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บทคัดย่อ
ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงบริบท และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต
ภายใต้ขอ้ จำ�กัด และกฎระเบียบต่างๆ ของสถานสงเคราะห์ อาจส่งผลต่อการปรับตัวต่อสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้ล�ำ บากกว่า
ผูส้ งู อายุโดยทัว่ ไป จึงจำ�เป็นต้องมีความยืดหยุน่ ในชีวติ การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยทำ�นายความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีข้นึ ไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราธรรมปกรณ์วัดม่วงและสถานสงเคราะห์
คนชราธรรมปกรณ์ โพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จำ�นวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย แบบสั ม ภาษณ์ ค วามรู้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ในตนเอง แบบสั ม ภาษณ์ ก ารรั บ รู้ ภ าวะสุ ข ภาพ
แบบสัมภาษณ์การมองโลกในแง่ดี แบบสัมภาษณ์สัมพันธภาพระหว่างบุคคล แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม และ
แบบสัมภาษณ์ความยืดหยุน่ ของผูส้ งู อายุ ทีม่ คี า่ ความเทีย่ งเท่ากับ .73, .82, .70, .76, .91 และ .96 ตามลำ�ดับ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิตพิ รรณนา และสถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนความยืดหยุน่ อยูใ่ นระดับปานกลาง (Mean = 121.89, SD = 13.07)
การสนับสนุนทางสังคม และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสามารถร่วมกันทำ�นายความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุท่อี าศัยในสถาน
สงเคราะห์ได้รอ้ ยละ 48.6 (R2 = .486, p < .01)
จากผลการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ขอ้ เสนอแนะว่า พยาบาลและบุคลากรในทีมสุขภาพ ควรมีการออกแบบรูปแบบการพยาบาล
เพือ่ ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุมคี วามยืดหยุน่ โดยตระหนักถึงการสนับสนุนทางสังคมและความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองของผูส้ งู อายุ
คำ�สำ�คัญ: ความยืดหยุน่ , การสนับสนุนทางสังคม, ความรูส้ กึ มีคณ
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1
นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Email: m_tlife@hotmail.com
2
Corresponding Author ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Email: wareek@buu.ac.th
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Email: sahattar@yahoo.com
Burapha University, Chon Buri, Thailand

164 Journal of Health and Nursing Research Vol.35 No.2 May-August 2019

Abstract
Elderly residents in elderly homes experience multiple changes in context and situations in their
lives under the limitations and rules of these homes. These changes may affect the ability for the elderly
residents to adapt themselves in comparison with the elderly in general. So, resilience in their life is
crucial for them. This predictive correlational study aimed to determine the predictive factors of resilience
among elderly living in homes for the aged. The participants were 92 older adults living in Thammapakorn
Wat Muang and Thammapakorn Pho Klang home for the aged at Nakhon Ratchasima Province. They were
selected using a simple random sampling technique. Research instruments included the Self-esteem Scale,
the Perceived Health Status Scale, the Optimism Scale, the Interpersonal Relations Scale, the Social
Support Scale, and the Resilience Scale, with reliabilities of .73, .82, .70, .76, .91, and .96, respectively.
Descriptive statistics, and multiple regression were employed for data analysis.
The results revealed that the resilience of these elderly residents was at a moderate level (Mean =
121.89, SD = 13.07). Social support and self-esteem could predict resilience for 48.6 % (R2 = .486, p < .01)
The findings suggested that in designing nursing intervention to promote resilience among
elderly, nurses and healthcare professionals should take into account the enhancement of their social
support and self-esteem.
Keywords: resilience, social support, self-esteem, older adults, home for the aged

บทนำ�

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงใน
หลายๆ ด้านเกิดขึ้นพร้อมกัน ทำ�ให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับ
การเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทัง้ ทางด้านร่างกายจิตใจ สังคม อารมณ์
และจิตวิญญาณ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ อาจเป็น
สาเหตุให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะเบี่ยงเบนจากสุขภาวะที่สมบูรณ์
โดยเฉพาะการเปลี่ย นแปลงทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศที่เกิดการขยายตัวของชุมชนเมือง จนส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยูท่ �ำ ให้ครอบครัวขยายได้เปลีย่ นเป็นครอบครัว
เดีย่ วมากขึน้ 1 บทบาทของผูส้ งู อายุจงึ ด้อยค่าลง ผูส้ งู อายