล่าว	ผลการคัดเลือกพบว่าแบคทีเรีย

โคลนมีชิ้นส่วนยีนไฟโบรอิน	 F4_WA	 (ให้ชื่อ	

พลาสมิดรีคอมบิแนนท์ว่า	 pTA_F4C3)	 ต่อมา	

สับโคลน	 (subclone)	 ชิ้นดีเอ็นเอไฟโบรอินเข้า	

พลาสมดิพาหะ	pET15b	(ได้พลาสมดิรคีอมบแินนท์	

pET-15b_F4)	 และนำาเข้าเซลล์แบคทีเรีย	E. coli 

RosettaTM	 2(DE3)	 เพื่อลดปัญหาการผลิตโปรตีน

เนื่องจากการเกิด	codon	bias	ใน	E. coli	

ผลการศึกษาพบว่าได้แบคทีเรียที่ได้รับ	

พลาสมดิรคีอมบแินนท์	pET-15b_F4	เมือ่ตรวจสอบ

ลำาดบัเบสของชิน้ดเีอน็เอ	พบว่ามลีำาดบัเบสทีถ่กูต้อง

และมีทิศทางการเชื่อมกับพลาสมิดพาหะที่ถูกต้อง	

ดงัแสดงในรปูที	่3	โดยชิน้ดเีอน็เอไฟโบรอนิ	F4_WA	

มีขนาด	1,305	คู่เบส	สามารถแปลรหัสได้	435	กรด

อะมโิน	ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัฐานข้อมลูใน	Genbank	

พบว่ามีลำาดับดีเอ็นเอมีค่า	 identity	 100%	กับยีน	

F4_WA	

การผลติรโีปรตนีคอมบแินนท์ไฟโบรอนิ	

ของมด

จากนั้นนำาแบคทีเรียมาผลิตโปรตีนรีคอม

บิแนนท์ไฟโบรอินโดยการกระตุ้นด้วย	 IPTG	 เป็น

เวลา	2	ชั่วโมง	พบว่าไม่มีแถบของโปรตีนที่เข้มขึ้น

ภายหลงัการกระตุน้ด้วย	IPTG	เมือ่เปรยีบเทยีบแถบ

โปรตีนของแบคทีเรียก่อนถูกกระตุ้นด้วย	 IPTG		

แต่เมื่อนำามาแยกบริสุทธิ์โดยการผ่านคอลัมน์		

His	GraviTrap	พบว่าสามารถแยกบริสุทธิ์โปรตีน	

รคีอมบแินนท์ไฟโบรอนิจากแบคทเีรยีได้	ซึง่มขีนาด

เท่ากับ	47	กิโลดาลตัน	(รูปที่	4)

อภิปรายผล
จากการโคลนยีนไฟโบรอินจากมด	O. 

smaragdina	 ตลอดจนผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน	

รูปที่	1	ตัวอ่อนของมด	O. smaragdina	และ

	 อาร์เอ็นเอที่สกัดได้

รูปที่	2	ดีเอ็นเอไฟโบรอิน	F4	ที่สังเคราะห์จาก

	 ปฏิกิริยา	RT-PCR	ซึ่งได้แถบดีเอ็นเอขนาด

	 ประมาณ	1,200	คู่เบส
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ดังกล่าวจากเซลล์แบคทีเรีย	 พบว่าสามารถโคลน	

ยีนไฟโบรอิน	F4	 ได้	 โดยเมื่อนำาลำาดับนิวคลีโอไทด์

ของยีนไฟโบรอินไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลใน	

Genbank	พบว่าไฟโบรอนิ	F4	จากมด O. smaragdina	

ในประเทศไทย	มีลำาดับนิวคลีโอไทด์เหมือนกับยีน	

F4_WA	 ของมด O. smaragdina 	 ในประเทศ

ออสเตรเลีย	โดยมีค่า	identity	เท่ากับ	100%	ชี้ให้เห็น

ว่ายีนไฟโบรอินดังกล่าวมีความอนุรักษ์สูงแม้ว่าจะ

มาจากมด	O. smaragdina	ต่างทวีป	ทั้งนี้	Sutherland	

และคณะ	(Sutherland	et al.,	2007)	ได้รายงานถึงยีน

ไฟโบรอนิถงึ	4	ชนดิ	ได้แก่	F1_WA	F2_WA	F3_WA	

และ	F4_WA	ของมด	O. smaragdina	 ในประเทศ

รูปที่	3	ลำาดับเบสของไฟโบรอิน	F4	และลำาดับ

	 กรดอะมิโนที่แปลรหัสได้

รูปที่	4	 ลักษณะของโปรตีนที่แบคทีเรียผลิตได้ทั้ง

	 ก่อนและหลงัการกระตุน้ด้วย	IPTG	(0	และ	

	 2	ชั่วโมง	ตามลำาดับ)	และรีคอมบิแนนท์

	 โปรตีนที่ผ่านการแยกบริสุทธิ์ด้วยคอลัมน์	

	 His	GraviTrap
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การโคลนและผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนไฟโบรอินของมด	Oecophylla smaragdina
อรุณรัตน์	คำาแหงพล	และ	สินีนาฏ	ศิริ

ออสเตรเลีย	ซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโน	391,	400,	

395	และ	443	ตัว	ตามลำาดับ	ซึ่งโครงงานวิจัยนี้กำาลัง

โคลนยีนอีก	3	ชนิดเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับมด O. 

smaragdina	ในประเทศออสเตรเลีย	

สำาหรับโครงสร้างโปรตีนไฟโบรอิน	 F4		

จากมด O. smaragdina	 ในประเทศไทยเมื่อนำาไป

ทำ านายโครงสร ้ า ง โปรตีนโดยใช ้ โปรแกรม	

MARCOIL	 (http://toolkit.tuebingen.mpg.de/

marcoil/results/	2904094)	ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน

ของ	Sutherland	และคณะ	(2007)	ทีพ่บว่าโครงสร้าง

ของโปรตนีไฟโบรอนิส่วนใหญ่เป็นแบบ	coiled	coil	

และพบลำาดับกรดอะมิโนที่ซำ้ ากันเจ็ดตัว	 คือ	

[(abcdefg)
n
]	 โดยตำาแหน่ง	a	และ	d	แทนลำาดับกรด

อะมิโนที่ไม ่ชอบนำ้า	 ส ่วนตำาแหน่งอื่นๆ	 แทน

ตำาแหน่งของกรดอะมิโนที่ชอบนำ้า

เมือ่นำาโปรตนีรคีอมบแินนท์ทีไ่ด้ไปทำานาย

ค่า	pI	ของโปรตีนโดยใช้โปรแกรม	Compute	pI/Mw	

(http://web.expasy.org/cgi-bin/compute_pi/pi_tool)	

พบว่าไฟโบรอินของมด	O. smaragdina	 มีค่า	 pI	

เท่ากับ	 6.27	 ผลการวิจัยนี้จะทำาให้สามารถผลิต

ไฟโบรอินได้ในปริมาณสูงเพียงพอสำาหรับการนำา

โปรตีนไปศึกษาสมบัติ	 และใช้ประโยชน์ต่อไปใน

อนาคต

กิตติกรรมประกาศ
งานวจิยันีไ้ด้รบัการสนบัสนนุจากโครงการ

พฒันากำาลงัคนวทิยาศาสตร์	(ทนุเรยีนดวีทิยาศาสตร์

แห่งประเทศไทย)	 สำานักงานคณะกรรมการการ
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บทความวิจัย

	 Hatyai	Journal	11(1)	:	9-16

การตระหนักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		การสนับสนุนขององค์กร	และ
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The	Awareness		of	Entering	into	the	ASEAN	Community	and	the	
Support	of	the	Organization	and	Potential	of	Learning	and	Teaching	of		
Teachers	in	Private	Vocational	Colleges	in	Ayutthaya

ลัดดา		นิลละออง1*	และ	จันทนา	แสนสุข2

Ladda			Ninla-ong	and	Jantana		Sansook

Abstract
This	research	was	aimed	to	study	the	awareness	of	entering	in	to	the	ASEAN,	organization	supporting	and	
the	potential	for	teaching	management	of	private	vocational	colleges	at	Ayutthaya	Province.	Questionnaires	
were	used	to	collect	the	data	from	150	individuals.	Multiple	regressions	were	used	to	analyze	the	data.	The	
results	showed	that	the	awareness	of	entering	into	the	ASEAN	were	language	skills,	information	technology	
and	cross	cultural	practices	which	facilitate	the	learning	and	teaching	activities.	The	organization	support	
in	term	of	personnel	development	did	not	showed	positive	effects	on	teaching	management.	This	research	
revealed	the	level	self	-	development	of	teaching	personnel	and	the	support	of	organization.	The	research	
results	will	be	used	for	the	preparation	of	teaching	personnel	of	Ayutthaya	Vacationed	Collage	for	entering	
into	the	ASEAN.		

	 Keywords	:	Teaching potential, awareness of being with ASEAN, organization support

1	 นักศึกษาบัณฑิต,	2อาจารย์	วิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ		
	 อ.พระนครศรีอยุธยา		จ.พระนครศรีอยุธยา		13000
*	 ผู้ให้การติดต่อ	(	Corresponding		e-mail	:	ladda.ninlaong2011@gmail.com)
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตระหนักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	การสนับสนุนขององค์กร			

ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน	 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก	

ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	จำานวน	150	คน	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์

การถดถอยเชิงพหุคูณ	ด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป	ผลการวิจัยพบว่า	 การตระหนักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

ซึ่งประกอบด้วย	ทักษะด้านภาษา	บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		และการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม

ส่งผลเชิงบวกต่อศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอน	การสนบัสนนุขององค์กร	ประกอบด้วยการพฒันาบคุลากร

ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน	สำาหรับคุณภาพสื่อการเรียนการสอนและการจัดสภาพ

แวดล้อม	ส่งผลเชงิบวกต่อศกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอน		ซึง่ผลของการวจิยัทำาให้ทราบถงึการพฒันาตนเอง

ของครูและการสนับสนุนขององค์กร	 เพื่อนำาข้อมูลไปใช้เป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมของครูวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์

	 คำาสำาคัญ	:	 ศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน, กำรตระหนักในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน,  

  กำรสนับสนุนขององค์กร

บทนำา
นบัตัง้แต่ประเทศกลุม่อาเซยีนมกีารรวมตวักนัก่อตัง้	

ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เมื่อวันที่	 8	

สิงหาคม	พ.ศ.2510	 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอำานาจ

ต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขันในเวที

ระหว่างประเทศ			ซึง่ประเทศไทยเป็นหนึง่ในสมาชกิ

ก่อตั้งอาเซียน	รัฐบาลไทยได้ให้ความสำาคัญในการ	

เตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อร่วมผลักดันให้

เกิดการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี	 2558	แต่

จากผลสำารวจข้อคดิเหน็เกีย่วกบัทศันคตใินการรบัรู้

เรื่องอาเซียน	พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึก

ว่าตนเป็นพลเมืองอาเซียนไม่ถึงร้อยละ	 67	 ทั้งที่

ประเทศไทยเป็นผู ้ก่อตั้งประชาคมอาเซียนเป็น	

ครั้งแรก	

ดังนั้นในฐานะที่บุคลากรทางการศึกษา		

มีโอกาสที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง	 ๆ	 ให้แก่

นกัเรยีน	นกัศกึษา	และประชาชนทัว่ไป	ให้เกดิความ

ตระหนักถึงความสำาคัญในการเข้าสู ่ประชาคม

อาเซยีนของไทย	ต้องมกีารพฒันาตนเองให้มคีวามรู้	

ความสามารถ	 เพื่อพัฒนาตนให้เป็นครูรู ้เท่าทัน

สถานการณ์	และสิ่งสำาคัญต้องได้รับการสนับสนุน

ขององค์กรในการช่วยส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้

เพื่อจะได้นำาความรู้ที่ได้รับมาจัดการเรียนการสอน

เพื่อรองรับการก้าวสู ่ประชาคมอาเซียนอย่าง

สมบูรณ์	

ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจัยนี้มุ ่งศึกษาการตระหนักในการ	

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	การสนับสนุนขององค์กร	

ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน	 โดย

ตวัแปรทีใ่ช้ในการศกึษาประกอบด้วย	ตวัแปรอสิระ

ได้แก่	 การตระหนักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

และการสนบัสนนุขององค์กร	และตวัแปรตาม	ได้แก่	

ศกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอน		ประชากรทีใ่ช้

ในการศึกษา	 	 คือ	 ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	จำานวน	5	แห่ง	
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การตระหนักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ลัดดา		นิลละออง		และ	จันทนา	แสนสุข

แนวคิด	ทฤษฎี	กรอบแนวคิด

ผู ้วิจัยใช้ทฤษฎีองค์กรเชิงสถานการณ์	

(contingency	theory)	ทฤษฎนีีเ้ริม่มบีทบาทประมาณ

ปลายปี	ค.ศ.1960	เป็นทฤษฎีที่พัฒนามากจากความ

คิดอิสระ	ที่ว่า	องค์การที่เหมาะสมที่สุดควรจะเป็น

องค์การที่มีโครงสร้างและระบบที่สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นจริง	 ซึ่งจะ	

เห็นได้ว่า	ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดต่างมี

การเตรยีมความพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	

โดยการปรับเปลี่ยนองค์กร	ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือ

เอกชน			ซึง่แม้แต่องค์กรด้านการศกึษาต่างมกีารวาง

กลยทุธ์เพือ่รองรบักบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงใน

ปี	 2558	 ดังนั้น	 ครูต้องให้ความสำาคัญในการที่จะ

พัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา

ทักษะด้านภาษา	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร	 และการเชื่อมโยงวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 ของ

อาเซียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี

ศกัยภาพ		นอกจากนีแ้ล้วผูบ้รหิารองค์กรต้องให้การ

สนับสนุนในด้านการพัฒนาบุคลากร	คุณภาพสื่อ

การเรียนการสอน	และการจัดสภาพแวดล้อมของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อให้ระบบการศึกษา

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมีคุณภาพพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน	 จากการทบทวนวรรณกรรม	

สามารถกำาหนดกรอบแนวคดิในการวจิยัได้ดงัแสดง

ในรูปที่	1

รูปที่	1		กรอบแนวคิดของการวิจัย

ศักยภาพ
ในการจัดการเรียนการสอน

การตระหนักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
-	ทักษะด้านภาษา
-	บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-	การเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม

การสนับสนุนขององค์กร
	-การพัฒนาบุคลากร
-	คุณภาพสื่อการเรียนการสอน
-	การจัดสภาพแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.	เพื่อศึกษาการตระหนักในการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียน	 	การสนับสนุนขององค์กรและ

ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

2.	เพื่อศึกษาความตระหนักในการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียน	ประกอบด้วยทักษะด้านภาษา	

บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	และ

การเชื่อมโยงวัฒนธรรมส่งผลต่อศักยภาพในการ

จัดการเรียนการสอน

3.	เพื่อศึกษาการสนับสนุนขององค์กร	

ประกอบด้วย	การพัฒนาบุคลากร	คุณภาพสื่อการ

เรียนการสอน	และการจัดสภาพแวดล้อมส่งผลต่อ

ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
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วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องการตระหนักในการเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียน	การสนับสนุนขององค์กร	และ

ศกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอนของครวูทิยาลยั

อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เป็น	

การวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 ใช้

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลครูวิทยาลัย

อาชวีศกึษาเอกชนจงัหวดัพระนครศรอียธุยา	จำานวน	

5	 แห่ง	 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ	 วิเคราะห์	

การถดถอย	และเพื่อวิเคราะห์การตระหนักในการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	การสนับสนุนขององค์กร	

ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน	

ผลการวิจัย
ผลการวเิคราะห์พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 อายุระหว่าง	 31-40	 ปี	

สถานภาพสมรส	จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีและ

ปฏบิตังิานเป็นระยะเวลา	5-10	ปี	รายได้อยูท่ีเ่ดอืนละ	

10,000-20,000	บาท	

ผลการวิเคราะห์การตระหนักในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซยีนอยูใ่นระดบัมาก	โดยทีค่รวูทิยาลยั

อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้

ความสำาคัญในทักษะด้านภาษามากที่สุด	ส่วนด้าน

การสนับสนุนขององค์กรในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก	 โดยที่ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

สนับสนุนขององค์ในการจัดสภาพแวดล้อมของ

วิทยาลัยมากที่สุด	 สำาหรับศักยภาพในการจัดการ

เรียนการสอนในภาพรวมพบว่าอยู ่ในระดับมาก	

โดยที่ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการสอนที่

ทำาให้ผูเ้รยีนเข้าใจเนือ้หา	ความรูต่้างๆ	ทีเ่รยีนได้มาก

ที่สุด		

	ผลการวิเคราะห์การตระหนักในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซยีน		ซึง่ประกอบด้วยทกัษะด้านภาษา	

บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	และ

การเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม	ส่งผลต่อศักยภาพใน

การจัดการเรียนการสอน	และได้ทำาการตรวจสอบ

คุณสมบัติของตัวแปรว่าข้อมูลเหมาะสมกับเทคนิค

การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ	 (Multiple		

Regression		Analysis)	หาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

แบบเพียร์สัน	(Pearson’s	Correlation	Coefficient)	

จากตารางที่	1	พบว่า	ตัวแปรอิสระร่วมกัน

พยากรณ์ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนได้	

ร้อยละ	26.6	โดยพจิารณาจากค่า	Adjusted	R2	=	0.266	

และเมื่อพิจารณาตัวแปรแต่ละตัวพบว่าทักษะด้าน

ภาษา	บทบาทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	

และการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมส่งผลเชิงบวกต่อ

ศกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอน	ซึง่หมายความ

ว่า	ครูที่มีการพัฒนาตนเองในด้านทักษะด้านภาษา	

การใช้บทบาทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	

และการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมจะทำาให้มีศักยภาพ

ในการจัดการเรียนการสอน	

การวเิคราะห์การสนบัสนนุขององค์กร	ซึง่

ประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากร	 คุณภาพสื่อการ

เรียนการสอน	 การจัดสภาพแวดล้อม	 ส่งผลต่อ

ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

จากตารางที่	2	พบว่า	ตัวแปรอิสระร่วมกัน

พยากรณ์ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนได้	

ร้อยละ	29.10	ได้พจิารณาจากค่า	Adjusted	R2	=	0.291	

และเมื่อพิจารณาตัวแปรแต่ละตัวพบว่าการพัฒนา

บุคลากรไม่ส่งผลเชิงบวกต่อศักยภาพในการจัดการ

เรยีนการสอน	สำาหรบัคณุภาพสือ่การเรยีนการสอน

และการจัดสภาพแวดล้อม	 ส่งผลเชิงบวกต่อ

ศกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอน	ซึง่หมายความ

ว่าด้านการพัฒนาบุคลากรไม่ทำาให้เกิดศักยภาพใน

การจัดการเรียนการสอน	แต่คุณภาพสื่อการเรียน	
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ตารางที่	1	 แสดงผลการวเิคราะห์การตระหนกัในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	ประกอบด้วยทกัษะด้านภาษา	บทบาท

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	และการเชือ่มโยงทางวฒันธรรม	ส่งผลต่อศกัยภาพในการจดัการ

เรียนการสอน

ตัวแปรอิสระ
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

t p-value 1/สัมประสิทธิ์ถดถอย	
(b)

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน

ค่าคงที่	(a) -2.26E-16 0.070 0.000 1.000

1.	ทักษะด้านภาษา	 0.332 0.081 4.118 					0.000***

2.	บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ		
				และการสื่อสาร

0.170 0.076 2.227 	0.027*

3.	การเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม 0.178 0.084 2.108 	0.037*

Adjusted	 R	 Square	 =	 0.266

1/    *,***  =   มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ  p < .05  และ 0.001 ตำมล�ำดับ

ตารางที่	2	 แสดงผลการวิเคราะห์การสนับสนุนขององค์กร	ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากร	คุณภาพสื่อการ

เรียนการสอน	และการจัดสภาพแวดล้อม	ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

ตัวแปรอิสระ
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

t p-value1/สัมประสิทธิ์ถดถอย	
(b)

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน

ค่าคงที่	(a) -3.35E-16 0.069 0.000 1.000

การสนับสนุนขององค์กร	

1.	การพัฒนาบุคลากร	 -0.010 0.104 -0.096 0.924

2.	คุณภาพสื่อการเรียนการสอน 	0.206 0.099 2.076 		0.040*

3.	การจัดสภาพแวดล้อม	 	0.406 0.098 4.139 0.212

Adjusted	R	Square	=	0.291

1/     *  = มีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ  p < .05, 
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การสอนและการจัดสภาพแวดล้อมส่งผลต่อ

ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

สรุปผลการวิจัย
การตระหนกัในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	

ซึง่ประกอบด้วยทกัษะด้านภาษา		บทบาทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 และการเชื่อมโยงทาง

วัฒนธรรม	ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดการเรียน	

การสอน

1.	ทกัษะด้านภาษา	ผลการวจิยัพบว่า	ส่งผล

เชงิบวกต่อศกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอนของ

ครวูทิยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 กล่าวคือ	ประชาคม

อาเซียนได้มีการตกลงใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อ

สื่อสาร	 จึงทำาให้องค์กรต่างๆ	 ให้ความสำาคัญใน

พัฒนาองค์กรในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร	

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ภทัร	ีรตันมนฑ์	(2545	:	

บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษของ

พนักงานไทยต่อการปฏิบัติงานในบริษัทต่างชาติ		

พบว่า	พนักงานไทยใช้รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษ

นั้นเพื่ออ่านเอกสารข้อมูลในการปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดับมาก	 ในด้านการฝึกอบรมภาษาอังกฤษใน

บรษิทั	พนกังานไทยเหน็ว่าควรจดัให้มกีารฝึกอบรม

หลังเลิกงานอยู่ในระดับมาก	และต้องการปรับปรุง

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในด้านการพูด	ฟัง	 แปล	

เขียน	และอ่านตามลำาดับ		

2.	บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศและ	

การสื่อสารส่งผลต่อศักยภาพในการจัดการเรียน	

การสอนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 เนื่องจากในยุค	

โลกาภิวัตน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำาวันเป็นอย่างมาก		

ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์	 โทรศัพท์มือถือ	 วิทยุ	

โทรทัศน์	หรือระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต		

ซึ่งในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนมีการส่งเสริม

ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารแก่ครูและนักเรียนให้เห็นถึงความสำาคัญใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

แสวงหาความรู ้ 	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ		

องอาจ	ฤทธิ์ทองพิทักษ์	 (2539	 :	 85)	 ได้ทำาการวิจัย

เรื่องพฤติกรรมการสื่อสารผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ

ของนกัเรยีน	ซึง่ผลการวจิยัระบวุ่า	นกัศกึษามกีารใช้

ประโยชน์จากระบบเวิลด์ไวด์เว็บเพื่อการพัฒนา

ตนเองในด้านวิชาการและทักษะการใช้งานระบบ

เวลิด์ไวด์เวบ็	ใช้ในการสนองตอบความต้องการด้าน

ข่าวสาร	 จึงทำาให้เห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ	

และการสื่อสารมีความสำาคัญในการให้ข ้อมูล

ข่าวสาร	 ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการหรือข้อมูล

ต่างๆ	ซึ่งการค้นคว้าจากเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเป็นการค้นคว้าที่สะดวก	 รวดเร็ว	 และ	

ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน	 ดังนั้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเป ็น	

เครื่องมือที่สำาคัญในการที่ครูจะนำามาใช้ในการ

แสวงหาความรู้	 เพื่อนำาข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์	

สังเคราะห์	 เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียน	

การสอนให้มศีกัยภาพ	เพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีน

3.	การเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม	ส่งผลต่อ

ศกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอนอย่างมนียัสำาคญั

ทางสถิติ	 กล่าวคือ	 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	มี	

การรวมกัน	 10	ประเทศ	ซึ่งแต่ละประเทศย่อมมี	

ความหลากหลายของวัฒนธรรมแตกต่างกันไป		

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางด้านเชื้อชาติ	 ศาสนา		

และภาษา	 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สาวิตรี		

ทัพภะสุต	 (2526)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 “ความสัมพันธ์

ระหว่างชมุชนชาวไทย	จนี	และตะวนัตกในกรงุเทพฯ	

พ.ศ.2398	-	2453”	ซึง่ผลการวจิยัพบว่าความสมัพนัธ์

ของชุมชนทั้ง	3	กลุ่มนั้นแบ่งออกได้เป็น	2		ลักษณะ
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ใหญ่	 ๆ	 คือ	 ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและ

ความสัมพันธ์ทางด้านสังคม	ซึ่งความสัมพันธ์ทาง

ด้านสังคมนั้นประกอบไปด้วยความสัมพันธ์	 3	

ลักษณะ	คือ	1)		ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม	2)	

ความสมัพนัธ์ทางด้านศาสนา	และ	3)	ความสมัพนัธ์

ทางด้านบริการสาธารณประโยชน์	 เช่นเดียวกับ

ประชาคมอาเซยีน	ต่างมวีฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั	แต่

ก็มีบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกัน	 การที่ครูนำา	

ความรู้ต่างๆ	 เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ

เข้ามาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน	ย่อม	

ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนนั้นมีศักยภาพ		

เพื่อให้การศึกษาไทยพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	

เพราะการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน	 นอกจากการ

เปลีย่นแปลงทางด้านแรงงาน	ซึง่จะมกีารเคลือ่นย้าย

เสรีแล้วนั้น	การศึกษาก็เช่นเดียวกัน	ย่อมต้องมีการ

แลกเปลี่ยน	 ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนครูหรือ

นักเรียน	 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้นต้อง

สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของสมาชิก

อาเซียน	 เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน		

ในสังคม	 และเพื่อขจัดปัญหาการขัดแย้งระหว่าง		

เชื้อชาติ	ศาสนาอีกด้วย	

เมื่อพิจารณาถึงการสนับสนุนขององค์กร	

ส่งผลต่อศกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอน	พบว่า

1.	การพัฒนาบุคลากร	พบว่าไม่ส่งผลต่อ

ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน		เนื่องจากการ

พัฒนาบุคลากรของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน	

ไม่ว่าจะเป็นการส่งครูเข้าอบรมภาษาอังกฤษ	การ

สนับสนุนให้มีโอกาสศึกษาดูงานประเทศสมาชิก

อาเซียน	หรือการสนับสนุนให้ศึกษาของครูต่อยัง	

มีน้อย	 อาจเนื่องด้วยงบประมาณของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชนมีจำานวนจำากัด	ซึ่งงบประมาณ

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนส่วนหนึ่งได้รับ	

เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงครึ่งหนึ่งของเงิน	

ค ่ าธรรมเนียมการเรียนเท ่ านั้น	 ซึ่ งวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเอกชนต้องแบกรับภาระ	 ไม่ว่าจะเป็น	

ค่านำา้	ค่าไฟ	หรอืค่าอปุกรณ์การเรยีนการสอนอกีเป็น

จำานวนมาก		จงึทำาให้วทิยาลยัอาชวีศกึษาเอกชนต้อง

มีการจัดสรรเงินงบประมาณอย่างเหมาะสม	 ซึ่ง	

อาจทำาให้มงีบประมาณในการทีจ่ะสนบัสนนุในการ

พัฒนาบุคลากรมีอยู ่จำากัดและอยู ่ในวงแคบ	 จะ	

เห็นได้จากการส่งครูเข้าอบรมในการสร้างความ

ตระหนักรู้ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจึงมีเพียง

แค่ระดบัผูบ้รหิารองค์กร		หรอืการสนบัสนนุในการ

ศึกษาต่อก็ยังอยู่ในกลุ่มผู้บริหาร	หรือหัวหน้างาน

เท่านั้น	

2.	คุณภาพสื่อการเรียนการสอน	พบว่า	

ส่งผลต่อศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน	

เนื่องจากคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนมีความ

สำาคัญในการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน	 เพราะการที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนนำาสื่อการเรียนการสอน

ทีม่คีณุภาพมาใช้ในการสอน	ทำาให้นกัเรยีนสามารถ

เข้าใจในเนื้อหา	เกิดทักษะ	กระบวนการ	และความรู้

อันจะนำาไปสู่จุดหมายของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี

สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	ชยัชาญ	ก้องกงัวาฬโชค	

(2548)	ศึกษาเรื่อง	สภาพปัญหา	และความต้องการ

สือ่การสอนของคร	ูโรงเรยีนวนัอาทติย์ในครสิตจกัร	

กรงุเทพมหานคร	พบว่า	ครมูคีวามต้องการผลติและ

ใช้สื่อการสอนอยู่ในระดับมาก	 เพราะสื่อการเรียน

การสอนเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารระหว่างผูส้อน

กับผู้เรียน	ทำาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อได้ดียิ่งขึ้น	ผู้เรียน	

ได้รับประสบการณ์ตรง	ทำาให้เข้าใจความหมายได้

กว้างขวาง	อกีทัง้ส่งเสรมิความคดิและการแก้ปัญหา

ได ้ประสบการณ์ที่ เป ็นจริง 	 ทำาให ้ผู ้ เรียนเกิด	

การเรียนรู้	 จดจำาเรื่องราวต่างๆ	 ได้นาน	นอกจากนี้	

วทิยาลยัอาชวีศกึษาเอกชนยงัมสีือ่การเรยีนการสอน
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ทีเ่พยีงพอและทนัสมยั	เนือ่งจากวทิยาลยัอาชวีศกึษา

เอกชนสามารถอนุมัติการจัดซื้ออุปกรณ์ได้รวดเร็ว	

เพราะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนไม่ต้องรอเพียง	

งบประมาณจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว	แต่สามารถ

ใช้เงินในส่วนของวิทยาลัยในการจัดซื้อได้	 เพื่อให้

เป็นไปตามแผนงานที่ฝ่ายบริหารอนุมัติ	 จึงทำาให้

วทิยาลยัอาชวีศกึษาเอกชนมคีวามสามารถในการจดั

ซื้อสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเป็นสากล	

เพื่อสร้างศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนใน	

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

3.	การจัดสภาพแวดล้อม	พบว่าส่งผลต่อ

ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน	 เนื่องจากการ

จัดสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนมี

ความพร้อมในการก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีน	เนือ่งจาก

วิทยาลัยมีการตระหนักและให้ความสำาคัญใน	

ภาพลกัษณ์ขององค์กรในการจดัสภาพแวดล้อมเพือ่

ส่งเสริมให้องค์กรมีความโดดเด่น	และเพื่อพร้อมที่

จะแข่งขันกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาของภาครัฐ	

นอกจากนี้ 	 การจัดสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกห้องเรียนยังช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ

ในการเรียนการสอน	 และกระตุ้นให้นักเรียนเกิด	

การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

พนัธณ	ีวหิคโต	(2537.	อ้างองิจากอรพรรณ	รตันวงศ์.	

2551	 :	 32)	ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของ	

ครูดีเด่นวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์	พบว่า	การ

สร้างปฏิสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนอยู่ในระดับที่ดี

คือ	 การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อ	

การเรียนการสอน	 ได้แก่	 การจัดห้องเรียนให้น่าอยู่		

น่าเรยีน		มกีารกระตุน้ให้นกัเรยีนได้คดิหาเหตผุลให้

เกดิความเข้าใจ	สร้างความสมัพนัธ์ทีด่เีป็นกนัเองกบั

นกัเรยีนเอาใจใส่ดแูลอย่างใกล้ชดิ	และมคีวามสนใจ

นักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายกรณี	 สภาพแวดล้อม	

ที่ดีจะทำาให้ทุกคนมีความสุข	 	 มีความมั่นใจ	 และ

ตระหนักในคุณค่าของตนเอง	 	 การจัดบรรยากาศ	

ของการเรียนการสอนถือเป็นปัจจัยที่สำาคัญมากใน	

การพัฒนาการเรียนการสอน
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ผลของโปรแกรมควบคุมความเป็นกรดด่างของผิวหนังต่ออุบัติการณ์การเกิด
แผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ

The	Effect	of	Skin	pH	Controlled	Program	on	Pressure	Ulcer	
Incidence	among	Elderly	Patients	at	Risk	of	Pressure	Ulcer	Development

สายฝน		ไทยประดิษฐ์1*,	วิภา	แซ่เซี้ย2		และ	เพลินพิศ		ฐานิวัฒนานนท์3

Saifon	Thaipradit,	Wipa	Sae-Sia,	and	Ploenpit	Thaniwattananon

Abstract
Skin-based	pH	is	proposed	to	be	one	risk	factor	for	pressure	ulcer	(PU)	development	especially	in	elderly	
patients	immobilized	with	respirators.	This	pretest-posttest	controlled	quasi-experimental	study	was	aimed	
to	examine	the	effects	of	Skin	pH	Controlled	Program	(SpHCP)	on	PU	incidence	among	elderly	patients	
at	risk	for	PU	development.	A	sample	of	60	patients	at	risk	for	PU	development	was	taken	from	a	tertiary	
hospital,	southern	Thailand.	The	first	30	patients	were	assigned	to	the	control	group	and	received	the	usual	
care.	The	remaining	30	patients	were	assigned	to	the	experimental	group	and	received	the	SpHCP	with	
the	usual	 care.	This	program	 	 comprised	of	 skin	 assessment,	 cleaning	 the	 skin,	 changing	 the	diaper	
immediately	or	within	30	minutes	after	bowel	movement	and	urination,	and	maintaining	skin	moisture.		
The	sacral	skin	pH	was	indicated	by	skin	pH	sensor	and	a	PU	incidence	was	assessed	by	the	Pressure	Ulcer	
Classification	developed	by	the	National	Pressure	Ulcer	Advisory	Panel	(2007).	The	content	validity	of	the	
SpHCP	was	determined	by	three	experts.	The	accuracy	of	the	skin	pH	sensors	is	±0.2%.	The	inter-rater	
reliability	of	stages	of	PU	yielded	a	correlation	of	1.0.	The	skin	pH	between	control	and	experimental	
groups	were	analyzed	by	independent	t-test.	The	PU	incidence	between	groups	was	tested	by	Chi-Square	
statistics.	The	results	showed	that	the	experimental	group	had	the	mean	score	of	sacral	skin	pH	significantly	
less	than	that	of	the	control	group	(p	<	.001)	and	The	experimental	group	had	PU	incidence	significantly	
less	than	that	of	the	control	group	(p	<	.001).	It	is	indicated	that	the	SpHCP	effectively	skin	pH	and	ultimately	

1	 นักศึกษาบัณฑิต	สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,	
2,	3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
*	 ผู้ให้การติดต่อ	(Corresponding		e-mail	:	t-saifon@hotmail.com)
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reduces	PU	incidence	in	the	elderly	patients	attached	with	respirators.	Therefore,	nurses	are	recommended	
to	add	this		SpHCP	into	daily	nursing	care	particularly	to	this	group	of	patients	in	order	to	reduce	the	
incidence	of	PU.	

	 Keyword	: Skin pH, pressure ulcer, elderly, ventilator

บทคัดย่อ
ผิวหนังที่มีสภาพเป็นด่าง	เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำาให้เกิดแผลกดทับ	โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ถูกจำากัดการเคลื่อนไหวด้วย

เครือ่งช่วยหายใจ		การวจิยักึง่ทดลองชนดิวดัผลก่อนหลงัแบบมกีลุม่ควบคมุครัง้นี้	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาผลของ

โปรแกรมควบคุมความความเป็นกรดด่างของผิวหนัง	ต่ออุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุที่มีความ

เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ	กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยสูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจและมีความเสี่ยงต่อการเกิดแผล	

กดทับ	จำานวน	60	ราย	ซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่งในภาคใต้	โดยจัดให้กลุ่มตัวอย่าง	

30	รายแรกเป็นกลุม่ควบคมุได้รบัการพยาบาลตามปกต	ิส่วน	30	รายหลงัเป็นกลุม่ทดลองทีเ่ข้าร่วมโปรแกรมควบคมุ

ความเป็นกรดด่างของผิวหนังร่วมกับการพยาบาลตามปกติ	 โปรแกรมนี้ประกอบด้วยการประเมินสภาพผิวหนัง	

การทำาความสะอาดผิวหนังโดยเน้นการเปลี่ยนแผ่นรองซับทันทีหลังการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ	หรือไม่เกิน	

30	นาที	และการรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนัง		ค่าความเป็นกรดด่างของผิวหนังวัดโดยเครื่องมือวัดค่าความเป็น	

กรดด่าง	อุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับประเมินตามเกณฑ์การแบ่งระดับการเกิดแผลกดทับขององค์กรที่ปรึกษา

เรื่องแผลกดทับ	 โปรแกรมการควบคุมความเป็นกรดด่างของผิวหนังผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา

จากผูท้รงคณุวฒุ	ิ3	ท่าน	เครือ่งวดัค่าความเป็นกรดด่างได้รบัการยอมรบัค่าความผดิพลาดในการอ่านไม่เกนิ	±0.2%	

ระดับการเกิดแผลกดทับ	ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงแบบสังเกตร่วมได้ค่าคะแนนความเที่ยงเท่ากับ	1	วิเคราะห์

ค่าความแตกต่างของความเป็นกรดด่างระหว่างกลุม่ตวัอย่างด้วยสถติทิอีสิระ	อบุตักิารณ์การเกดิแผลกดทบัวเิคราะห์

ด้วยสถิติไคสแควร์	 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของความเป็นกรดด่างของผิวหนังบริเวณก้นกบ	

หลงัการทดลองน้อยกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัสำาคญัทางสถติ	ิ(p	<	.001)	และกลุม่ทดลองมอีบุตักิารณ์การเกดิแผล

กดทับหลังการทดลองน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	( p	<	.001)		ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า	

โปรแกรมควบคมุความเป็นกรดด่างของผวิหนงัมผีลต่อการลดลงของความเป็นกรดด่างและอบุตักิารณ์การเกดิแผล

กดทบัในผูป่้วยสงูอายทุีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิแผลกดทบัและได้รบัการใช้เครือ่งช่วยหายใจ	ดงันัน้พยาบาลควรนำา

โปรแกรมนี้ไปใช้ร่วมกับการพยาบาลปกติในการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่มีความเสี่ยงต่อ	

การเกิดแผลกดทับได้	เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับ

คำาสำาคัญ	: ค่ำควำมเป็นกรดด่ำงของผิวหนัง, แผลกดทับ, ผู้สูงอำยุ, เครื่องช่วยหำยใจ  

บทนำา
แผลกดทับ	(bed	sore,	pressure	sore,	decubitus	sore,	

distorian	 sore)	 เป็นภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่	

มีสำาคัญ	 แม้ว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยีและมีการพัฒนารูปแบบการป้องกันการ

เกิดแผลกดทับอย่างต่อเนื่องก็ตาม	แต่ก็ยังมักพบว่า

แผลกดทับเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้อยู่เสมอๆ	

(ทองสมัย	 ยุรชัย	 และคณะ,	 2548)	 และมักส่งผล	

กระทบต่อผู้ป่วยทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	สังคม	และ

เศรษฐกิจ	 (วิจิตร	ศรีสุพรรณ	และคณะ	2547)	 โดย



19

ผลของโปรแกรมควบคุมความเป็นกรดด่างของผิวหนัง
สายฝน	ไทยประดิษฐ์		และคณะ

เฉพาะผูป่้วยสงูอายทุีเ่ข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล	

(มาลี	 งามประเสริฐ,	 2545;	 อารี	 บูรณกุล,	 2545;	

Lindgren	et al.,	2004)	ซึง่ส่วนมากมกัเกดิแผลกดทบั

ในวันที่	2	หลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	(มาลี	

งามประเสริฐ,	 2545;	 Baumgarten	 et al.,	 2006)		

ส่วนตำาแหน่งที่พบการเกิดแผลกดทับมากที่สุดคือ	

บริเวณก้นกบ	 (ประเสริฐ	อัสสันตชัย,	 2545;	วิจิตร		

ศรีสุพรรณ	และคณะ,	 2545)	ปัจจัยที่มีผลต่อความ

สมบูรณ์แข็งแรงของผิวหนังประกอบด้วยปัจจัย

ภายนอก	ได้แก่	การเพิ่มขึ้นของความชุ่มชื้น	แรงกด		

แรงเสียดทาน	และปัจจัยภายในร่างกาย	ได้แก่	ภาวะ

ทพุโภชนาการ	ความดนัโลหติลดลง	และอายมุากขึน้	

(Bergstrom	et al.,	 1987)	หอผู้ป่วยอายุรกรรมทาง

เดินหายใจ	 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	พบว่า	 มี	

อุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับในปี	พ.ศ.2553	 เฉลี่ย

ร้อยละ	 4.67	 ต่อเดือน	 โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ	

ร้อยละ	 83.33	 (หน่วยสารสนเทศ	 โรงพยาบาล	

สงขลานครินทร์,	 2553)	 	สำาหรับปัจจัยส่งเสริมให้	

ผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการใช้เครื่องช่วยหายใจมีการ

เกิดแผลกดทับได้ง่าย	 ได้แก่	 ความเป็นผู้สูงอายุเอง	

เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นผิวหนังบางลงเนื่องจาก	

ชั้นไขมันลดลง	 ทำาให้ผิวหนังดูหย่อนยาน	 แห้ง		

เปราะบางและฉีกขาดได้ง ่าย	 การกำาซาบของ

ออกซเิจนไปยงัเนือ้เยือ่ส่วนต่าง	ๆ 	ของร่างกายมน้ีอย

ลง	มีการสร้างคอลลาเจนลดลงทำาให้ความยืดหยุ่น

ของผวิหนงัลดลง	ร่วมกบัมกีารสร้างหลอดเลอืดฝอย

ที่ผิวหนังลดลง	(วิไลวรรณ	ทองเจริญ,	2545)	ส่วนผู้

สงูอายทุีม่ปัีญหาระบบทางเดนิหายใจ	มกัส่งผลให้มี

ภาวะพร่องออกซเิจนไปเลีย้งเนือ้เยือ่ส่วนต่างๆ	ของ

ร่างกายจนกระทั่งก่อให้เกิดการเน่าตายของเนื้อเยื่อ

ได้ง่าย		อกีทัง้การใช้เครือ่งช่วยหายใจส่งผลให้ผูป่้วย

มีข้อจำากัดด้านการเคลื่อนไหว	 เนื่องจากต้องนอน	

บนเตยีงเป็นระยะเวลานานไม่สามารถจดัการกบัการ

ขับถ่ายได	้ (ภัทราพร	จันทร์ประดิษฐ์,	 2553)	ทำาให้

ผิวหนังได้รับความเปียกชื้นจากเหงื่อ	อุจจาระ	และ

ปัสสาวะ	ส่งผลให้ผิวหนังบริเวณดังกล่าวมีความ

ต้านทานลดลง	และเนือ้เยือ่ได้รบัการระคายเคอืง	เกดิ

การฉีกขาดได้ง่าย	และเกิดแผลกดทับในที่สุด	(ยุวดี		

เกตสมัพนัธ์	และคณะ,	2552)	เนือ่งจากในภาวะปกติ

ผิวหนังจะมีค่าความเป็นกรดเล็กน้อยประมาณ	5.4-

5.9	ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ

เชื้อแบคทีเรีย	(Korting	and	Braun-Falco,	1996	อ้าง

โดย	 Ersser	 et al.,	 2004)	 เมื่อผิวหนังสัมผัสกับ

ความชืน้จากอจุจาระและปัสสาวะ	ส่งผลให้ผวิหนงั

บรเิวณดงักล่าวมค่ีาความเป็นด่างมากขึน้	ทำาให้ความ

สามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรียลดลง	 เกิดการ

อกัเสบและเกดิแผลกดทบัได้	(Beekman	et al.,		2009)		

สอดคล้องกับการศึกษาของซิเกต้าร ์และคณะ	

(Shigeta	et al.,	 2009)	พบว่าบริเวณที่มีการอักเสบ

ของผิวหนังมีค่าความเป็นด่างสูงขึ้น	

เห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของค่าความ

เป็นกรดด่างมีผลต่อการเกิดแผลกดทับ	ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจสร้างรูปแบบของโปรแกรมการควบคุม

ความเป็นกรดด่างของผิวหนังขึ้น	 ประกอบด้วย			

1)	การประเมนิสภาพผวิหนงั		2)	การทำาความสะอาด

ผิวหนังโดยเน้นการใช้สบู ่อ ่อนทำาความสะอาด

ร่างกาย	การเปลีย่นแผ่นรองซบัทนัทหีลงัการขบัถ่าย

ปัสสาวะและอจุจาระ			3)	การรกัษาความชุม่ชืน้ของ

ผิวหนัง	 เพื่อให้มีรูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีความ

เฉพาะเจาะจงกับผู้สูงอายุที่ได้รับการใช้เครื่องช่วย

หายใจมากทีส่ดุ	และมกีารประเมนิผลของโปรแกรม

โดยการวัดค่าความเป็นกรดด่างของผิวหนังบริเวณ

ก้นกบและอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับ	 เพื่อให้	

ผูป่้วยสงูอายไุด้รบัการควบคมุความเป็นกรดด่างของ

ผิวหนังอย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยจาก	

การเกิดแผลกดทับด้วย
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วัตถุประสงค์

1.	 เปรียบเทียบค่าความเป็นกรดด่างของ

ผิวหนังบริเวณก้นกบระหว่างกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับ

การพยาบาลแบบปกติ	 และกลุ ่มทดลองที่ได้รับ

โปรแกรมการควบคมุความเป็นกรดด่างของผวิหนงั

2.	 เปรียบเทียบอุบัติการณ์การเกิดแผล	

กดทับระหว่างกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการพยาบาล

แบบปกติ	 และกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการ

ควบคุมความเป็นกรดด่างของผิวหนัง	

แนวคิด	ทฤษฎี	กรอบแนวคิด

สำาหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา

เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีความสำาคัญต่อการเกิด

แผลกดทับในผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการใช้เครื่องช่วย

หายใจ	ได้แก่		การเปลีย่นแปลงของค่าความเป็นกรด

ด่าง	ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความชื้นจากการสัมผัส

อุจจาระและปัสสาวะ		เนื่องจากปกติผิวหนังจะมีค่า

เป็นกรดอ่อน	 ๆ	 ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการ	

เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย	 จากการศึกษาพบว่า	

อุจจาระและปัสสาวะมีค่าความเป็นด่างมากขึ้น	เมื่อ

ผิวหนังสัมผัสกับอุจจาระและปัสสาวะส่งผลให้

ผิวหนังเกิดการระคายเคือง	และหากผิวหนังได้รับ

การสัมผัสความเปียกแฉะมากไปหรือบ่อยครั้ง		

ส่งผลให้ผิวหนังนั้นอ่อนแอและหลุดลอกเป็นแผล

ได้ง่ายขึ้น	และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแรงเสียดสี		

ดังนั้นผู ้วิจัยจึงสร้างโปรแกรมการควบคุมความ

เป็นกรดด่างเพือ่ลดปัจจยัเสีย่งต่อการเกดิแผลกดทบั	

ประกอบด้วย	 3	ขั้นตอนคือ	 1)	การประเมินสภาพ

ผิวหนัง	 2)	การทำาความสะอาดผิวหนังโดยเน้นการ

เปลี่ยนแผ่นรองซับทันทีหรือไม่เกิน	 30	นาที	 ใช้	

สบู่เหลวสำาหรับทารกทำาความสะอาดร่างกาย	และ	

3)	 การรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนัง	 และทำาการ

ทดสอบประสทิธผิลของโปรแกรมการควบคมุความ

เป็นกรดด่างต่ออุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับ	 โดย

เปรียบเทียบค่าความเป็นกรดด่างของผิวหนังและ

อุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้

รับการใช้เครื่องช่วยหายใจ	

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง	

(quasi-experimental	 research	 design)	ชนิดวัดผล

ก่อนหลังแบบมีกลุ ่มควบคุม	 (pretest-posttest	

control	 group	 design)	 โดยการศึกษานี้ผ่านการ

พิจารณาทางจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรม	

คณะพยาบาลศาสตร์	 และคณะแพทย์ศาสตร์	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	

		 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

		 ประชากรทีศ่กึษาได้แก่	ผูป่้วยสงูอายตุัง้แต่	

60	 ปีขึ้นไปที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาล	

ตติยภูมิแห่งหนึ่งในภาคใต้ กำาหนดขนาดกลุ ่ม

ตัวอย่างจากค่าอิทธิพลของงานที่ผ่านมา	 (Bates-

Jensen,	2007)	ซึง่พบว่า	มขีนาดอทิธพิล	(effect	size)	

เท่ากับ	 0.66	กำาหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่	 .05	

อำานาจการทดสอบ	 (power)	 เท่ากับ	 .80	 ได้กลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มละจำานวน	30	ราย	 โดยแบ่งเป็นผู้ป่วย

กลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการพยาบาลแบบปกติ	 และ

กลุ่มทดลองซึ่งได้รับโปรแกรมการควบคุมความ

ความเป็นกรดด่างของผิวหนังร่วมกับการได้รับการ

พยาบาลตามปกติ	 คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง	คือ		

มีคะแนนความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับโดยใช้

แบบประเมนิความเสีย่งของบราเดน	(Braden	Scale)	

น้อยกว่าหรือเท่ากับ	 18	คะแนน	 เข้ารับบริการใน	

หอผู้ป่วยอายุรกรรมทางเดินหายใจต่อเนื่องอย่าง

น้อย	 3	 วัน ไม่มีแผลกดทับเกิดขึ้นก่อนเมื่อแรกรับ 

แรกรับผู้ป่วยมีอุณหภูมิของร่างกายมากกว่าหรือ
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เท่ากบั	36.0	องศาเซลเซยีส	และน้อยกว่าหรอืเท่ากบั	

38.0	 องศาเซลเซียส	 ความดันโลหิตมากกว่าหรือ

เท่ากับ	 90/60	mmHg	หรือ	ค่า	MAP	มากกว่าหรือ

เท่ากับ 65	mmHg.	 ได้รับการใช้เครื่องช่วยหายใจมี

อาการทางระบบหายใจคงที่หรืออยู่ในระหว่างการ

หย่าเครื่องช่วยหายใจ และมีคะแนนระดับผื่นแดง

ของผิวหนังบริเวณก้นเท่ากับศูนย์	 กลุ่มตัวอย่างเข้า

ร่วมการวิจัย	3	ถึง	5	วัน	

		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.	 โปรแกรมการควบคุมความความเป็น	

กรดด่างของผิวหนัง	ประกอบด้วย		3	หมวด	ได้แก่		

1)	การประเมนิสภาพผวิหนงั	2)	การทำาความสะอาด

ผิวหนัง	และ	3)	การรักษาความชุ่มชื้นของผิวหนัง	

โดยผ่านการตรวจสอบจากผูท้รงคณุวฒุจิำานวน	3	ท่าน

2.	 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของ

ผิวหนัง	ประเมินโดยเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง		

รุน่	HI	981	ของบรษิทั	Hanna	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	

ซึง่สามารถตรวจวดัค่าความเป็นกรดด่างในช่วง	0.00	

ถึง	 14.00	มีความละเอียด	0.01	มีค่าความเที่ยงตรง

แม่นยำา	 ±0.2	สามารถใช้งานได้	 3,000	ชั่วโมงอย่าง	

ต่อเนื่องและสามารถใช้ที่อุณหภูมิ	 0	 ถึง	 50°ซ	ทำา	

การวดัค่าความเป็นกรด-ด่างบรเิวณก้นกบในวนัที	่1	

และ	3	ของการวิจัย	วัดโดยผู้วิจัย

3.	อุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับ	ทำาการ

ประเมินโดยพยาบาลผู้ช่วยวิจัย	ซึ่งใช้การประเมิน

ตามเกณฑ์การแบ่งระดับการเกิดแผลกดทับของ

องค์กรที่ปรึกษาเรื่องแผลกดทับ	(National	Pressure	

Ulcer	Advisory	Panel,	 2007)	 โดยทำาการประเมิน

ตั้งแต่วันที่	1	ถึง	5	ของการวิจัย

วิธีการดำาเนินการวิจัย

	 กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลปกติจาก

พยาบาลประจำาการของหอผู้ป่วย	 ดังนี้	 ได้รับการ

ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับ	 ได้รับ	

การพลิกตะแคงตัวร่วมกับการประเมินการขับถ่าย

อุจจาระและปัสสาวะทุก	2	ชั่วโมง	ได้รับอาหารตาม

แผนการรักษา	จัดให้นอนที่นอนลม	นอนศีรษะสูง

ไม่เกิน	 30	องศา	 เป็นต้น	ทำาการบันทึกความถี่การ	

ขบัถ่ายอจุจาระและปัสสาวะและความถีข่องการเชด็

ทำาความสะอาดผิวหนังติดต่อกันเป็นระยะเวลา		

3-	5	วัน	

กลุ่มทดลอง	 ได้รับการพยาบาลปกติจาก

พยาบาลประจำาการของหอผู้ป่วย	ร่วมกับโปรแกรม

การควบคมุความเป็นกรดด่างของผวิหนงั	ประกอบ

ด้วย	 3	 ขั้นตอนคือ	 1)	 การประเมินสภาพผิวหนัง		

2)	 การทำาความสะอาดผิวหนังโดยเน้นการเปลี่ยน

แผ่นรองซับทันทีหรือไม่เกิน	 30	นาที	 ใช้สบู่เหลว

สำาหรับทารกทำาความสะอาดร่างกาย	และ	 3)	การ

รกัษาความชุม่ชืน้ของผวิหนงั	ร่วมกบัการได้รบัการ

พยาบาลตามปกติ	 โดยขึ้นตอนการดำาเนินการวิจัย

เหมือนกับกลุ่มควบคุมทุกขั้นตอน

การวิเคราะห์ข้อมูล

ทำาการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่างของ

ผิวหนังบริเวณก้นกบของกลุ ่มควบคุมและกลุ ่ม

ทดลองที่ได้รับโปรแกรมการควบคุมความเป็น	

กรดด่างของผิวหนัง	 วิเคราะห์ด้วยสถิติ	 ทีอิสระ	

(independent	 t-test)	 ส่วนอุบัติการณ์การเกิดแผล	

กดทับระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่ได้รับ

โปรแกรมการควบคมุความเป็นกรดด่างของผวิหนงั

วิเคราะห์ด้วยสถิติไคแควร์	 (Chi-square)	 โดย	

ก่อนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ทำาการตรวจสอบ	

ข้อตกลงเบื้องต้น	พบว่าการกระจายของข้อมูลเป็น

ไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติดังกล่าว



22

วารสารหาดใหญ่วิชาการ	11(1)	ม.ค.	-	มิ.ย.	2556
Hatyai	Journal	11(1)	Jan	-	Jun	2013

ผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า	

กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองเป็น

เพศชายมากกว่าเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ	 53.3	และ	

66.7	ตามลำาดับ	 โดยรับย้ายมาจากห้องฉุกเฉินมาก

ที่สุดคิดเป็นร้อยละ	60	และ	33.33	ตามลำาดับ	กลุ่ม

ตัวอย่างได้รับยาที่มีผลต่อระบบการขับถ่ายอุจจาระ

และปัสสาวะ	กลุ่มควบคุมคิดเป็นร้อยละ	 30	และ	

กลุ่มทดลองคิดเป็นร้อยละ	43.3	ส่วนการได้รับยาที่

มีผลต่อความดันโลหิต	กลุ่มควบคุมคิดเป็นร้อยละ	

16.7	 และกลุ่มทดลองคิดเป็นร้อยละ	 23.3	 กลุ่ม

ควบคุมและกลุ ่มทดลองมีจำานวนวันของการใช้

เครื่องช่วยหายใจเฉลี่ยเท่ากับ	 10.46	และ	7.66	วัน	

ตามลำาดบั	 เมือ่ทดสอบความแตกต่างในคณุลกัษณะ

ส่วนบุคคลของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วย

สถิติทดสอบไคสแควร์และทีอิสระ	พบว่าข้อมูล

ทัว่ไปในเรือ่ง	เพศ 	อาย	ุค่าฮมีาโตครติ		ค่าฮโีมโกลบนิ	

ระดับความรู้สึกตัว	 ค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว			

ค ่าความดันขณะหัวใจคลายตัว	 ระดับอัลบูมิน	

คะแนนบราเดนสเกล	 จำานวนวันของการที่ผู้ป่วย	

ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจ	 การได้รับยาที่มีผลต่อ

ระบบการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ	การได้รับยา

ที่มีผลต่อระบบความดันโลหิต	ภาวะถ่ายเหลว		การ

คาสายสวนปัสสาวะ	ประวตักิารสบูบหุรี่	และข้อมลู

การรบัย้ายมาจากหอผูป่้วยต่าง	ๆ 	ไม่มคีวามแตกต่าง

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(p	>	.05)	ยกเว้นอุณหภูมิ

แรกรับระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง	 จาก

การศกึษาพบว่า	มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสำาคญั

ทางสถติ	ิ(p	<	.05)	แต่ไม่มคีวามแตกต่างในทางคลนิกิ

ระหว่างกลุ่มควบคุม	(M=	36.9	°C	,	SD	=	.46)	และ

กลุ่มทดลอง	(M=	37.0	°C	,	SD	=	.55)		

เมื่อเปรียบเทียบค่าความเป็นกรดด่าง

ระหว่างกลุ่มของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วย	

สถิติทีอิสระ	 (Independent	 t-test)	พบว่า	 ค่าความ

เป็นกรดด่างก่อนการทดลองไม่มคีวามแตกต่างอย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p	 >	 .005)	 แต่พบว่าค่าความ

เป็นกรดด่างหลังการทดลองของกลุ่มทดลองน้อย

กว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัสำาคญัทางสถติ	ิ(p	<	.001)	

ดังแสดงในตาราง	1	

อุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับของกลุ ่ม

ควบคุมหลังการทดลองจำานวน	 12	 รายคิดเป็น	

ร้อยละ	40	แบ่งเป็นเพศชาย	4	ราย	เพศหญิง	8	ราย	

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แผลกดทับจะเกิดมากวันที่ 	 3		

จำานวน	6	ราย	รองลงมาเป็นวันที่	 2	จำานวน	4	ราย	

และวันที่	 4	 จำานวน	2	ราย	ส่วนผู้ป่วยกลุ่มทดลอง	

ไม่พบอบุตักิารณ์การเกดิแผลกดทบั	ตลอดระยะเวลา	

5	 วันที่กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการควบคุม

ความเป็นกรดด่างของผิวหนัง	 เมื่อทดสอบความ	

แตกต่างของอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับหลังการ

ทดลองระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วย

สถิติไคร์สแควร์พบว่า	กลุ่มทดลองมีอุบัติการณ์การ

เกดิแผลกดทบัน้อยกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัสำาคญั

ทางสถิติ	(p <.001)

การอภิปรายผล
ค่าความเป็นกรดด่าง	เป็นปัจจัยภายนอกที่

ส่งเสริมการเกิดแผลกดทับ	 และมีความสัมพันธ์

โดยตรงกบัความชืน้	โดยเกดิจากการสมัผสัความชืน้

ของอุจจาระและปัสสาวะ	 ซึ่งจะทำาให้ความเป็น	

กรดด่างบริเวณผิวหนังรอบทวารหนักเพิ่มขึ้น	 โดย

เอนไซม์ในอุจจาระเปลี่ยนยูเรียในปัสสาวะให้เป็น

แอมโมเนีย	และมีสารเคมีบางชนิดที่ทำาให้ค่าความ

เป็นกรดด่างเพิ่มขึ้น	 ทำาให้ผิวหนังเกิดการระคาย

เคืองได้ง ่าย	 และความสามารถในการต้านเชื้อ

แบคทีเรียลดลง	(Ersser	et al.,	2004)	ในภาวะปกติ

ค่าความเป็นกรดด่างของผิวหนังจะมีค่าเป็นกรด	
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สายฝน	ไทยประดิษฐ์		และคณะ

ตารางที่	1	 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของค่าความเป็นกรด-ด่างผวิหนงับรเิวณก้นกบระหว่างกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง

วันที่	1	และ	3	โดยใช้สถิติทีอิสระ	(Independent	t	-	test)	(N=60)1/

ค่ากรด-ด่างบริเวณผิวหนัง
กลุ่มควบคุม
(n	=	30)

กลุ่มทดลอง
(n	=	30)

t p-value

M SD M SD

วันที่		1 6.03 .47 5.94 .45 .78 .44

วันที่		3 6.08 .42 5.73 .44 3.19 .00

1/วันที่ 1 = ก่อนทดลอง    วันที่ 3 = หลังทดลอง  ;   M = ค่ำเฉลี่ย,  SD = ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

เล็กน้อยโดยมีค่าประมาณ	5.4-5.9	ซึ่งมีคุณสมบัติ	

ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย	

(Korting	 and	Braun-Falco,	 1996.	 cited	by	Ersser		

et al.,	2004)	การศึกษาในครั้งนี้	พบว่ากลุ่มทดลองมี

ค่าความเป็นกรดด่างน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี	

นัยสำาคัญทางสถิติ	(p <	.001)	ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยน

แผ่นรองซับทันทีหรือไม่เกิน	 30	 นาที	 เนื่องจาก	

กลุ่มทดลองมีการควบคุมความชื้นเป็นอย่างดี	 จึง	

ส่งผลให้ผิวหนังสัมผัสกับความชื้นน้อยลง	การทำา

ปฏิกิริยาระหว่างผิวหนังและความชื้นจากอุจจาระ

และปัสสาวะลดลง	 จึงเกิดเปลี่ยนแปลงค่าความ

เป็นกรดด่างลดลงจนเข้าสู่ค่าปกติของความเป็น	

กรดด่างของผิวหนัง	(M	=	5.73)	ร่วมด้วย	ในขณะที่

ผู้ป่วยกลุ่มควบคุมมีค่าความเป็นกรดด่างมากกว่า

กลุ่มทดลอง	(M	=	6.08)

นอกจากนีก้ารทำาความสะอาดร่างกายด้วย

นำ้าเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำาหรับการชะล้าง	

สิ่งสกปรก	คราบไขมัน	และการควบคุมสารเคลือบ

ผิวหนังให้มีความเหมาะสม	(Oakley,	2012)	ดังนั้น

การเลอืกใช้สบูท่ีม่ค่ีาความเป็นกรดด่างเหมาะสมจงึ

มีผลให้ความสมบูรณ์แข็งแรงของผิวหนังเพิ่มมาก

ขึน้	(Beekman et al.,	2009)	ในการศกึษาครัง้นี	้ผูป่้วย

กลุ่มทดลองใช้สบู่เหลวสำาหรับทารกซึ่งมีค่าความ

เป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง	 4.74	 -	 4.80	 	ซึ่งมีค่าความ

เป็นกรดเล็กน้อย	มีผลดีต่อการกำาจัดเชื้อแบคทีเรีย

บริเวณผิวหนัง	 ในขณะที่กลุ่มควบคุมใช้สบู่ปกติ

ทั่วไปซึ่งมีทั้งชนิดก้อนหรือชนิดที่เป็นสบู่เหลว	มี	

ค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง	 9.08-9.34	ซึ่งมีค่า

ค่อนไปทางด่างโดยจะส่งผลให้ความสามารถในการ

ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดลง	ทำาให้ผิวหนังอ่อนแอได้	

ง่ายขึ้น	 และเกิดแผลกดทับได้ในที่สุด	 แต่อย่างไร

กต็ามการเปลีย่นแปลงค่าความเป็นกรดด่างกย็งัคงมี

ความสมัพนัธ์กบัการเปลีย่นแปลงของความชืน้ของ

ผิวหนังร่วมด้วยเสมอ		ดังนั้นจึงสามารถสันนิษฐาน

ได้ว่าค่าความเป็นกรดด่างของกลุ่มทดลองที่ลดลง

มากกว่ากลุม่ควบคมุ	รวมทัง้อบุตักิารณ์การเกดิแผล

กดทับของกลุ ่มทดลองที่ เกิดขึ้นน้อยกว่ากลุ ่ม

ควบคมุ	อาจเป็นผลเนือ่งมาจากการเลอืกใช้สบูเ่หลว

สำาหรับทารกที่มีค่าความเป็นกรดด่างใกล้เคียงกับ

ผิวหนังสำาหรับการทำาความสะอาดร่างกายร่วมกับ

การดูแลจัดการกับความชื้นของผิวหนัง

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของหอผู้ป่วย

อายุรกรรมทางเดินหายใจ	 โรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์	ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดี	
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารใน
ผู้สูงอายุที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง

Effect	of	the	Self-management	Promoting	Program	on	Food	Consumption	
Behaviors	in	the	Elderly	Undergoing	Continuous	Ambulatory	Peritoneal	
Dialysis

ศิริลักษณ์	น้อยปาน1*,	เพลินพิศ	ฐานิวัฒนานนท์2	และ	วิภาวี	คงอินทร์2

Sirilak	Noiparn,	Ploenpit	Thaniwattananon,	and	Wepawee	Kongin

Abstract
This	quasi-experimental	 aimed	 to	 examine	 the	 effect	 of	 a	 self-management	promoting	program	 (SM	
program)	on	food	consumption	behaviors	of	the	elderly	undergoing	continuous	ambulatory	peritoneal	
dialysis	(CAPD).	The	first	25	patients	were	assigned	to	the	control	group,	who	received	usual	care,	and	the	
other	25	patients	were	assigned	to	the	experimental	group,	who	received	five	weeks	SM	program	including	
a	reflection,	individual	education,	counseling	sessions,	dietary	behaviors	goal	setting	and	action	planning,	
and	follow-ups.	The	two	groups	were	similar	in	gender,	age,	education,	income,	duration	of	undergoing	
CAPD,	and	co-disease.	The	experimental	instrument	included	:	1)	a	teaching	plan	for	education	session,	
2)	booklet,	3)	goal	achievement	form,	4)	power	point	presentation	5)	an	educational	poster.	The	instruments	
for	 data	 collection	 included	 :	 1)	 demographic	 data	 questionnaire,	 2)	 food	 consumption	 behavior	
questionnaire,	and	3)	prior	knowledge	regarding	food	consumption		questionnaire.	All	study	instruments	
used	content	validity,	which	was	assessed	by	3	experts,	and	the	reliability	was	evaluated	using	Chronbach’s	
alpha	coefficient	(alpha	=	0.82)	and	Kuder-Rechardson	20	(r	=	0.81).The	data	were	analyzed	using	descriptive	
statistics	and	inferential	statistics	to	compare	the	difference	(Chi-square,	t-test,)	The	results	showed	that	
subjects	 in	 the	 experimental	 group	 significantly	 improved	 their	 food	 consumption	 behaviors	 after	

1	 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา		สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่,		2	ผู้ช่วยศาสตราจารย์		สถานวิจัยระบบการดูแลผู้สูงอายุไทย			
	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110
	*	 ผู้ให้การติดต่อ	(Corresponding		e-mail	:	sirilak_n_small@hotmail.co.th)
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participating	in	the	self-management	promoting	program	(z	=	-4.38,	p <	.01).	The	mean	total	score	on	food	
consumption	behaviors	after	intervention	in	the	experimental	group	was	significantly	higher	than	that	of	
the	control	group	(U =	55.50,	p	<	.01).	Most	of	the	subjects	(84%)	in	the	experimental	group	were	able	to	
achieve	their	goals	in	the	second	week.	Throughout	the	program,	more	than	half	of	subjects	(56%)	achieved	
all	four	weekly	goals,	and	the	most	popular	weekly	goal	selected	each	week	from	the	food	consumption	
behaviors	components	was	managing	protein	diet.

	 Keywords	:	Food  consumption  behaviors,  self-management,  elders undergoing  continuous  ambulatory  
   peritoneal  dialysis

บทคัดย่อ

การวจิยักึง่ทดลองนี	้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมส่งเสรมิการจดัการตนเองต่อพฤตกิรรมการบรโิภค

อาหารในผูส้งูอายทุีร่กัษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนือ่ง	จดัให้ผูป่้วย	25	รายแรกเป็นกลุม่ควบคมุทีไ่ด้รบั

การพยาบาลตามปกติ	และ	25	รายหลังเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองนาน	5	สัปดาห์	

ซึ่งประกอบด้วยการสะท้อนคิด	การให้ความรู้รายบุคคล	การกำาหนดเป้าหมายและวางแผนการปฏิบัติ	รวมทั้งการ

ติดตามอย่างต่อเนื่อง	จัดให้กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะคล้ายคลึงกันในเรื่องเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	รายได้	ระยะเวลา

การรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง	 และชนิดของโรคร่วม	 โดยเครื่องมือในการทดลอง	 ได้แก่		

1)	แผนการให้ความรู้,	 2)	คู่มือการจัดการตนเองด้านการบริโภคอาหาร,	3)	สมุดบันทึกการจัดการตนเองด้านการ

บริโภคอาหาร,	4)	สื่อนำาเสนอภาพนิ่ง,	และ	5)	โปสเตอร์รูปอาหาร	ส่วนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ได้แก่	

1)	แบบสมัภาษณ์ข้อมลูทัว่ไป,	2)	แบบสมัภาษณ์พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร,	และ	3)	แบบประเมินความรูเ้กี่ยวกับ

การบริโภคอาหาร	เครื่องมือทั้งหมดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	3	ท่าน	และหาความ

เที่ยงโดยการคำานวณค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค	และวิธีคูเดอร์-ริชาร์ดสัน	ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ	0.82	

และ	0.81	ตามลำาดับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย	และสถิติอ้างอิง	(ไคสแควร์,	สถิติที)	ผลการวิจัยพบว่า	ผู้ป่วย

ในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวสูงกว่าก่อนเข้าร่วม

โปรแกรมอย่างมนียัสำาคญัทางสถติ	ิ(z = -4.38,	<	.01)	และสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมนียัสำาคญัทางสถติ	ิ(U =	55.50, 

p	<	.01)	และพบว่าผู้ป่วยในกลุ่มทดลองมากกว่าครึ่ง	(84%)	สามารถปฏิบัติพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้สำาเร็จ

ตามเป้าหมายทั้งหมดมากที่สุดในสัปดาห์ที่	 2	 และตลอดโปรแกรมมีผู้ป่วยมากกว่าครึ่ง	 (56%)	ที่สามารถปฏิบัติ

ตามเป้าหมายได้สำาเรจ็ทัง้หมดใน	4	สปัดาห์และพบว่าการปรบัปรงุการบรโิภคอาหารโปรตนีเป็นเป้าหมายทีผู่ป่้วย

ต้องการปฏิบัติให้สำาเร็จมากที่สุด

	 คำาสำาคัญ	:	 พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร, กำรจัดกำรตนเอง, ผู้สูงอำยุที่รักษำด้วยกำรล้ำงไตทำงช่องท้อง 

  แบบต่อเนื่อง  

บทนำา
ปัจจบุนัจำานวนผูป่้วยโรคไตวายเรือ้รงัในประเทศไทย

มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	โดยเฉพาะผู้ป่วยวัยสูง

อายุ	 ซึ่งจากสถิติใน	พ.ศ.2553	พบว่ามีผู้ป่วยโรค	

ไตวายเรือ้รงัวยัสงูอายคุดิเป็นร้อยละ	51	ของจำานวน

ผู ้ป่วยทั้งหมด	 (สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	

กระทรวงสาธารณสุข,	 2553)	ซึ่งเมื่อเข้าสู่ระยะที่	

ไตเสื่อมลงจนเสียหน้าที่	 ผู ้ป่วยจำาเป็นต้องได้รับ	
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเอง
ศิริลักษณ์		น้อยปาน		และคณะ

การรักษาด้วยการบำาบัดทดแทนไตวิธีใดวิธีหนึ่ง	

ทัง้นีก้ารล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนือ่งกำาลงัได้รบั

ความนยิมแพร่หลายและมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ	

เนื่องจากเป็นวิธีการที่ผู้ป่วยสามารถล้างไตได้ด้วย

ตนเองที่บ้าน	ทำาให้ผู้ป่วยมีอิสระ	เกิดความพึงพอใจ

และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	 อีกทั้งวิธีนี้ยังช่วยควบคุม

ภาวะสมดุลของนำ้า	 เกลือแร่	 และภาวะเคมีต่างๆ		

ในร่างกายให้อยู ่ในระดับที่สมำ่าเสมอได้	 (ณัฐวุฒิ		

โตวนำาชยั	และสมชาย		เอีย่มอ่อง,	2551)	แต่เนือ่งจาก

การรักษาด้วยวิธีนี้มีข้อด้อยที่สำาคัญ	 คือ	 การเกิด	

ภาวะทุพโภชนาการ	 โดยพบว่ามีอุบัติการณ์สูงถึง	

ร้อยละ	50	(นครินทร์	ศันสนยุทธ,	2553)	ซึ่งสาเหตุ

เกิดจากการสูญเสียโปรตีน	 วิตามิน	และเกลือแร่ที่

สำาคัญไปกับนำ้ายาล้างไต	และยังมีสาเหตุร่วม	 ได้แก่	

การมีความเคยชินกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

แบบเดิม	ขาดความรู้ในการเลือกบริโภคอาหารที่	

ถูกต้อง	 (ทวี	ศิริวงศ์,	 2550)	 	และจากการเสื่อมของ

ร่างกาย	 ได้แก่	 การทำาหน้าที่ของการรับรสลดลง	

ทำาให้เบื่ออาหาร	 การมีปัญหาฟันโยกทำาให้เคี้ยว

อาหารลำาบาก	 	 (ปาลีรัตน์	 พรทวีกัณทา,	 2550)	

นอกจากนี้ภาวะนำ้าหนักเกินก็เป็นปัญหาที่พบได้

บ่อย	 เนื่องจากการบริโภคคาร์โบไฮเดรตในปริมาณ

สูง		 อีกทั้งกลูโคสจากนำ้ายาล้างไตจะถูกดูดซึมเข้าสู่

ร่างกายทำาให้ผู ้ป่วยมีระดับนำ้าตาลในเลือดสูงขึ้น		

ซึ่งนำาไปสู่การเกิดโรคหัวใจขาดเลือดตามมา	(ทวี		

ศิริวงศ์,	2550)	ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่

ถูกต้องเหมาะสมจึงมีความสำาคัญมากสำาหรับ	

ผู้สูงอายุที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบ	

ต่อเนื่อง	 จากการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข ้อง	

พบว่าการใช้โปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเอง	

เป็นกิจกรรมการพยาบาลอย่างหนึ่งที่สามารถ	

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้		

(รัตนาภรณ์	 แซ่ลิ้ม,	 2554;	 Kurniwawan,	 2011;	

Primanda,	2011)	และแม้ว่าหน่วยล้างไตทางช่องท้อง

แบบต่อเนื่องจะมีการแนะนำาให้ความรู้เกี่ยวกับการ

บริโภคอาหารที่ถูกต้องแล้ว	 แต่ยังไม่มีการใช้

โปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองและการปรับ

พฤตกิรรมของบคุคลเป็นเรือ่งทีย่าก	ผูว้จิยัจงึได้สร้าง

โปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองขึ้นเพื่อหวัง	

เป้าหมายให้ผู ้สูงอายุที่รักษาด้วยการล้างไตทาง	

ช่องท้องแบบต่อเนือ่งมพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร

ที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย	

	 1.	 เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบค ่ า เฉลี่ ยคะแนน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่รักษา

ด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องก่อนและ

หลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเอง

2.	 เพื่ อ เปรี ยบ เที ยบค ่ า เฉลี่ ยคะแนน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่รักษา

ด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องระหว่าง

กลุม่ทีไ่ด้รบัโปรแกรมส่งเสรมิการจดัการตนเองและ

กลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ

	 3.	 เพื่อศึกษาผลความสำาเร็จตามเป้าหมาย

ของผูส้งูอายทุีร่กัษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบ

ต่อเนือ่งในกลุม่ทีไ่ด้รบัโปรแกรมส่งเสรมิการจดัการ

ตนเอง	

แนวคิด	ทฤษฎี	กรอบแนวคิด

การศึกษาครั้งนี้ ใช ้แนวคิดการจัดการ

ตนเอง	(self	-	management	concept)	ของแคนเฟอร์	

และกาลิค	บายส์	(Kanfer	and	Gaelick-Buys,	1991)	

มาเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมี

พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีด่ขีึน้	อนัประกอบด้วย

การบริโภคอาหาร	 6	 ประเภท	 ได้แก่ 	 โปรตีน	

คาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 เกลือแร่	 วิตามิน	และนำ้า	ซึ่ง
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กลวิธีการจัดการตนเองประกอบด้วย	 3	 ประการ	

ได้แก่	 1)	 การติดตามตนเอง	 (self	 -	monitoring)	

เป็นการพิจารณาตรวจสอบพฤติกรรมที่ตนเอง

ปฏิบัติในปัจจุบัน	 เพื่อประเมินปัญหาและความ	

พึงพอใจในการปฏิบัติตามการรับรู ้ของตนเอง		

ตลอดจนการตัง้ใจตดิตามพฤตกิรรมทีต่นเองปฏบิตัิ

อย่างใกล้ชดิ	2)	การประเมนิตนเอง	(self	-	evaluation)	

เป็นการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมของตนเองกบัเกณฑ์

มาตรฐานหรือเป้าหมายที่กำาหนดไว้	 เพื่อนำาไปสู่	

การตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้น	และ	3)	การ

ให้แรงเสริมตนเอง	 (self	 -	 reinforcement)	 เป็นการ

เสริมแรงตนเองเมื่อประสบความสำาเร็จในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือสำาเร็จตามเป้าหมาย		

เช่น	การชื่นชมตนเอง	ให้รางวัลตนเอง	เป็นต้น

วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้	 โปรแกรมส่งเสริม	

การจัดการตนเองประกอบด้วย	 4	 ขั้นตอน	ซึ่งใน

แต่ละขั้นตอนจะดำาเนินการตามกลวิธีการจัดการ

ตนเอง	ดังนี้	

1)	 การประเมินปัญหาและวางแผน	 เป็น	

ขั้นตอนที่ผู ้ป่วยพิจารณาพฤติกรรมการบริโภค

อาหารที่ผ ่านมาของตนเอง	 และสะท้อนข้อมูล	

เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการแก้ไขปัญหาของ

ตนเองโดยมีครอบครัวร ่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล		

2)	การเตรียมความพร้อมรายบุคคล	 เป็นขั้นตอนที่	

ผู้ป่วยเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

ตนเองกับข้อมูลมาตรฐานจากความรู้ที่ได้รับ	 และ

ตัดสินใจกำาหนดเป้าหมาย	วางแผนการปฏิบัติ	ระบุ

ระดบัความมัน่ใจในการปฏบิตัพิฤตกิรรมของตนเอง	

และบันทึกลงสมุดบันทึก	 3)	การปฏิบัติการจัดการ

ตนเอง	 เป็นขั้นตอนที่ผู้ป่วยปฏิบัติพฤติกรรมการ

บรโิภคอาหารตามแผนการปฏบิตัแิละตดิตามบนัทกึ

พฤตกิรรมตนเองทีบ้่านตัง้แต่สปัดาห์ที	่2	ถงึสปัดาห์

ที่	4	รวมทั้งประเมินผลความสำาเร็จตามเป้าหมายใน

แต่ละสปัดาห์	โดยมคีรอบครวัคอยสงัเกตพฤตกิรรม

และช่วยเหลอื	ซึง่ผูว้จิยัจะโทรศพัท์ตดิตามผูป่้วยทกุ

สัปดาห์	 เพื่อประเมินผลความสำาเร็จตามเป้าหมาย

รวมทั้งให้คำาปรึกษาเพิ่มเติม	 4)	 การประเมินผล

พฤติกรรมการจัดการตนเอง	เป็นการประเมินผลใน

สัปดาห์ที่	 5	 โดยผู้ป่วยจะพิจารณาและประเมินผล

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเองที่ผ่านมา

ทั้งหมด	 พร้อมทั้งเสริมแรงตนเองทางบวกใน

พฤติกรรมที่ทำาได้สำาเร็จและสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับ

จุดเด่นและจุดด้อยของตนเองโดยมีครอบครัวหรือ	

ผู้ดูแลร่วมสรุปผลการปฏิบัติของผู้ป่วยทั้งหมด

การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการวิจัยกึ่งทดลอง		

(quasi	-	experimental	research)	แบบสองกลุม่วดัผล

ก่อนและหลังการทดลอง	 (two-group	 pretest-

posttest	design)	คือ	กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาล

ตามปกติ	 และกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริม

การจัดการตนเอง	

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรทีศ่กึษา	คอื		ผู้สูงอายทุีร่ักษาด้วย

การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง

กลุ่มตัวอย่าง	คือ	ผู้สูงอายุที่รักษาด้วยการ

ล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง	ที่มารับการตรวจ

รักษา	 ณ	 คลินิกอายุรกรรม	 แผนกผู ้ป ่วยนอก		

และหน่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องของ	

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และโรงพยาบาลศูนย์

หาดใหญ่	สถานบริการละ	26	ราย	รวมกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด	52	ราย	

คุณสมบัติที่คัดเข้าศึกษา	 ได้แก่	 1)	 มีอายุ

ตั้งแต่	60	ถึง	80	ปี	ทั้งเพศชายและเพศหญิง	2)	ได้รับ

การรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเอง
ศิริลักษณ์		น้อยปาน		และคณะ

ตั้งแต่	 1	 เดือนขึ้นไป	 3)	มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์	

สามารถรับรู้และสื่อสารตามปกติได้	 4)	 ไม่มีภาวะ	

ซึมเศร้าโดยคัดกรองภาวะซึมเศร้า	ซึ่งประกอบด้วย

ข้อคำาถาม	2	ข้อเกี่ยวกับความรู้สึกหดหู่	 เศร้า	หรือ

ท้อแท้สิ้นหวัง	 และความรู ้สึกเบื่อ	 ทำาอะไรก็ไม่

เพลิดเพลินในช่วง	 2	สัปดาห์ที่ผ่านมา	ซึ่งผู้ป่วยที่	

คัดเข้าศึกษาการวิจัยครั้งนี้ต ้องตอบว่าไม่มี	 ทั้ง		

2	 ข้อคำาถาม	 จึงจะแปลผลว่าไม่มีภาวะซึมเศร้า	

5)	สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้

คุณสมบัติที่คัดออกจากการศึกษา		คือ	ผู้ที่

เกิดการเจ็บป่วยระหว่างการเข้าร่วมวิจัยและจำาเป็น

ต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล	ซึ่งไม่ได้เป็นผล

มาจากปัญหาทางโภชนาการ

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเป็นเวลา	 4	 เดือนซึ่งใน

ระหว่างการเก็บข้อมูลมีกลุ่มตัวอย่างเสียชีวิต	2	ราย	

เนื่องจากภาวะหายใจล้มเหลว	 จึงได้ดำาเนินการหา	

กลุ ่มตัวอย่างทดแทน	 แต่พบว่าไม่มีผู ้ป ่วยที่มี

คณุสมบตัติามเกณฑ์ทีค่ดัเข้าศกึษา	เนือ่งจากมปัีญหา

ทางการได้ยนิ	ความจำาเสือ่ม	มปัีญหาในการรบัรู	้และ

นอนติดเตียงต้องให้อาหารทางสายยาง	 รวมทั้งไม่มี

ผู้ป่วยรายใหม่ที่เลือกการรักษาด้วยการล้างไตทาง

ช่องท้องแบบต่อเนื่อง	 ผู้วิจัยจึงยุติการเก็บข้อมูล		

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลได้กลุ่มละ	25	ราย	รวมเป็น	

50	ราย	

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	 ได้ผ่านการ	

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 3	

ท่าน	ซึ่งแบ่งเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	เครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล	 และเครื่องมือที่ใช้ในการ

ทดลอง

1.	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

ได้แก่

	 1.1	 แ บบสั ม ภ าษณ ์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป	

ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพ

	 1.2		แบบสัมภาษณ ์พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารในผู้สูงอายุที่รักษาด้วยการล้างไตทาง

ช่องท้องแบบต่อเนือ่ง	ซึง่ผูว้จิยัดดัแปลงมาจากแบบ

สมัภาษณ์พฤตกิรรมส่งเสรมิสขุภาพด้านโภชนาการ

ในผูป่้วยไตวายเรือ้รงัของสนุนัทา		ครองยทุธ	(2547)	

ประกอบด้วยข้อคำาถาม	25	ข้อ	โดยแต่ละข้อคำาถาม

มีเกณฑ์การให้คะแนนตั้งแต่	 1	ถึง	 4	คะแนน	ซึ่งมี

เกณฑ์ในการเลือกตอบตั้งแต่ปฏิบัติเป็นประจำา	

จนถึงไม่ปฏิบัติเลย	 ซึ่งผู ้วิจัยได้นำาไปทดลองใช้	

กับผู ้ป่วยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ ่มตัวอย่าง	

จำานวน	 20	 ราย	 และหาความเที่ยงด้วยวิธีคำานวณ	

ค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค	 (Cronbach’s	

Alpha	Coefficient)	ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ	0.82

	 1.3	 แบบสัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับการ

บริโภคอาหารในผู้สูงอายุที่รักษาด้วยการล้างไตทาง

ช่องท้องแบบต่อเนื่อง	 ใช้เพื่อประเมินความรู้ของ

กลุ่มทดลอง	อันจะช่วยให้ผู้วิจัยมีแนวทางในการให้

ความรูแ้ก่กลุม่ตวัอย่างรายบคุคล	ลกัษณะคำาถามเป็น

แบบเลือกตอบใช่/ไม่ใช่	จำานวน	15	ข้อ	ซึ่งผู้วิจัยนำา

ไปทดลองใช้กบัผูป่้วยทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกบักลุม่

ตัวอย่างจำานวน	 20	 ราย	 และหาความเที่ยงด้วยวิธี	

คูเดอร์-ริชาร์ดสัน	 (KR-20)	 ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ	

0.81	

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	คือ	โปรแกรม

ส่งเสริมการจัดการตนเองสำาหรับผู้สูงอายุที่รักษา

ด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องซึ่งมี

อุปกรณ์และสื่อต่างๆดังนี้

1.	แผนการให้ความรู ้สำาหรับผู ้วิจัย	 มี

เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องหลักการบริโภคอาหาร	

ในผู้สูงอายุที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบ	

ต่อเนื่อง	 ซึ่งครอบคลุมอาหาร	 6	 ประเภท	 ได้แก่	
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โปรตีน	คาร์โบไฮเดรต	ไขมัน	เกลือแร่	วิตามิน	และ

นำ้า	

2.	สมุดบันทึกการจัดการตนเองด้านการ

บรโิภคอาหารสำาหรบัผูส้งูอายทุีร่กัษาด้วยการล้างไต

ทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง	 มีเนื้อหาประกอบด้วย	

การบันทึกเป้าหมายของตนเอง	 แผนการปฏิบัติ	

ระดับความมั่นใจในการปฏิบัติพฤติกรรม	ปัญหา

อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา	กิจกรรมที่ครอบครัว

หรือผู้ดูแลให้การช่วยเหลือและสรุปผลความสำาเร็จ

ตามเป้าหมายในแต่ละสัปดาห์	

3.	แบบประเมนิความมัน่ใจ	ใช้เพือ่ประเมนิ

ระดบัความมัน่ใจในการปฏบิตัพิฤตกิรรมการบรโิภค

อาหารตามเป้าหมายและแผนที่กำาหนดไว้	 โดยให้	

ผู้ป่วยระบุตัวเลขตั้งแต่	0	ถึง	10	โดยยึดระดับความ

มั่นใจของผู้ป่วยตั้งแต่ระดับ	 7	 ขึ้นไปจึงจะถือว่า	

เป้าหมายมีโอกาสสำาเร็จ	 แต่หากระดับความมั่นใจ

น้อยกว่า	7	ต้องมกีารปรบัเป้าหมายและวางแผนใหม่

เพื่อให้มีโอกาสสำาเร็จตามเป้าหมายมากขึ้น

4.	คู่มือการจัดการตนเองด้านการบริโภค

อาหารสำาหรับผู้สูงอายุที่รักษาด้วยการล้างไตทาง

ช่องท้องแบบต่อเนื่อง	 มีเนื้อหาสอดคล้องกับ

แผนการให้ความรูแ้ละสือ่นำาเสนอภาพนิง่	ใช้สำาหรบั

แจกให้ผู้ป่วยเพื่อนำาไปศึกษาด้วยตนเองขณะปฏิบัติ

การจัดการตนเองที่บ้านในสัปดาห์ที่	 2	 ถึงสัปดาห์	

ที่	4	

5.	สือ่นำาเสนอภาพนิง่	ใช้ประกอบกจิกรรม

การให้ความรู้เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจในเนื้อหา

ได้ดียิ่งขึ้น	มีเนื้อหาสอดคล้องกับแผนการให้ความรู้

และมีรูปภาพสีประกอบ	

6.	 โปสเตอร์รปูตวัอย่างอาหาร	ใช้ประกอบ

กิจกรรมการให้ความรู้เพื่อให้ผู้ป่วยฝึกการจัดเมนู

อาหารก่อนไปปฏิบัติจริงที่บ้าน	 ช่วยส่งเสริมให้	

ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง	

ผู ้ วิ จั ย เสนอโครงร ่ างการวิจั ยพร ้อม	

เครื่องมือวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

การวจิยัระดบับณัฑติศกึษาของคณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 และคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์และโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่	 เมื่อได้รับ

การพิจารณาแล้ว	 จึงดำาเนินการวิจัย	 โดยอธิบายให้

กลุม่ตวัอยา่งทราบถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการ

ทำาวจิยั	เมือ่กลุม่ตวัอย่างยนิยอมและให้ความร่วมมอื

ในการวิจัย	 ให้กลุ่มตัวอย่างลงนามเข้าร่วมการวิจัย	

กรณีที่กลุ ่มตัวอย่างไม่สะดวกใจหรือต้องการ	

ถอนตัวจากการวิจัย	สามารถยกเลิกการเข้าร่วมวิจัย

ได้ตลอดเวลา	และจะไม่มผีลต่อการบำาบดัรกัษาหรอื

บริการทางการพยาบาลที่ได้รับแต่อย่างใด	 ทั้งนี้

ข ้อมูลที่ได ้จะเก็บเป็นความลับ	 โดยไม่เปิดเผย	

ชื่อ	 สกุล	 ซึ่งผู ้วิจัยจะใช ้รหัสแทนข้อมูลของ	

กลุ่มตัวอย่างและจะนำาเสนอในภาพรวมตามการ

ศึกษานี้เท่านั้น

การวิเคราะห์ข้อมูล	

1.	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	วิเคราะห์

โดยใช้สถิติพรรณนาและเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหว่างลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มควบคุมและ

กลุ่มทดลองโดยใช้สถิติไคสแควร	์ซึ่งผลพบว่ากลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ	(p	>	.05)

2.	วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน

พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร	ซึง่ก่อนทำาการวเิคราะห์

ผูว้จิยัทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของสถติพิาราเมตรกิ

ของข้อมลู	โดยการตรวจสอบการแจกแจงข้อมลูและ

ความแปรปรวนภายในกลุม่	ผลพบว่าเฉพาะคะแนน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังได้รับโปรแกรม	
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเอง
ศิริลักษณ์		น้อยปาน		และคณะ

ส่งเสรมิการจดัการตนเองของกลุม่ทดลองไม่เป็นไป

ตามข้อตกลงเบื้องต้น	 ผู ้วิจัยจึงพิจารณาใช้สถิติ	

วิลคอกซ์	 (Wilcoxon	Signed	Ranks	Test)	 ในการ

ทดสอบภายในกลุ ่ม	 และใช้สถิติแมนน์วิทนีย์ยู	

(Mann-Witney	U	test)	ในการทดสอบระหว่างกลุ่ม		

ผลการวิจัย
ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	(ร้อยละ	

56)	มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ	62.32	ปี	นับถือศาสนาพุทธ	

ร้อยละ	 88	 มีสถานภาพสมรสคู่ร้อยละ	 76	 และ	

ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ	

32	ปัจจบุนัไม่ได้ประกอบอาชพีร้อยละ	82	ส่วนใหญ่

มีรายได้	 500-10,000	 บาทต่อเดือน	 ผู ้ดูแลหลัก	

ส่วนใหญ่เป็นบุตร/หลาน	ร้อยละ	52	ซึ่งมีหน้าที่ใส่

และปล่อยนำ้ายาล้างไตในช่องท้อง	ทำาแผลช่องสาย

ออก	ทำาอาหาร	จัดยา	และพามาพบแพทย์	 (ร้อยละ	

94)	ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดเคยได้รับความรู้และคำาแนะนำา

เกีย่วกบัการบรโิภคอาหารทีถ่กูต้องจากเจ้าหน้าทีม่า

ก่อน		ทั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ	30	มีปัญหาใน

การเคี้ยวอาหารเนื่องจากไม่มีฟัน	ต้องใส่ฟันปลอม

ทำาให้เคี้ยวไม่สะดวกหรือมีอาการปวด	และมีระยะ

เวลาการเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังเฉลี่ย	 5.66	ปี	

ระยะเวลาการรกัษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบ

ต่อเนื่องเฉลี่ย	 1.86	ปี	 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้นำ้ายาล้างไต	

ชนิด	1.5%	Andy	disc	(ร้อยละ	92)	และใส่นำ้ายาใน

ช่องท้องครั้งละ	 2,000	มิลลิลิตร	 (ร้อยละ	 72)	ซึ่ง	

พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ	 16	มีอาการอึดอัดแน่น

ท้อง	ทั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโรคอื่นๆ

ร่วมด้วย	คือ	 โรคเบาหวาน	 โรคความดันโลหิตสูง		

โรคหัวใจ	และโรคไขมันในเส้นเลือด	(ร้อยละ	22)	

ส่วนที่	2	ผลการทดสอบสมติฐานพบว่า

คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ของกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการ

จัดการตนเองสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมี	

นัยสำาคัญทางสถิติ	 (Z = -4.38,	 <	 .01)	และสูงกว่า	

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (μ =	 55.50,  

p	 <	 .01)	 ทั้งนี้ผู ้ป่วยในกลุ่มทดลองมากกว่าครึ่ง		

(ร้อยละ	 84)	สามารถปฏิบัติพฤติกรรมการบริโภค

อาหารได้สำาเร็จตามเป้าหมายทั้งหมดมากที่สุดใน

สปัดาห์ที	่2	และตลอดโปรแกรมมผีูป่้วยมากกว่าครึง่	

(56%)	 ที่สามารถปฏิบัติตามเป้าหมายได้สำาเร็จ

ทั้งหมดใน	4	สัปดาห์	 และพบว่าการปรับปรุงการ

บริโภคอาหารโปรตีนเป็นเป้าหมายที่ผู้ป่วยต้องการ

ปฏิบัติให้สำาเร็จมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย
ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย	(ร้อยละ	

56)	มอีายเุฉลีย่	62.32	ปี	มรีะยะเวลาการเจบ็ป่วยด้วย

โรคไตวายเรื้อรังเฉลี่ย	5.66	ปี	ซึ่งโรคไตวายเรื้อรังใน

ผู้สูงอายุเกิดจากการมีพยาธิสภาพที่ส่วนประกอบ

ของไต	3	ส่วน	ได้แก่	โกลเมอรลู่า	(gromerular)	หลอด

ฝอยไต	(renal	tubule)	และเซลล์ที่อยู่รอบๆ	หน่วยไต	

รวมทั้งจากความเสื่อมด้านโครงสร้างของไต	ซึ่งพบ

ว่าในช่วงอายุระหว่าง	60	-	74	ปี	ขนาดของไตจะเล็ก

ลง	20	-30	เปอร์เซ็นต์	และอัตราการกรองของไตจะ

ตำ่ากว่าวัยหนุ่มสาว	 50	 เปอร์เซ็นต์	นอกจากนี้กลุ่ม

ตัวอย่างยังมีโรคร่วมอื่นๆ	 ได้แก่	 โรคเบาหวาน		

โรคความดันโลหิตสูง	 โรคหัวใจ	 และโรคไขมันใน

เส้นเลือด	 (ร้อยละ	 22)	ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะ

แทรกซ้อนมากขึ้นจนเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง	 อีกทั้ง

ยังเกิดจากการมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่	

ถกูต้องเหมาะสมเนือ่งจากขาดความรูค้วามเข้าใจ	จงึ

เป็นสาเหตุให้การทำางานของไตค่อยๆ	ลดลงจนเสีย

หน้าที่และดำาเนินเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังในระยะ
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รนุแรงมากขึน้	จงึต้องได้รบัการรกัษาด้วยการบำาบดั

ทดแทนไต	ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเลือกรักษาด้วยการล้าง

ไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง	 โดยมีระยะเวลาการ

รักษาด้วยวิธีนี้เฉลี่ย	1.86	ปี	เนื่องจากเป็นวิธีที่ผู้ป่วย

สามารถล้างไตด้วยตนเองที่บ้าน	 มีอิสระ	 และใช้	

รปูแบบการดแูลแบบผูป่้วยนอกจงึไม่ต้องเดนิทางมา

พบแพทย์บ่อยครัง้	ทำาให้ประหยดัเวลา	และค่าใช้จ่าย	

(ณัฐวุฒิ	โคตวนำาชัย	และสมชาย	เอี่ยมอ่อง,	2551)	

ส่วนที่	2	ผลการทดสอบสมมุติฐาน

โปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเอง

สามารถทำาให้ผู ้ป่วยในกลุ่มทดลองมีพฤติกรรม	

การบรโิภคอาหารดขีึน้กว่าก่อนได้รบัโปรแกรม	และ

ดีกว่ากลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการพยาบาลตามปกติ		

อธิบายได ้ว ่ าผู ้ป ่วยในกลุ ่มควบคุมจะได ้รับ	

การพยาบาลตามปกติจากพยาบาลประจำาคลินิก

อายุรกรรมและหน่วยล้างไตทางช่องท้องแบบ	

ต่อเนื่อง	รวมทั้งนักโภชนาการ	 โดยมีการให้ความรู้

และคำาแนะนำาทุกวันพุธที	่ 4	ของเดือน	หรือเฉพาะ

ช่วงเวลาที่ตรงกับวันที่แพทย์นัดมาโรงพยาบาล	ซึ่ง

กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร

ที่ควรบริโภคและควรหลีกเลี่ยง	 แต่พบว่าการเปิด

โอกาสให้ผู ้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการ

วิเคราะห์ตนเอง	ค้นหาปัญหา	หรือจัดการอุปสรรค

ยงัมน้ีอย	โดยผูป่้วยจะเป็นผูร้บัมากกว่าผูเ้สนอความ

ต้องการ	อีกทั้งการประเมินปัญหาอาจไม่ครอบคลุม

หรือไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้ป่วย	 ไม่มีการ

กำาหนดเป้าหมายและวางแผนการปฏิบัติ	ทำาให้ขาด

ความมั่นใจในการปฏิบัติพฤติกรรมการบริโภค

อาหารให้ดีขึ้น	และไม่มีแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นที่

จะแก้ปัญหาของตนเองให้ดีขึ้น	 พฤติกรรมการ

บริโภคอาหารจึงไม่แตกต่างจากเดิมหรือไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

สำาหรับผู้ป่วยในกลุ่มทดลองมีพฤติกรรม

การบริโภคอาหารดีขึ้นเนื่องจากได้รับโปรแกรม	

ส่งเสรมิการจดัการตนเอง	ซึง่จะจดักจิกรรมเป็นราย

บุคคล	พร้อมกับให้ครอบครัวหรือผู้ดูแลมีส่วนร่วม

ในกจิกรรมทกุขัน้ตอน	ช่วยให้เกดิความเข้าใจบรบิท

ของผูป่้วยแต่ละราย	มกีารสร้างสมัพนัธภาพและเกดิ

ความไว้วางใจต่อกัน	รวมทั้งการกระตุ้นให้สะท้อน

คิดถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของตนเอง	 และมีการประเมิน

ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารก่อนให้โปรแกรม

ซึ่งพบว่าผู ้ป่วยยังขาดความรู ้ในเรื่องการบริโภค

อาหารคาร์โบไฮเดรต	 (ร้อยละ	 60)	 และวิตามิน		

(ร้อยละ	72)	และพบว่ากลุม่ตวัอย่างมพีฤตกิรรมการ

บรโิภคอาหารโปรตนีไม่เหมาะสม	ทำาให้ทราบปัญหา

และความต้องการที่แท้จริงของผู ้ป ่วย	 และให้	

ความรู ้ตามสภาพปัญหาที่ เฉพาะเจาะจงราย	

บุคคล	 สอดคล้องกับการศึกษาของเคอนิวาวาน	

(Kurniwawan,	 2011)	ซึ่งจัดโปรแกรมส่งเสริมการ

จัดการตนเองให้ผู้ป่วยเบาหวานรายบุคคล	มีการ

ประเมนิความรูแ้ละกระตุน้การสะท้อนคดิรายบคุคล	

ผลการศกึษาพบว่าผูป่้วยมคีวามไว้วางใจต่อพยาบาล

และกล้าซักถามปัญหา	ส่งผลให้พฤติกรรมการดูแล

เท้าดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (p<.001)	ทั้งนี้	

ผู ้วิจัยได้ใช้สื่อประกอบการให้ความรู้	 ได้แก่	 สื่อ	

นำาเสนอภาพนิ่ง	 โปสเตอร์รูปอาหาร	และคู่มือการ

จัดการตนเองด้านการบริโภคอาหารซึ่งมีรูปภาพสี

และคำาบรรยายขนาดใหญ่ทำาให้ผู้ป่วยสูงอายุมอง

เห็นได้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายขึ้น	ซึ่งทำาให้ผู้ป่วยมี

ความพร้อมและมีความมั่นใจในการจัดการตนเอง	

เกิดแรงจูงใจที่จะแก้ปัญหาพฤติกรรมการบริโภค

อาหารของตนเองให้ดีขึ้น	สอดคล้องกับการศึกษา

ของซ	ูล	ูเชน	และแวง	(Su	et al.,	2009)	ซึง่จดักจิกรรม

ส่งเสริมการจัดการตนเองให้ผู้ป่วยที่รักษาด้วยการ

ล้างไตทางช่องท้อง	30	ราย	โดยมีการให้ความรู้โดย
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเอง
ศิริลักษณ์		น้อยปาน		และคณะ

ใช้สื่อโมเดลอาหาร	มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ	

คิดเห็นและให้คำาปรึกษาเป็นเวลา	6	เดือน	ผลพบว่า

ผูป่้วยมคีวามสามารถในการจดัการตนเองและระดบั

ความมั่นใจในตนเองดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	

(p<.05)

กจิกรรมทีผู่ว้จิยัจดัขึน้ในโปรแกรมช่วยให้

ผู้ป่วยมีโอกาสกำาหนดเป้าหมายและวางแผนการ

ปฏิบัติของตนเองพร้อมกับบันทึกเป็นลายลักษณ์

อักษรในสมุดบันทึกการจัดการตนเองด้านการ

บรโิภคอาหาร	และฝึกปฏบิตักิารจดัการตนเองทีบ้่าน

ตั้งแต่สัปดาห์ที่	 2-4	 และบันทึกผลการปฏิบัติทุก

สปัดาห์	ซึง่พบว่าตลอดโปรแกรมผูป่้วยส่วนใหญ่จะ

กำาหนดเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการบริโภคอาหาร

โปรตนี	เนือ่งจากเป็นเรือ่งทีย่ากสำาหรบัผูป่้วย	เพราะ

ส่วนใหญ่จะเบื่ออาหาร	 ไม่ชอบรับประทานไข่ขาว

และเนื้อปลา	 รวมทั้งเป็นอาหารที่แพทย์เน้นยำ้าให้

ควบคุมอย่างเคร่งครัดเพราะมีผลต่อค่าโปรตีนใน

เลอืด	และเพือ่ป้องกนัอาการบวมตามร่างกาย	อนัจะ

ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ	 ตามมา	ซึ่งพบว่า	

ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้สำาเร็จตามเป้าหมายทั้งหมด

มากทีส่ดุในสปัดาห์ที	่2	(ร้อยละ	100)	และมผีูป้ฏบิตัิ

ได้สำาเรจ็ทัง้หมดตลอดโปรแกรมทกุสปัดาห์	ร้อยละ	

56	 ซึ่งการกำาหนดเป้าหมายและบันทึกดังกล่าว

เป็นการส่งเสริมให้ผู ้ป่วยเกิดความมุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติให้ถึงเป้าหมายที่กำาหนดไว้	อีกทั้งยังได้ใช้ผล

การปฏิบัติของตนเองในสมุดบันทึกมาใช้ประเมิน

ตนเองเพือ่ปรบัปรงุให้ดขีึน้	สอดคล้องกบัการศกึษา

ของศันสนีย์	 กองสกุล	 (2552)	 ซึ่งจัดกิจกรรมฝึก

ทักษะการจัดการตนเองให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที	่ 2	

จำานวน	30	ราย	ซึ่งมีการให้ผู้ป่วยกำาหนดเป้าหมาย

และวางแผนการปฏิบัติ	ผลพบว่าผู้ป่วยมีพฤติกรรม

การควบคุมโรคเบาหวานดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ	

ทางสถิติ 	 (p<.01)	 ทั้งนี้กลุ ่มตัวอย ่างยังได ้รับ	

การสนับสนุนช่วยเหลือจากครอบครัวหรือผู้ดูแล		

ซึ่งผู ้ดูแลหลักส่วนใหญ่เป็นบุตร/หลาน	 ร้อยละ		

52	ทำาให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือในการประกอบ

อาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ	ช่วยตักเตือน

และติดตามการปฏิบัติพฤติกรรมของผู้ป่วย	รวมทั้ง

เป็นผู้ให้แรงเสริมแก่ผู้ป่วยด้วยการชื่นชม	ประกอบ

อาหารที่ผู้ป่วยชอบ	และให้กำาลังใจตลอดระยะเวลา

ทีด่ำาเนนิโปรแกรม	ทัง้นีผู้ว้จิยัมกีารโทรศพัท์ตดิตาม

ให้ความรู ้	 ให้คำาปรึกษาและเสริมแรงผู ้ป่วยทุก

สัปดาห์ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดกำาลังใจและรับรู้ว่าเป็น

บุคคลสำาคัญของครอบครัวจึงสามารถปฏิบัติการ

จัดการตนเองได้บรรลุเป้าหมายมากขึ้น	สอดคล้อง

กับการศึกษา	 (พิกุล	ตินามาส	และคณะ,	2551)	ซึ่ง

ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตน

และการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการรับ

ประทานอาหารของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ	

ซึ่งพบว่ากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการรับประทาน

อาหารดีขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ	 (p	<	 .01)	ดังนั้นโปรแกรมส่งเสริมการจัดการ

ตนเองจึงทำาให้ผู้ป่วยสูงอายุที่รักษาด้วยการล้างไต

ทางช่องท้องแบบต่อเนื่องมีพฤติกรรมการบริโภค

อาหารดีขึ้นได้

ข้อเสนอแนะ
1.	ด้านการพยาบาล	 ควรส่งเสริมให้มี

การนำาโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองมาปรับ

ใช้ในการปฏบิตักิารพยาบาลแก่ผูส้งูอายทุีร่กัษาด้วย

การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง	 โดยเน้นการ

เปิดโอกาสให้ผูป่้วยและครอบครวัมส่ีวนร่วมในการ

แก้ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของตนเอง	

และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

2.	ด้านการบริหาร	ผู้บริหารการพยาบาล

ควรส่งเสรมิให้บคุลากรตระหนกัถงึความสำาคญัของ



36

วารสารหาดใหญ่วิชาการ	11(1)	ม.ค.	-	มิ.ย.	2556
Hatyai	Journal	11(1)	Jan	-	Jun	2013

การส่งเสริมการจัดการตนเองให้ผู้ป่วยโดยจัดให้มี

การอบรมเรื่องการพยาบาลผู ้ป่วยรายกรณี	 เพื่อ

บุคลากรมีแนวทางในการวางแผนรูปแบบการ

พยาบาลแก่ผู้ป่วยเป็นรายบุคคล

3.	ด้านการวิจัย	นักวิจัยทางการพยาบาล

ควรศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยเรื่องนี้โดยการเพิ่ม

ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลการศึกษา	 เช่น	

การติดตามประเมินผลหลังได้รับโปรแกรมนาน	1	

เดือน	หรือ	3	เดือน	เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
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หญิงมัณรพ	 กมลาศน์	 ของสมาคมพยาบาลแห่ง
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บทความวิชาการ
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ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี	

Mixed	Methods	Research	Methodology

จิรัชยา		เจียวก๊ก1*	และ	วันชัย		ธรรมสัจการ2

Cheerachaya		Cheokok	and	Wanchai		Thamsachakarn

Abstract
Mixed	method	research	is	the	combined	technique	of	qualitative	and	qualitative	methods.	The	data	collection	
and	analysis	employ	both	methods.	Mixed	method	can	happen	at	the	same	time	or	sequentially.	The	research	
focuses	on	the	data	first	and	involves	the	integration	of	data	at	one	point	in	the	research	process	intended	
to	answer	more	clearly	than	just	quantitative	on	qualitative	alone.	The	advantage	of	quantitative	method	
that	it	can	compensate	the	weakness	of	qualitative	method	and	vise versa. 

	 Keywords	:	Research methods, qualitative, quantitative, mixed method

บทคัดย่อ
การวจิยัแบบผสานวธิี		เป็นการนำาเทคนคิวธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณและวธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพมาผสมผสานกนั	มกีาร

เก็บข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลทั้งที่เป็นชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	ซึ่งอาจเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันหรือเป็นลำาดับ

ก่อนหลังก็ได้	 โดยผู้วิจัยให้ความสำาคัญกับข้อมูลเป็นอันดับแรก	และเกี่ยวข้องกับการบูรณาการข้อมูล	ณ	จุดหนึ่ง

จดุใดในกระบวนการวจิยัวตัถปุระสงค์เพือ่ให้งานวจิยัชิน้นัน้สามารถตอบคำาถามการวจิยัได้ละเอยีดชดัเจนมากกว่า

การใช้รปูแบบการวจิยัเชงิปรมิาณหรอืเชงิคณุภาพเพยีงรปูแบบเดยีว	สามารถนำาจดุเด่นของการวจิยัเชงิปรมิาณมา

แก้ไขจุดด้อยของการวิจัยเชิงคุณภาพ	ขณะเดียวกันอาจใช้จุดเด่นของการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้แก้ไขจุดด้อยของ

การวิจัยเชิงปริมาณ		

	 คำาสำาคัญ	: วิธีกำรวิจัย : วิธีคุณภำพ,วิธีปริมำณ,วิธีผสำน

1	 พยาบาลวิชาชีพ	โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	(พย.บ.,	ศศ.ม.(พัฒนามนุษย์และ	
	 สังคม),	2รองศาสตราจารย์	ดร.	ประจำาสาชาวิชาสารัตถศึกษา	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
*	 ผู้ให้การติดต่อ	(Corresponding		e-mail	:	buab_ang@hotmail.com)
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บทนำา
วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี	 (mixed	methods)	หรือ	

อาจมชีือ่เรยีกว่า	การวจิยัแบบผสมผสานวธิ	ีการวจิยั

แบบผสม	ฯลฯ	 เป็นการนำาเทคนิควิธีการวิจัยเชิง

ปรมิาณและวธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพมาผสมผสานกนั

ในการทำาวจิยัเรือ่งใดเรือ่งหนึง่	เพือ่ทีจ่ะสามารถตอบ

คำาถามการวิจัยได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	มีพื้นฐานแนวคิด	

มาจากการหลอมรวมปรัชญาของกลุ่มปฏิฐานนิยม

และกลุ่มปรากฏการณ์นิยมเข้าด้วยกัน	 (จิตราภา	

กณุฑลบตุร,	2550)		อาจเรยีกว่าเป็นแนวคดิของกลุม่

ปฏิบัตินิยม	ซึ่งมีความเชื่อว่าการยอมรับธรรมชาติ

ของความจริงนั้นมีทั้งสองแบบตามแนวคิดของนัก

ปรัชญาทั้งสองกลุ่ม	(ประไพพร	ใจเย็น,	2554	)

การวิจัยเชิงปริมาณ	 เป็นวิธีค้นหาความรู้

และความจรงิ	โดยเน้นทีข้่อมลูเชงิตวัเลข	การวจิยัเชงิ

ปรมิาณออกแบบวธิกีารวจิยัให้มกีารควบคมุตวัแปร

ที่ศึกษาต้องจัดเตรียมเครื่องมือรวบรวมข้อมูลให้มี

คุณภาพ	 จัดกระทำาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็น

มาตรฐาน	และใช้วิธีการทางสถิติช่วยวิเคราะห์และ

ประมวลข้อสรุป	 เพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อย

ที่สุด	(บุญธรรม	กิจปรีดาบริสุทธิ์,	2549)

การวจิยัเชงิคณุภาพ	เป็นวธิค้ีนหาความจรงิ

จากเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ตามความ

เป็นจริง	 โดยพยายามวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ

เหตุการณ์กับสภาพแวดล้อม	 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

อย่างถ่องแท้จากภาพรวมของหลายมิติ		ความหมาย

นีจ้งึตรงกบัความหมายของการวจิยัเชงิธรรมชาต	ิ	ซึง่

ปล่อยให้สภาพทุกอย่างอยู่ในธรรมชาติ	 ไม่มีการจัด

กระทำาสิ่งที่เกี่ยวข้องใดๆ	 เลย	 (สุภางค์	 จันทวานิช,	

2554)	 เราอาจนำาข้อมูลเชิงปริมาณกับข้อมูลเชิง

คณุภาพมาผสม	แต่ในเรือ่งนีม้คีวามเหน็แตกต่างกนั	

นักวิชาการบางคนกล่าวว่าทั้งสองแบบเข้ากันไม่ได้

เนื่องจากการใช้สมมติฐานที่แตกต่างกัน	 แต่การ

ผสานกันระหว่างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณอาจทำาให้ได้ผลผลิตสุดท้ายที่สามารถแสดง

ให้เห็นคุณประโยชน์อย่างสำาคัญของวิธีการวิจัยทั้ง

สองแบบอย่างเด่นชัด

	 	

ความหมายของการวิจัยแบบผสานวิธี
วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี	 ซึ่งเป็นการนำา

เทคนิควิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเทคนิควิธีการ	

วิจัยเชิงคุณภาพมาผสมผสานกันในการทำาวิจัยเรื่อง

เดียวกัน	เพื่อที่จะตอบคำาถามการวิจัยได้สมบูรณ์ขึ้น	

มีพื้นฐานแนวคิด	 จากการหลอมรวม	ปรัชญาของ

กลุม่ปฏฐิานนยิม	และกลุม่ปรากฏการณ์นยิมเข้าด้วย

กนั	อาจเรยีกว่า	เป็นกลุม่แนวคดิของกลุม่ปฏบิตันิยิม	

(pragmatism)	ซึง่มคีวามเชือ่ว่าการยอมรบัธรรมชาติ

ของความจริงนั้นมีทั้งสองแบบตามแนวคิด	 ของ	

นักปรัชญาทั้งสองกลุ่ม	 โดยสรุปแล้ว	การวิจัยแบบ

ผสมผสาน	(mixed	methods)	หมายถึง	การวิจัยเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่งที่ใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล	

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ	 โดย	

การดำาเนินการอาจจะต่อเนื่องกันเป็นระยะๆ	หรือ

ดำาเนินการไปพร้อมกัน	 เพื่อให้ได้รับข้อมูลการวิจัย

ที่ถูกต้องและสมบูรณ์

ความสำาคัญของการวิจัยแบบผสานวิธี	
การการวจิยัแบบผสานวธิ	ี(mixed	methods	

research)	มีความสำาคัญ	ดังนี้		

1.	ผลการวจิยัจากวธิกีารวจิยัแบบผสานวธิี

สามารถเสริมต่อกันโดยใช้ผลการวิจัยจากวิธีหนึ่ง

อธบิายขยายความผลการวจิยัอกีวธิหีนึง่	ช่วยให้การ

ตอบคำาถามการวิจัยได้ละเอียดชัดเจนมากกว่าการ	

ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเพียง

รูปแบบเดียว	

2.	การใช้ผลการวิจัยจากวิธีหนึ่งไปช่วย
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ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี	
จิรัชยา		เจียวก๊ก		และ	วันชัย		ธรรมสัจการ

พัฒนาการวิจัยอีกวิธีหนึ่งหรือการใช้ผลการวิจัยวิธี

หนึ่งไปตั้งคำาถามการวิจัยอีกวิธีหนึ่ง	

3.	การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง

คุณภาพต่างก็มีจุดเด่นในตนเอง	สามารถนำาจุดเด่น

มาใช้ในการแสวงหาความรู ้ความจริงได้ถูกต้อง

แม่นยำายิ่งขึ้น	

4.	การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง

คุณภาพต่างก็มีจุดด้อยในตนเอง	ผู้วิจัยสามารถใช้	

จุดเด่นของการวิจัยเชิงปริมาณมาแก้ไขจุดด้อยของ

การวิจัยเชิงคุณภาพ	ขณะเดียวกันอาจใช้จุดเด่นของ

การวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้แก้ไขจุดด้อยของการวิจัย

เชิงปริมาณ	

5.	สามารถนำาผลผลิตจากการวิจัยแบบ

ผสานวธิมีาสร้างความรูค้วามจรงิทีส่มบรูณ์สำาหรบั

ใช้ในการปรับเปลี่ยนทฤษฎีหรือการปฏิบัติงาน

วิวัฒนาการของการวิจัยแบบผสานวิธี
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการถกเถียง

ทางความคิดเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การวิจัยด้าน

สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์	 ระหว่างกลุ่ม	

ปฏฐิานนยิมหรอืประจกัษ์นยิมทีน่ยิมระเบยีบวธิเีชงิ

ปริมาณและกลุ่มโครงสร้างนิยม	หรือปรากฏการณ์

นยิมทีน่ยิมระเบยีบวธิเีชงิคณุภาพ	ต่างฝ่ายต่างโต้แย้ง

ว่าทฤษฎีของตนถูกต้อง	 และพยายามโจมตีฝ่าย	

ตรงข้ามเพื่อให้ฝ่ายตนเหนือกว่า	 จนกระทั่งได้	

เกิดบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาที่ระยะต่อมาเรียกว่า		

นักปฏิบัตินิยม	ได้มีการจัดรวมทั้ง	2	กระบวนทัศน์

เข้าด้วยกันเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการวิจัย	เรียกว่า		

ระเบียบวิธีแบบผสานวิธี	(mixed	methods)	(วิโรจน์		

สารรัตนะ,	2545	:	13)	โดยจำาแนกได้เป็น	3	ยุคใหญ่	

ได้แก่

1.	ยุคระเบียบวิธี เดี่ยวหรือยุคนักวิจัย

บริสุทธิ์	

2.	ยุคระเบียบวิธีผสม	

3.	ยคุการวจิยัรปูแบบผสานวธิ	ี(ผ่องพรรณ	

ตรัยมงคลกูล	และ	สุภาพ	ฉัตราภรณ์,	2555)

	

รูปแบบของการผสานของวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ

รูปแบบหลักของการวิจัยในปัจจุบันมี	 3		

รปูแบบ		คอื	การวจิยัเชงิปรมิาณ	การวจิยัเชงิคณุภาพ	

และการวิจัยแบบผสานวิธี 	 โดยที่วิธีการวิจัย	

แบบผสานวิธีเป็นวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์จุด	

มุ่งหมายของการผสานวิธีก็เพื่อการแก้ไขข้อจำากัด

ของแต่ละวิธีให้สามารถตอบคำาถามการวิจัยได้

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 รูปแบบที่นิยมทำาทั้งในไทยและ	

ต่างประเทศ	คือ	ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นตัวตั้ง	

แล้วตามด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ	ยกเว้นกรณีที่เป็น

อุบัติการณ์	หรือเหตุการณ์ใหม่	ๆ	ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น	

จึงจะใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นตัวตั้งแล้วค่อยมา

ตรวจสอบสมมติฐานหรือทฤษฎีด้วยวิธีการวิจัย	

เชงิปรมิาณ	ทัง้นีล้กัษณะการผสมผสาน	จำาแนกออก

เป็น	2	ลักษณะ	คือ	ระเบียบวิธีแบบผสานวิธี	(mixed	

methods)	และรปูแบบผสานรปูแบบ		(mixed	model)		

ในการผสานวิธีกันระหว่างการวิจัย	 2		

รปูแบบนัน้	อาจเป็นการผสมผสานแบบอย่างละครึง่		

การผสานแบบมีรูปแบบหลักร่วมกับรูปแบบรอง		

หรือแบบผสมผสานทุกขั้นตอน	 โดยมีวิธีออกแบบ

ดงันี	้(ผ่องพรรณ	ตรยัมงคลกลู	และสภุาพ	ฉตัราภรณ์,	

2549)

1.	การวจิยัแบบ	2	ภาค	(two-phase		design)		

เป็นการวิจัยในรูปแบบที่แยกการดำาเนินการเป็น	 2		

ขั้นตอนอย่างชัดเจนด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน	 (การ

วจิยัเชงิปรมิาณและการวจิยัเชงิคณุภาพครึง่ต่อครึง่)		

แล้วนำาเสนอผลการวิจัยแบ่งออกเป็น	 2	 ตอนโดย

เอกเทศ	แต่ละตอนตอบคำาถามวิจัยต่างประเด็นกัน
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โดยมีบทสรุปเป็นตัวเชื่อมโยงการวิจัยทั้งสองตอน

เข้าด้วยกัน		

2.	การวิจัยแบบนำา-แบบรอง		(dominant	-	

less		dominant	design)	เป็นการวจิยัทีด่ำาเนนิการด้วย

วิธีการวิจัยหลักแนวทางใดแนวทางหนึ่ง	แล้วเสริม

ด้วยอกีแนวทางหนึง่		เช่นใช้การวจิยัเชงิปรมิาณเป็น

หลกั		และใช้วธิกีารบางอย่างของการวจิยัเชงิคณุภาพ

มาเสริม	 เช่น	 เพื่อขยายความ	 เพื่อตรวจสอบยืนยัน	

หรือเพิ่มความลึกของข้อมูล	ในทางตรงกันข้ามอาจ

ใช้การวจิยัเชงิคณุภาพเป็นหลกัเสรมิด้วยการวจิยัเชงิ

ปริมาณ

3.	การวจิยัแบบผสมผสาน	(mixed-method	

design)	 รูปแบบนี้เป็นการผสานทั้งระดับมหภาค

และจุลภาคระหว่าง	 2	กระบวนทัศน์และแนวทาง

การวจิยั	รปูแบบการวจิยันีจ้ดัว่าเป็นการวจิยัลกูผสม	

ในทางปฏิบัติ เป ็นการวิจัยที่ดำาเนินการได้ยาก	

เนื่องจากต้องมีการผสมผสานทุกขั้นตอนของการ

วิจัยตั้งแต่นำาเสนอปัญหา	 (ในบทนำาของการวิจัย)	

จนถงึบทสรปุของการวจิยั	ซึง่ในบางขัน้ตอนอาจมา

สามารถผสมผสานกันได้เต็มที่ด้วยข้อจำากัดของ

ความแตกต่างในกระบวนทัศน์การวิจัยระหว่างการ

วิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ

จากการวิจัยทั้ง	 3	 รูปแบบ	 จะเห็นได้ว่า	

รปูแบบที	่2	น่าจะดำาเนนิการได้ง่ายทีส่ดุตามแนวทาง

เฉพาะของตน	เพราะสามารถแยกงานวจิยัเป็นแต่ละ

ตอนที่สมบูรณ์ในตัวเอง	 ส่วนรูปแบบที่	 3	 น่าจะ

ดำาเนินการได้ยากที่สุด	 เพราะถ้าใช้นักวิจัยต่าง

กระบวนทัศน์เพื่อทำางานร่วมกันย่อมหาจุดร่วมกัน

ได้ยาก	ถ้าใช้นกัวจิยักลุม่เดยีวกนักจ็ะต้องเป็นนกัวจิยั

ที่มีความรู ้ความเข้าใจในแนวทางการวิจัยทั้งเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นอย่างดีจึงจะสามารถ

ผสมผสานกันได้อย่างเหมาะสม	ส่วนวิธีการที่	1	จะ

เป็นรปูแบบทีด่	ีและมโีอกาสเป็นไปได้ในทางปฏบิตัิ	

โดยในแต่ละตอนของการวจิยั	อาจใช้นกัวจิยัต่างกลุม่

ซึ่งต่างดำาเนินการเป็นอิสระภายใต้วิธีการของตน

อย่างเตม็ที่		แต่จะมคีวามยากในขัน้ตอนการสรปุผล

การวิจัยที่จะต้องเชื่อมโยงการวิจัยทั้งสองตอนเข้า

ด้วยกนั	โดยให้ทัง้สองตอนมคีวามสำาคญัใกล้เคยีงกนั	

ขณะที่	Padgett	(1998		อ้างถึงใน	Kerlinger	and	Lee,	

2000	 :	 592)	 ได้ออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธี		

เป็น	3	แบบ	 โดยเรียกว่า	การวิจัยแบบพหุวิธี	 โดยมี	

สาระสำาคัญคือ

วิธีที่ 	 1	 เริ่มต้นด้วยวิธีเชิงคุณภาพแล้ว	

ดำาเนินการด้วยวิธีการเชิงปริมาณ	 แล้วกลับไปใช้	

เชิงคุณภาพอีก	วิธีเชิงคุณภาพใช้เพื่อสำารวจ	กำาหนด

ความคดิ	สมมตุฐิาน	และตวัแปรทีอ่ยูใ่นกรอบความ

คิดของนักวิจัย	ซึ่งทำาได้โดยใช้การสังเกต	สัมภาษณ์	

หรือ	focus	group	จากความคิดรวบยอดทีไ่ด้จากการ

ศึกษาส่วนของเชิงคุณภาพนี้	 สามารถศึกษาต่อได้

ด้วยวธิกีารเชงิปรมิาณและทำาการทดสอบสมมตุฐิาน	

จากนั้นอาจเชื่อมโยงผลขั้นสุดท้ายกับสภาพที่เป็น

จริง	ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ

วธิทีี	่2	ใช้วธิเีชงิปรมิาณในขัน้แรก	และตาม

ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ	 ผลจากส่วนการศึกษาเชิง

ปริมาณ	 ใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำาหรับส่วนที่เป็นเชิง

คุณภาพต่อไป	Padgett	 (1998	อ้างถึงใน	Kerlinger	

and	Lee,	 2000	 :	 592)	 เห็นว่าการศึกษาเชิงปริมาณ

จำานวนมากสามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์

เชิงคุณภาพ	วิธีการเชิงคุณภาพสามารถตอบคำาถาม

บางคำาถามทีไ่ม่อาจตอบได้โดยการศกึษาเชงิปรมิาณ

วิธีการที่	3	ของการวิจัยพหุวิธี	คือ	ดำาเนิน

การไปพร้อมกนัทัง้วธิกีารเชงิปรมิาณและวธิกีารเชงิ

คณุภาพ	โดยทีใ่นช่วงใดทีเ่ชงิปรมิาณเด่น	เชงิคณุภาพ

ก็ลดบทบาทลงไป	ถ้าเชิงคุณภาพเด่นเชิงปริมาณก็

ลดบทบาทลง

จะเห็นได้ว่าการเลือกใช้รูปแบบการผสาน
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ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี	
จิรัชยา		เจียวก๊ก		และ	วันชัย		ธรรมสัจการ

วิธีแบบใดขึ้นอยู่กับการออกแบบการวิจัยของผู้วิจัย

เอง		โดยพิจารณาดูความเหมาะสมของเรื่องที่วิจัยว่า

ควรจะเลอืกใช้วธิเีชงิปรมิาณหรอืวธิกีารเชงิคณุภาพ	

ในขั้นตอนใดเพื่อให้ได้คำาตอบการวิจัยที่สมบูรณ์

ที่สุด

ขั้นตอนการวิจัยแบบผสานวิธี	
การวิจัยแบบผสานวิธี 	 ประกอบด้วย	

ขั้นตอน	ดังนี้

ขั้นตอนที่	1	 การกำาหนดคำาถามการวิจัย		

ผู้วิจัยอาจจะตั้งคำาถามการวิจัยเพียงหนึ่งคำาถามซึ่งมี

ลกัษณะทีเ่ป็นทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ	หรอืจะ

ตั้งคำาถามการวิจัยหลายคำาถามซึ่งอาจจะแยกเป็น

คำาถามเชิงปริมาณและคำาถามเชิงคุณภาพ

ขั้นตอนที่	2	 การกำาหนดวตัถปุระสงค์ของ

การวจิยั	ผูว้จิยัสามารถตัง้วตัถปุระสงค์ของการศกึษา

ไว้ข้อเดียวหรือหลายข้อ	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำาถามการ

วิจัย

ขั้นตอนที่	3	 การเลือกระเบียบวิธีในการ

วิจัย	 ผู ้วิจัยต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการวิจัยที่	

เหมาะสมที่สุดสำาหรับการตอบคำาถามการวิจัย	 ให้	

ถูกต้อง	 แม่นยำา	 น่าเชื่อถือ	 และมีความเป็นไปได้	

ในการปฏิบัติงานวิจัย	 โดยคำานึงถึงองค์ประกอบที่

สำาคญั	ได้แก่	เวลาทีเ่หมาะสม		การให้ค่านำ้าหนกัของ

ข้อมลูเชงิปรมิาณหรอืคณุภาพ	การผสมผสานวธิกีาร		

ความลึกซึ้งในทฤษฎีหรือวิธีการเปลี่ยนแปลงไป	

ขั้นตอนที่	4	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนที่	5	 การวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนที่	6	 การตคีวามหรอืแปลผลข้อมลู

ขั้นตอนที่	7	 การกระทำาข้อมูลให้ถูกต้อง

ขั้นตอนที่	8	 การสรุปผลและการจัดทำา

รายงานการวิจัย

ข้อจำากัดในการใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี
ในทางปฏิบัติพบว่าการวิจัยแบบผสานวิธี

มีข้อพึงระวังและมีข้อจำากัดบางประการ	คือ	วิธีการ

วิจัยเชิงปริมาณนั้นเป็นวิธีการที่เข้มงวด	 เป็นระบบ

และเป็นแบบแผน	 ส่วนวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็น	

วธิกีารทีแ่นบเนยีน	ละเอยีดอ่อน	และยดืหยุน่	เมือ่นำา

วธิทีัง้สองมาใช้ในการวจิยัเรือ่งเดยีวกนัจะต้องใช้ให้

เหมาะสม		อย่าปล่อยให้ความรูส้กึนกึคดิเชงิคณุภาพ

ไปผ่อนคลายความเข้มงวดและความเป็นแบบแผน

ของวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ	 ในขณะเดียวกันก็อย่า

ปล่อยให้ความรูส้กึนกึคดิเชงิปรมิาณมอีทิธพิลทำาให้

วิธีการเชิงคุณภาพกลายเป็นการสำารวจหาข้อมูล	

เพิ่มเติมอย่างฉาบฉวย	ซึ่งจะเป็นผลทำาให้คุณภาพ

ของงานวิจัยชิ้นนั้นลดลง

นอกจากนี้ยังพบว่างานวิจัยแบบผสานวิธี

มีข้อจำากัดที่สำาคัญ		คือ

1.	นักวิจัยโดยเฉพาะหัวหน้าโครงการวิจัย

ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการทำาวิจัยทั้งเชิง

ปรมิาณและเชงิคณุภาพคนทีถ่กูต้องตามหลกัวธิ	ี	ไม่

เช่นนั้นจะได้งานวิจัยที่ไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร

2.	 ในการวจิยัแบบผสานวธิ	ี	จะต้องใช้เวลา

และทรพัยากรในการเกบ็และวเิคราะห์ข้อมลูปรมิาณ

มากกว่าการทำาวิจัยเชิงเดี่ยว	 ดังนั้นโครงการที่ถูก

จำากัดด้วยเวลาและงบประมาณจึงไม่สามารถใช้

กลยทุธ์โดยวธิผีสานวธิไีด้	ยกเว้นเป็นข้อมลูเสรมิบาง

ส่วน

3.	อาจมีการใช้การวิจัยแบบผสานวิธีตาม

สมัยนิยม	 โดยเป็นการใช้แบบผิดๆ	ตามที่ตนเข้าใจ

หรอืใช้โดยมกัง่าย		เช่น		นกัวจิยัเชงิปรมิาณเกบ็ข้อมลู

โดยการสัมภาษณ์แบบผิวเผิน	 หรือนักวิจัยเชิง

คุณภาพคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตามหลัก

สถิติโดยไม่พิจารณาหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม		เป็นต้น
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บทสรุป
ประเด็นการโต้แย้งทางวิชาการที่ว่าวิธีการ

เชงิปรมิาณหรอืเชงิคณุภาพวธิกีารใดมคีวามถกูต้อง

เหมาะสมสำาหรับนำาไปใช้ในกระบวนการแสวงหา

ความรูค้วามจรงิมากกว่ากนั	ได้ค้นพบคำาตอบแล้วว่า

ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทำาสงครามทางความคิดอีก

ต่อไป	เพราะการยึดติดอยู่กับวิธีการแสวงหาความรู้

ความจรงิแบบใดแบบหนึง่มากเกนิไป		เป็นอปุสรรค

สำาคญัยิง่ทีค่อยจำากดัความคดิของนกัวจิยัให้วนเวยีน

อยู่กับกรอบแนวคิดและแบบแผนปฏิบัติเดิม	ๆ	 ไม่

สามารถเข้าถึงประเด็นปัญหาของการวิจัยได้ด้วย	

มุมมองใหม่ๆ		

การวิจัยแบบผสานวิธี	 (mixed	methods)		

เป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ

และการวจิยัเชงิคณุภาพ	เป็นรปูแบบการวจิยัรปูแบบ

ที่	 3	 ที่เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้นักวิจัย	

ได้เลือกใช้	 ช่วยให้ผู ้วิจัยเข้าถึงความเป็นจริงได้	

อย่างครอบคลุมและลึกยิ่งขึ้น	 ลดจุดอ่อนและเพิ่ม	

จุดแข็งให้งานวิจัย	 สามารถเลือกออกแบบได้ตาม

ความเหมาะสมของงานวิจัย	ซึ่งปัจจุบันทั้งนักวิจัย	

เชิงปริมาณและนักวิจัยเชิงคุณภาพ	ต่างก็หันมาใช้	

วิธีวิจัยแบบผสานวิธีมากขึ้น	 สิ่งสำาคัญที่นักวิจัย	

ต ้องตระหนักมากที่สุดคือความรอบคอบและ

ระมัดระวังในการใช้วิธีการต่างๆ	 ให้ถูกต้องตามที่

ควรจะเป็น	ควรศกึษาข้อมลูอย่างละเอยีดและเข้าถงึ	

เพื่อส่งผลให้งานวิจัยที่ได้มีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ	

และมีคุณค่าสำาหรับผู้ศึกษา
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สามัคคีเภทคำาฉันท์	
บทเรียนการแตกความสามัคคี	จากกวีนิพนธ์ของชิต	บุรทัต

อภินันท์	สิริรัตนจิตต์1

สามัคคีเภทคำาฉันท์	 ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรในสมัยรัชกาลที่	 6	 ว่าเป็นยอดของ

วรรณคดีประเภทฉันท์	 ซึ่งผลงานชิ้นเอกนี้	 ชิต	บุรทัต	นำาเค้าเรื่องมาจากเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกมหา

ปรินิพพานสูตร	และอรรถกถาสุมังคลวิลาสินี	และได้แรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์อิลราชคำาฉันท์	 ใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ในการแต่งเป็นคำาฉันท์	โดยใช้คำาฉันท์กว่า	30	ชนิดในการเล่าเรื่อง	

ซึง่ฉบบัพมิพ์ครัง้ล่าสดุของสามคัคเีภทคำาฉนัท์	เมือ่ปีพทุธศกัราช	2539	เป็นรปูเล่ม	ฉบบักระเป๋า	มคีวามยาว

จำานวน	60	หน้า

เกี่ยวกับผู้แต่งสามัคคีเภทคำาฉันท์	คือ	ชิต	บุรทัต	เป็นกวีผู้ได้รับการยกย่องว่ามีความสามารถเป็น

เลิศด้านการแต่งคำาประพันธ์ขั้นบรมครู	 ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแต่งฉันท์สมโภชพระมหาเศวตฉัตรกับกวีคน

สำาคญัของไทย	อาท	ิพระราชวรวงศ์เธอ	กรมหมืน่พทิยาลงกรณ์	(น.ม.ส.)	เพือ่ใช้ในงานพระราชพธิฉีตัรมงคล	

ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	6	ด้วยเหตุที่	ชิต	บุรทัต	เป็นผู้สนใจในการอ่านกาพย์	

กลอน	โคลง	ฉนัท์	เป็นทำานองเสนาะ	เพราะได้รบัการเรยีนรูเ้รือ่งกาพย์	กลอน	โคลง	ฉนัท์	จากบดิาแต่วยัเยาว์	

และได้เริ่มงานกวีนิพนธ์เมื่อปลายปีพุทธศักราช	2452	ขณะมีอายุเพียง	18	ปีเท่านั้น	เหตุการณ์สำาคัญในชีวิต

ของชติ	บรุทตั	คอืได้แต่งกาพย์ประเภทปลกุใจลงหนงัสอืพมิพ์สมทุรสาร	ซึง่พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า

เจ้าอยู ่หัวทรงพอพระราชหฤทัยมาก	 จึงโปรดให้ถ่ายภาพผู้ประพันธ์ลงหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย	 และ

พระราชทานนามสกุล	บุรทัต	ให้แก่นายชิต	ในปีพุทธศักราช	2459	(ชิต	บุรทัต,	2539	:	ก-ค)		อาจารย์ประจำา

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป	คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

1	 อาจารย์	คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110
*	 ผู้ให้การติดต่อ	(Corresponding		e-mail	:	Aphinant@hu.ac.th)
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แนวคิดสำาคัญ	 (Theme)	 ของสามัคคีเภทคำาฉันท์	 กล่าวถึงการแตกความสามัคคี	 เป็นการแตก	

ความสามัคคีของเหล่ากษัตริย์ลิจฉวี	ผู้ครองแคว้นวัชชี	ตัวละครสำาคัญประกอบด้วย	1)	เหล่ากษัตริย์ลิจฉวี	

2)	วัสสการพราหมณ์	3)	พระเจ้าอชาตศัตรู	ผู้ครองแคว้นมคธ	และ	4)	เหล่าราชกุมารลิจฉวี	ส่วนแนวคิด

ระบอบการปกครองอันเป็นจุดแข็งของแคว้นวัชชี	 คือ	 ระบอบสามัคคีธรรม	ตามหลักอปริหานิยธรรม	

ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ไม่นำาไปสู่ความเสื่อม	แต่ทำาให้มีความสามัคคีมั่นคงเป็นนิตย์	มีองค์ประกอบสำาคัญ	

7	ประการ	ได้แก่	1)	ประชุมปรึกษาหารือกันสมำ่าเสมอ	2)	เข้าประชุมและเลิกประชุมพร้อมกัน	รวมทั้งทำา

ในกิจที่ควร	3)	ยึดมั่นในธรรมและจารีตอันดีงาม	4)	ให้เกียรติผู้ใหญ่	ผู้มีประสบการณ์	และเคารพกันอย่าง

นอบน้อม	5)	คุ้มครองเด็กและสตรี	โดยไม่ทำาร้ายหรือหมิ่นเกียรติศักดิ์ศรี	6)	เคารพบูชาเจดีย์	อันเป็นที่สักกา

ระของปวงชน	และ	7)	คุ้มครองป้องกันพระอริยบุคคลที่มีในบ้านเมือง

เหตุการณ์สำาคัญ	 ของสามัคคีเภทคำาฉันท์	 อยู ่ที่พระเจ ้าอชาตศัตรูมีความวิตกกังวลกับ	

การยกทัพไปโจมตีแคว้นวัชชี	 เพราะทหารแคว้นวัชชีมีกำาลังเข้มแข็งและมีความสามัคคีสูง	ตั้งอยู่ในหลัก

อปริหานิยธรรม	และวัสสการพราหมณ์ได้ทูลคัดค้านวิธีการดังกล่าว	เพราะห่วงใยถึงความหายนะแก่แคว้น

มคธ	พร้อมได้นำาเสนอกลวธิต่ีอพระเจ้าอชาตศัตรูว่าให้ลงทัณฑ์ตนเอง	 (คือวัสสการพราหมณ์)	แล้วเนรเทศ

ออกจากแคว้นมคธ	หลังจากนั้นตนเอง	 (วัสสการพราหมณ์)	 จะไปขอความเห็นใจอาศัยพึ่งใบบุญต่อเหล่า

กษัตริย์ลิจฉวี	 แคว้นวัชชี	 เมื่อเข้าไปอยู่ในแคว้นวัชชีแล้ว	 จะพยายามทำาตนเป็นที่ไว้วางใจต่อเหล่ากษัตริย์	

ลิจฉวีให้ได้	หลังจากนั้นจะทำาการยุแยงให้เหล่าราชกุมารของกษัตริย์ลิจฉวีเกิดความบาดหมางใจและไม่ไว้

วางใจกันให้ได้	จนแตกความสามัคคีในที่สุด	แล้วจึงจะส่งพระราชสาส์นถึงพระเจ้าอชาตศัตรูให้ยกกองทัพ

จาตุรงคเสนา	ประกอบด้วยทัพช้าง	ทัพม้า	ทัพรถ	และพลเดินเท้า	เข้ายึดแคว้นวัชชีอย่างง่ายดาย	โดยไม่ต้อง

เสียแม้กำาลังไพร่พลแม้คนเดียว	 โดยกลยุทธ์สำาคัญของวัสสการพราหมณ์	คือ	การใช้สติปัญญาวางแผนจน

ประสบความสำาเร็จ	 วิธีการสร้างความแตกแยกแก่เหล่าราชกุมารของกษัตริย์ลิจฉวีด้วยเล่ห์อุบายนั้น		

วัสสการพราหมณ์จะทำาทีให้ความรู้สุดยอดแก่ราชกุมารพระองค์หนึ่งเป็นการลับ	 จนก่อให้เกิดเป็นที่	

เคลือบแคลงระหว่างราชบุตรเหล่านั้น	 จนต้องนำาความสงสัยที่เกิดขึ้นไปเล่าให้พระราชบิดาของแต่ละ

พระองค์ทราบ	 จึงทำาให้เหล่ากษัตริย์ลิจฉวีเกิดความระแวงไม่ไว้วางใจกัน	 เพิกเฉยต่อการร่วมกิจการ	

บ้านเมืองและไม่ถือปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม	จนในที่สุดเกิดการแตกความสามัคคี		

กลวิธีการเล่าเรื่อง	 ของสามัคคีเภทคำาฉันท์นั้น	 ชิต	บุรทัต	 ได้เลือกใช้คำาฉันท์	 กว่า	 30	ชนิด	ที่	

เหมาะสมกับเนื้อความในเรื่อง	 เช่น	บรรยายความงามของปราสาทด้วยภุชงคประยาตฉันท์	ซึ่งเป็นฉันท์ที่	

มีลีลาอ่อนช้อย	 ดำาเนินเรื่องไปแบบค่อยเป็นค่อยไป	 เพื่อเผยกลวิธีของวัสสการพราหมณ์อันแยบยลใน	

การทำาลายความสามัคคีของกษัตริย์ลิจฉวีอย่างมีความอดทนและเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ที่มีจุดอ่อนใน

ความหูเบาและมีความรักในบุตรธิดา	โดยปราศจากการใคร่ครวญอย่างรอบคอบ	

คติธรรม	ของสามัคคีเภทคำาฉันท์	สะท้อนให้เห็นว่าการแตกความสามัคคีก่อให้เกิดความหายนะ

อย่างมหาศาล	 และข้อคิดที่เยาวชนพึงได้เรียนรู้	 คือ	 ผู้เยาว์ที่มีประสบการณ์น้อยอาจตกเป็นเหยื่อและ	

เครื่องมือของผู้ประสงค์ร้าย		

เสน่ห์	 ของสามัคคีเภทคำาฉันท์นั้นอยู่ที่การอ่านและการทำาความเข้าใจเนื้อเรื่องจากคำาฉันท์กว่า		
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30	ชนิด	ซึ่งคำาฉันท์เป็นงานเขียนร้อยกรองที่นิยมในวงจำากัดของนักอ่าน	สอดคล้องกับนักวรรณคดีศึกษำ

บำงท่ำนได้ให้ควำมเหน็ว่ำ อำจเป็นเพรำะกฎเกณฑ์ทำงด้ำนฉนัทลกัษณ์ของงำนกวนีพินธ์ ต่ำงจำกนวนยิำยและ

เรื่องสั้นที่เป็นร้อยแก้ว ซึ่งสำมำรถอ่ำนเข้ำใจได้ง่ำยกว่ำ	(รื่นฤทัย	สัจจพันธุ์,	2547	:	55)	และอีกเหตุผลหนึ่ง

ที่ทำาให้กวีนิพนธ์มีความยากสำาหรับผู้อ่าน	 คือ	 ความเข้มข้นทางอารมณ์และความหมายซ่อนเร้นที่กวี	

เลือกเฟ้นมาใช้อย่างประณีต	จึงต้องอาศัยการอ่านอย่างเพ่งพินิจและอาจต้องฝึกฝนมากกว่างานวรรณศิลป์

ประเภทอื่น	แต่หากมองถึงความสัมพันธ์ระหว่างสังคมไทยกับกวีนิพนธ	์พบว่า	สังคมไทย มีลักษณะของ 

กวีนิพนธ์ที่ด�ำรงอยู่อย่ำงสัมพันธ์กับพัฒนำกำรทำงสังคม วัฒนธรรม และมีรำกควำมเป็นมำอันยำวนำน		

(ดวงมน	จติร์จำานงค์,	2543	 :	5)	จึงกล่าวได้ว่าสังคมไทยมีความสัมพันธ์กับกวีนิพนธ์ต่อเนื่องมาทุกยุคสมัย	

และเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้สึกร่วมและดื่มดำ่ากับเสน่ห์ของคำาฉันท์ที่ปรากฏในสามัคคีเภทคำาฉันท์	 โดยขอ	

นำาเสนอคำาฉันท์บางชนิดซึ่งเป็นที่นิยมใช้ปรากฏในปัจจุบัน	และคำาอ่านประกอบ	 เพื่อยืนยันถึงความเป็น

เลิศในผลงานชั้นครูของชิต	บุรทัต	และเสน่ห์ของสามัคคีเภทคำาฉันท์ที่ปรากฏในคำาฉันท์เหล่านั้น	ดังนี้

ชนิดที่	1	คำาฉันท์ในสามัคคีเภทคำาฉันท์	คือ	สัททัลวิกีฬิตฉันท์	19	ยกตัวอย่างคำาฉันท์และอธิบาย

คำาอ่าน	แสดงตัวอย่างดังนี้

คำาฉันท์	 	 	 @	พร้อมเบญจางคประดิษฐ์สฤษดิดุษฎี

	 กายจิตร์วจีไตร	 	 ทวาร

คำาอ่าน		 	 	 (พร้อม-เบน-จาง-คะ-ประ-ดิด-สะ-หริด-ดิ-ดุ-สะ-ดี)

	 (กาย-จิด-วะ-จี-ไตร)	 	(ทะ-วาน)

	

ชนิดที่	2	คำาฉันท์ในสามัคคีเภทคำาฉันท์	 คือ	วสันตดิลกฉันท์	 14	 ยกตัวอย่างคำาฉันท์และอธิบาย		

คำาอ่าน	แสดงตัวอย่างดังนี้

คำาฉันท์	 	 	 @	โบราณะกาลบรมะขัต	 	 ติยรัชชเกรียงไกร

	 ท้าวทรงพระนามะอภิไธ	 	 	 ยะอชาตะศัตรู

คำาอ่าน		 	 	 (โบ-ราน-นะ-กาน-บอ-ระ-มะ-ขัด)	 (ติ-ยะ-รัด-ชะ-เกรียง-ไกร)	

	 (ท้าว-ซง-พระ-นา-มะ-อะ-พิ-ไท)	 	 (ยะ-อะ-ชา-ตะ-สัด-ตรู)	

ชนิดที่	3	คำาฉันท์ในสามัคคีเภทคำาฉันท์	คือ	อินทรวิเชียรฉันท์	11	ยกตัวอย่างคำาฉันท์และอธิบาย

คำาอ่าน	แสดงตัวอย่างดังนี้

คำาฉันท์	 	 	 @	ควรสุดจะสมเพช	 	 จิตระเวทนาการ

	 ที่ท่านพฤฒาจารย์		 	 	 พะกระทบประสบทัณฑ์	

คำาอ่าน		 	 	 (ควร-สุด-จะ-สม-เพด)	 	 (จิด-ตระ-เวด-ทะ-นา-กาน)	

	 (ที่-ท่าน-พรึด-ทา-จาน)	 	 	 (พะ-กระ-ทบ-ประ-สบ-ทัน)	
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ชนิดที่	 4	คำาฉันท์ในสามัคคีเภทคำาฉันท์	 คือ	วิชชุมมาลาฉันท์	 8	 ยกตัวอย่างคำาฉันท์และอธิบาย		

คำาอ่าน	แสดงตัวอย่างดังนี้

คำาฉันท์	 	 	 @	แรมทางกลางเถื่อน	 	 ห่างเพื่อนหาผู้

	 หนึ่งใดนึกดู	 	 	 	 เห็นใครไป่มี

	 หลายวันถั่นล่วง	 	 	 	 เมืองหลวงธานี

	 นามเวสาลี	 	 	 	 ดุ่มเดาเข้าไป	

คำาอ่าน		 	 	 (แรม-ทาง-กลาง-เถื่อน)	 	 (ห่าง-เพื่อน-หา-พู่)	

	 (หนึ่ง-ใด-นึก-ดู)	 	 	 	 (เห็น-ใคร-ไป่-มี)

	 (หลาย-วัน-ถั่น-ล่วง)	 	 	 (เมือง-หลวง-ทา-นี)

	 (นาม-เว-สา-ลี)	 	 	 	 (ดุ่ม-เดา-เข้า-ไป)

ชนิดที่	5	คำาฉันท์ในสามัคคีเภทคำาฉันท์	คือ	มาลินีฉันท์	15	ยกตัวอย่างคำาฉันท์และอธิบายคำาอ่าน	

แสดงตัวอย่างดังนี้

คำาฉันท์	 	 	 @	กษณะทวิชะรับฐา	 	 นันทร์และที่วา

	 ทกาจารย์	 	 	 	 	

คำาอ่าน		 	 	 (กะ-สะ-นะ-ทะ-วิ-ชะ-รับ-ถา)	 (นัน-และ-ที่-วา)	

	 (ทะ-กา-จาน)	 	 	

	 	

ชนิดที่	6	คำาฉันท์ในสามัคคีเภทคำาฉันท์	คือ	ภุชงคประยาตฉันท์	12	ยกตัวอย่างคำาฉันท์และอธิบาย

คำาอ่าน	แสดงตัวอย่างดังนี้

คำาฉันท์	 	 	 @	ทิชงค์ชาติ์ฉลาดยล	 	 คเนกลคนึงการ

	 กษัตริย์ลิจฉวีวาร	 	 	 	 ระวังเหือดระแวงหาย

คำาอ่าน		 	 	 (ทิ-ชง-ชาด-ฉะ-หลาด-ยน)	 	 (คะ-เน-กน-คะ-นึง-กาน)	

	 (กะ-สัด-ลิจ-ฉะ-หวี-วาน)	 	 	 (ระ-วัง-เหือด-ระ-แวง-หาย)	

ชนิดที่	7	คำาฉันท์ในสามัคคีเภทคำาฉันท์	คือ	มาณวกฉันท์	8	ยกตัวอย่างคำาฉันท์และอธิบายคำาอ่าน	

แสดงตัวอย่างดังนี้

คำาฉันท์				 	 @	ลุล่วงประมาณ		 	 กาลอนุกรม

	 หนึ่ง	ณ	นิยม	 	 	 	 ท่านทวิชงค์

	 เมื่ออนุสิฏฐ์	 	 	 	 วิทยะยง

	 เชิญวระองค์	 	 	 	 เอกะกุมาร	 	 	
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อภินันท์	สิริรัตนจิตต์

คำาอ่าน			 	 	 (ลุ-ล่วง-ประ-มาน)	 	 (กาน-อะ-นุ-กรม)	

	 (หนึ่ง-นะ-นิ-ยม)	 	 	 	 (ท่าน-ทะ-วิ-ชง)

	 (เมื่อ-อะ-นุ-สิด)	 	 	 	 (วิด-ทะ-ยะ-ยง)

	 (เชิน-วะ-ระ-อง)	 	 	 	 (เอ-กะ-กุ-มาน)

ชนิดที่	8	คำาฉันท์ในสามัคคีเภทคำาฉันท์	คือ	สัทราฉันท์	21	ยกตัวอย่างคำาฉันท์และอธิบายคำาอ่าน	

แสดงตัวอย่างดังนี้

คำาฉันท์	 	 	 @	ลำาดับนั้นวัสสการพราหมณ์	 ธก็ยุศิษยะตาม

	 เล่ห์อุบายงาม	 	 	 	 ฉงนงำา

คำาอ่าน		 	 	 (ลำา-ดับ-นั้น-วัด-สะ-กาน-พราม)	 (ทะ-ก็-ยุ-สิ-สะ-ยะ-ตาม)	 	

	 (เล่-อุ-บาย-งาม)	 	 	 	 (ฉะ-หงน-งำา)	

จากตัวอย่างของคำาฉันท์ในสามัคคีเภทคำาฉันท์ทั้ง	 8	ชนิดที่แสดงไว้ข้างต้น	 เป็นเพียงส่วนหนึ่ง	

ของคำาฉันท์หลายชนิด	ซึ่ง	ชิต	บุรทัต	 ได้ฝากไว้เป็นมรดกทางภาษาของชาติ	ซึ่งผู้รักการอ่านและผู้สนใจ	

ใฝ่รู้ในงานกวีนิพนธ์ควรได้ศึกษาเพิ่มเติม	แม้นว่า	ชิต	บุรทัต	 ได้ถึงแก่กรรมในสิริอายุรวม	49	ปี	 ด้วยโรค	

ลำาไส้พกิาร	เมือ่ปีพทุธศกัราช	2485	แต่ผลงานกวนีพินธ์จำานวนมาก	เช่น	กกฎุวานชิคำาโคลง	กรงุเทพคำาฉนัท์	

นิราศนครราชสีมา	ชาดกคำาฉันท์	เป็นต้น	และผลงานเอกอุ	เรื่องสามัคคีเภทคำาฉันท์	คงตกทอดเป็นมณีสาร

แห่งปัญญา	อันมีคุณค่าต่อผู้อ่านและแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติไทย	ซึ่งพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ใน	“โคลงพระนลคำาหลวง”	ความตอนหนึ่งระบุถึงศักดิ์ศรีของความเป็นชาติไทย	

ในงานกวีนิพนธ์	(ประทีป	วาทิกทินกร,	2546	:	3)	ความว่า	

   “ ดูรำกุลบุตรเชื้อ  ชำติชำย  ไทยเอย

  อันชำติรุ่งเรืองฉำย  เฉิดแท้

  แม้ไร้กวีอำย   ทั้งชำติ   เจียวพ่อ

  เขำจะเยำะเล่นแม้   หมดผู้รู้ดี

   กวีสง่ำแม้น  มณีสำร

  ค�ำเพรำะคือสังวำลย์  กอบแก้ว

  ควรเพิ่มพิริยกำร   กวีเวท   เทอญพ่อ

  กอบกิจประเสริฐแล้ว  ไป่ต้องร้อนตัว ฯ

ถอดความจากคำาโคลงสองบทข้างต้น	 ได้ใจความว่า	 ถ้าชาติสิ้นไร้กวี	หรือผู้มีความรู้เกี่ยวกับกวี

นิพนธ์	 อาจถูกเยาะเย้ยได้	 เพราะกวีนั้นเปรียบเสมือนแก้วมณีอันมีค่า	 ด้วยเพราะงานกวีนิพนธ์นั้นเป็น	
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เครื่องประดับอันงดงาม	ซึ่งบุคคลควรพอกพูนความรู้เกี่ยวกับกวีนิพนธ์ไว้ในตน		

บทสรุปของสามัคคีเภทคำาฉันท์	จึงถูกสลักความสำาคัญเป็นลำาดับต้นของหนังสือดีที่คนไทย	ควร

อ่าน	 เพราะกระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกหนังสือสามัคคีเภทคำาฉันท์ของชิต	บุรทัต	 เป็นหนังสืออ่าน	

นอกเวลา	 สำาหรับผู ้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในวรรณคดีประเภทฉันท์	 และเพื่อสนองใน	

พระประสงค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เกี่ยวกับการส่งเสริมนิสัยการอ่านของ	

คนไทย	 จึงขอแนะนำาหนังสือสามัคคีเภทคำาฉันท์เล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน	 เพราะ	

การอ่านสามัคคีเภทคำาฉันท์นั้น	ผู้อ่านจะได้เรียนรู้ทั้งกวีนิพนธ์และแนวคิดของกวีที่แฝงคติธรรมไว้อย่าง

แยบยล	รวมทั้งการศึกษางานกวีนิพนธ์นั้น	ถือเป็นการธำารงรักษามรดกทางภูมิปัญญาภาษาไทยอันสำาคัญ

ของชาติไว้ให้คงอยู่สืบไปด้วย							

เอกสารอ้างอิง
ชิต	บุรทัต.	2539.	สามัคคีเภทคำาฉันท์	และกวีนิพนธ์ของชิต	บุรทัต.	กรุงเทพฯ	:	บรรณกิจ.

ดวงมน	 จิตร์จำานงค์.	 2543.	 แนวคิดสำาคัญของกวีนิพนธ์ไทยในยุคโลกาภิวัตน์.	 สงขลานครินทร์	 ฉบับ

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.	6	(มกราคม-เมษายน)	:	1	-	13.		
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วารสารหาดใหญ่วิชาการ	 เป็นวารสารที่จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	ด้านมนุษยศาสตร์	

สังคมศาสตร์	และวิทยาศาสตร์	ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่	รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น	ๆ	ทั่วประเทศ	

โดยเน้นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นราย	 6	 เดือน	 (ปีละ	 2	 ฉบับ	 :	 ฉบับที่	 1		

มกราคม-มิถุนายน,	ฉบับที่	 2	กรกฎาคม-ธันวาคม)	 ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	รายงาน	หรือสิ่งพิมพ์	

อื่นใดมาก่อน	และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น	ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้		

ได้ผ่านการตรวจสอบเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการเรียนเชิญ	จำานวน	2-3	ราย	บทความที่

ได้รับการตีพิมพ์	ผู้เขียนจะได้รับวารสารฯ	จำานวน	2	เล่ม	พร้อมทั้งสำาเนาบทความ	(reprint)	จำานวน	5	ชุด

ประเภท	ผล	งาน	ที่	ตี	พิมพ์

(1)	 บทความวิจัย	(Research	Paper)	เป็นผลงานที่เตรียมจากข้อมูลปฐมภูมิ	(Primary	Data)	ที่ผู้เขียน

หรือกลุ่มผู้เขียนได้ค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง

(2)	 บทความวิชาการชนิดอื่นๆ	(Technical	Paper)	เป็นผลงานที่เขียนจากข้อมูลทุติยภูมิ	(Secondary	

Data)	 โดยแยกเป็นบทความปริทัศน	์ (Review	Article)	ซึ่งเรียบเรียงจากการตรวจเอกสารวิชาการในสาขา

นั้น	ๆ	และบทความพิเศษ	(Special	Article)	ซึ่งเสนอความรู้ทั่วไปในด้านมนุษยศาสตร์	สังคมศาสตร์	และ

วิทยาศาสตร์	ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้เรียบเรียง	หรือสังเคราะห์จากการอ่านเอกสาร	หนังสือ	บทความวิจัย	

หรือสิ่งพิมพ์อื่น	ๆ	อย่างทั่วถึง	และมีความทันสมัย

การเต	รี	ยม	ต้นฉบับ	บทความ

รับตีพิมพ์ผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ต้นฉบับพิมพ์ด้วยตัวอักษร	Angsana	New	ทั้ง	

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ขนาด	15	พิมพ์	1	คอลัมน์ในกระดาษ	ขนาด	A4	พิมพ์หน้าเดียว	 เว้นขอบซ้าย	

ขอบขวา	 ขอบบน	และขอบล่าง	 1.25	นิ้ว	 ใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัด	 1.5	พร้อมระบุหมายเลขหน้า	

และบรรทัด	ความยาวของเรื่อง	พร้อมตารางและภาพประกอบไม่เกิน	15	หน้า	ซึ่งรายละเอียดในบทความ

ประกอบด้วย

	 1.	ชื่อ	เรื่อง	(Title)		กะทัดรัด	ไม่	ยาว	จน	เกิน	ไป

	 2.	ชื่อ	ผู้	เขียน	(Authors)	ชื่อ	เต็ม-นามสกุล	เต็ม	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ		ของ	ผู้	เขียน	ครบ	ทุก	คน	

พร้อม	ระบุตำาแหน่ง	และ	ที่	อยู่	 สำาหรับ	ผู้	เขียน	ที่	ให้การ	ติดต่อ	ให้	ใส่	ที่	อยู่	ที่สามารถติดต่อได้	พร้อม	หมายเลข	

โทรศัพท์/โทรสาร	และ	E-mail	address	และ	ใส่	เครื่องหมาย	ดอกจัน	กำากับ	ด้วย

	 3.	ชือ่	เรือ่ง	ยอ่	(Running	head)	กำาหนด	ชือ่	เรือ่ง	ยอ่	เพือ่	เปน็	หวั	เรือ่ง	แตล่ะ	หนา้	ของ	บทความ	ที	่พมิพ์

	 4.	 บทคัดย่อ	 (Abstract)	 จะปรากฎนำาหน้าตัวเรื่อง	 มีความยาวไม่เกิน	 250	 คำา	 บทคัดย่อ	

ประกอบด้วยคำานำาอย่างสั้น	ๆ	 ไม่เกิน	2	บรรทัด	ตามด้วยวัตถุประสงค์หลัก	วิธีการวิจัยโดยย่อ	ๆ	ผลการ	

วิจัย	 การอภิปรายผลการวิจัย	 และผลสรุป	บทคัดย่อมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	การเขียนบทคัดย่อ	

ไม่ใช้หัวข้อและย่อหน้าโดยไม่จำาเป็น	และไม่ใช้เอกสารอ้างอิง

	 5.	คำา	สำาคัญ	(Keywords)	ให้	มี	คำา	สำาคัญ	เป็น	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	3-5	คำา

คำาแนะนำาสำาหรับผู้เขียน



	 6.	เนื้อ	เรื่อง	(Text)	ใช้	หัวข้อ	ดังนี้

	 	 (1)	 บทนำา	 (Introduction)	 เพื่ออธิบายถึงความสำาคัญของปัญหาการวิจัย	 รวมถึงการตรวจ

เอกสาร	 (Literature	 review)	 เพื่ออ้างอิงในเรื่องเดียวกันที่ทำามาแล้ว	พร้อมวัตถุประสงค์ไว้ในตอนสุดท้าย

ของบทนำา	การตรวจเอกสารหลาย	ๆ 	เลม่	เขยีนแบบเชือ่มความใหอ้า่นตอ่เนือ่งกนัใหไ้ดค้วามหมาย	ใชร้ะบบ

นามปี	 (name-year	 system)	 เช่น	สมรรัตน์	 	 แก้วนิล	 (2547)	พบว่าปัจจุบันนี้เกษตรกรมีอัตราการเป็นหนี้

เพิ่มขึ้น	 และเกษตรกรที่ทำานามีอัตราการเป็นหนี้สูงกว่าเกษตรกรที่ทำาสวน	สนอง	 โกศัลวัฒน์	 (2548)		

แสดงความเห็นว่า	การให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม	มีส่วนทำาให้การเป็นหนี้ลดลง	บทความแต่ละเรื่องที่ใช้ไม่

ต้องแสดงรายละเอียดมากเกินความจำาเป็น	และหากมีผู้เขียน	2	คน	ให้ลงชื่อผู้เขียนทั้ง	2	คน	เช่น	วันเพ็ญ		

ฉัตรอรุณ	และสุวรรณ	มณี	 (2546)	 และหากมีผู้เขียนมากกว่า	 2	คน	 ให้ลงชื่อผู้เขียนคนแรกตามด้วยคำาว่า	

“คณะ”	เช่น	วันเพ็ญ	ฉัตรอรุณ	และคณะ	(2554)	หากเป็นเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษ	มีผู้เขียน	2	คน	เช่น	

Fick	and	Miller	(1997)	ผู้เขียนมากกว่า	2	คน	เช่น	Burton	และคณะ	(1997)	หรือ	Burton et al.	(1997)	

	 	 (2)	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	เป็นการเขียนเพ่ือแสดงว่าทำาการวิจัยเพ่ืออะไรในบทความวิจัยทาง

สังคมศาสตร์นิยมเขียนเป็นข้อ	ๆ	 ข้อละ	1	ประเด็นปัญหา	ในบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์มักบรรยายอย่าง	

ส้ัน	ๆ	ไว้ในส่วนสุดท้ายของบทนำา

	 	 (3)	 กรอบแนวคิดของการวิจัย	 (ถ้ามี)	 เป็นแบบจำาลองท่ีสร้างข้ึนโดยทฤษฎีหรืองานวิจัยในอดีต	

แสดงความเก่ียวข้องสัมพันธ์สำาหรับตัวแปรหรือปรากฏการณ์ท่ีต้องการศึกษา	 เพ่ือนำาไปตรวจสอบการวิจัย	

คร้ังน้ี	ส่วนน้ีไม่จำาเป็นในบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์

	 	 (4)	 วิธีการทดลองหรือวิธีการวิจัย	(Research	Method)	อธิบายวิธีการวิจัย	เครื่องมือวิจัย	เขียน

แบบเรียงความ	ย่อหน้าเมื่อจบแต่ละหมวด	แสดงวิธีการทางสถิติที่ใช้	พยายามลดการเขียนเป็นข้อ	ๆ

	 	 (5)	 ผล	การ	วิจัย	(Results)	เขียน	แบบ	เรียง	ความ	เสนอ	ผล	การ	ทดลอง	อย่าง	ชัดเจน	ตรง	ประเด็น		

ควร	มี	รูปภาพ	และ/หรือ	ตาราง	ประกอบ	การ	เสนอ	ผล	ใน	ตาราง	และ	รูปภาพ	ต้อง	ไม่	ซำ้าซ้อน	กัน

	 	 	 (5.1)	 รูปภาพและ	กราฟ	 ใน	การ	ส่ง	ต้นฉบับ	ให้	แยก	ออก	จาก	เนื้อ	เรื่อง	 โดย	ให้	มี	 1	 รูป	ต่อ		

1	หนา้	คำา	บรรยาย	อยู	่ใต	้รปู	บนัทกึ	เปน็	ไฟล	์ที	่ม	ีนามสกลุ	JPEGs	ที	่ความ	ละเอยีด	300	dpi	ขึน้	ไป	เทา่นัน้	ถา้	เปน็	

ภาพถ่าย	กรุณา	ส่ง	ภาพต้นฉบับ	 (original)	 ไม่	รับ	ภาพ	ประกอบ	บทความ	ที่	เป็นการ	ถ่าย	สำาเนา	หรือสแกนจาก	

ต้นฉบับ		เนื่องจากจะ	มี	ผล	ต่อ	คุณภาพ	ใน	การ	พิมพ์	และ	จะ	พิมพ์	ภาพ	สี	เมื่อ	จำาเป็น	จริง	ๆ	เท่านั้น	เช่น	แสดง	สี	

ของ	ดอกไม้	 เป็นต้น	 ใน	กรณี	ที่	เป็น	รูป	ลาย	เส้น	ให้	วาด	โดย	ใช้	หมึก	สี	ดำา	ที่	มี	เส้น	คม	ชัด	หมายเลข	รูปภาพและ	

กราฟให้	เป็น	เลข	อา	รบิก	คำา	บรรยาย	และ	ราย	ละเอียด	ต่าง	ๆ	อยู่	ด้าน	ล่าง	ของ	รูปภาพและ	กราฟ

	 	 	 (5.2)	 ตารางแยก	ออก	จาก	เนือ้	เรือ่ง	โดย	ให	้ม	ี1	ตาราง	ตอ่	1	หนา้	หมายเลข	ตาราง	ให	้เปน็	เลข	

อา	รบิก	คำา	บรรยาย	อยู่	ด้าน	บน	ของ	ตาราง	ราย	ละเอียด	ประเภท	ตาราง	อยู่	ที่	เชิงอรรถ	(footnote)

	 	 (6)	 การ	อภิปราย	ผล	 (Discussion)	 เป็นการ	อภิปราย	ผล	การ	วิจัยเพื่อ	ให้	ผู้	อ่าน	มี	ความ	เห็น	

	คลอ้ย	ตาม	เพือ่	เปรยีบ	เทยีบ	กบั	ผล	การ	วจิยั	ของ	ผู	้อืน่	เพือ่	เสนอ	ลูท่าง	ที	่จะ	ให	้ประโยชน์	หา	ขอ้	ยตุ	ิใน	ผล	การ	วจิยั	

ฯลฯ	ควร	อ้างอิง	ทฤษฎี	หรือ	การ	ทดลอง	ของ	ผู้	อื่น	ประกอบ	

	 	 (7)	บท	สรุป	(Conclusion)	สรุป	ประเด็น	และ	สาระ	สำาคัญ	ของ	งาน	วิจัย

	 	 (8)	กิตติกรรมประกาศ	(Acknowledgements)	อาจ	มี	หรือ	ไม่มี	ก็ได้	(เขียนอย่างสั้น	ๆ)



	 	 (9)	 เอกสาร	อ้างอิง	(References)	ถ้า	มี	ทั้ง	ภาษา	ไทย	และ	ภาษา	อังกฤษ	ให้	เรียง	ภาษา	ไทย	ขึ้น	ก่อน		

ใน	แต่ละกลุ่ม	เรียง	ตาม	ลำาดับ	ตัว	อักษร	บทความที่มีผู้เขียนหลายคนให้ใส่ชื่อทุกคน	วิธี	การ	เขียน	ตาม	ตัวอย่าง	

ดังนี้	:

หนังสือ

ธงชัย		สันติ	วงศ์	และ	ชัย	ยศ	สันติ	วงศ์.	2548.	พฤติกรรม	บุคคล	ใน	องค์การ.	กรุงเทพฯ	:	ประชุม	ช่าง	จำากัด.

Furedi,	F.,	and	Federic,	C.	1996.	Population	and	Development	 :	A	Critical	Introduction.	New	York	:		

St	Martin	Press.

บทความ	วิจัย	จาก	วารสาร

สุนทรี	สุ	วิ	ปกิจ.	2522.	ปัจจัย	ที่	ทำาให้	สตรี	ยอมรับ	การ	คุม	กำาเนิด	แบบ	ต่าง	ๆ.	วารสาร	สังคมศาสตร์	การ	แพทย์		

2	:	71-77.

Callwell,	J.	1996.	Demograph	and	social	science.	Population	Studies	50	:	305-333.

Banker,	R.D.,	Charnes,	A.	and	Coper,	W.W.	1984.	Some	model	for	estimating	technical	and	scale	in	ef-

ficience	in	data	environment	analysis.	Management	Science	30	:	1078-1092.

(บทความวิจัยที่มีชื่อผู้เขียนหลายคน	ให้แสดงชื่อผู้เขียนให้ครบทุกคน)

บทความจากรายงานการสัมมนา

พรีะศกัดิ	์ศรนีเิวศน.์	2538.	งานปรบัปรงุพนัธุถ์ัว่เขยีวของประเทศไทย.	ในรายงานการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร

งานวิจัยถั่วเขียว	ครั้งที่	6.	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	หน้า	:	72-83.

วิทยานิพนธ์

อุษา	 เผื่อนกลาง.	 2542.	 การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวโดยใช้องค์ประกอบผลผลิตและลักษณะทางลำาต้น.	

วทิยานพินธ	์วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร	ี

นครราชสีมา.

ข้อมูลสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต

ชื่อผู้แต่ง.	ปีที่.	ชื่อเรื่อง	(ออนไลน์/On	line)	ได้จาก	:	http://www.	.................................

การ	ส่ง	ต้นฉบับ

ส่ง	ต้นฉบับ	 2	ชุด	พร้อม	แผ่นบันทึกข้อมูลไฟล์	word	และ	 pdf	 และหนังสือนำาส่งถึง	บรรณาธิการ		

วารสาร	หาดใหญ่	วิชาการ	มหาวิทยาลัย	หาดใหญ่	 125/502	ถนน	พล	พิชัย	 อำาเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา		

90110	 และขอให้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก	หรือมีตำาแหน่งทางวิชาการระดับ	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป	จำานวน	4	ท่าน	เพื่อประเมินบทความ





	 วันที่................เดือน....................................พ.ศ........................

เรียน	บรรณาธิการวารสารหาดใหญ่วิชาการ

	 ขา้พเจา้	(นาย,	นาง,	นางสาว)	...........................................................นามสกลุ.........................................................	

มีความประสงค์

	 สมัครเป็นสมาชิกวารสารหาดใหญ่วิชาการ............................ปี		(1	ปี	2	ฉบับ	100	บาท)

	 ต่ออายุสมาชิก.........................	ปี		(1	ปี	2	ฉบับ	100	บาท)

ทีอ่ยู	่(สำาหรบัจดัสง่วารสาร).................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................	

โทรศพัท.์................................................................................โทรสาร................................................................................	

มอืถอื......................................................................................E-mail	:	.................................................................................	

ออกใบเสร็จในนาม	 ชือ่................................................................................................................................................	

	 ทีอ่ยู.่............................................................................................................................................	

	 ........................................................................................................................................................	

	 ...................................................................................................................................................

เงื่อนไขการชำาระเงิน	 	 :	 	 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	สาขาราษฎร์อุทิศ	ประเภทออมทรัพย์		

เลขที่บัญชี	961-0-01258-2	พร้อมสำาเนาใบโอนเงินไปยังกองบรรณาธิการจัดการ	ทางโทรสาร	074-424776

	

	 ลงชื่อ...............................................................ผู้สมัคร

	 	 (.............................................................)

กรุณาส่งใบสมัครที่	:	 บรรณาธิการวารสารหาดใหญ่วิชาการ	ศูนย์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	

อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	90110		โทรศัพท์	074-200300	ต่อ	216	หรือ	074-424776	

โทรสาร	074-424776	E-mail	:	huniversity_journal@hotmail.com

ใบสมัครสมาชิก	วารสารหาดใหญ่วิชาการ

HATYAI	ACADEMIC	JOURNAL

เลขที่สมาชิก.............................................

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน..................................

(สำาหรับเจ้าหน้าที่)




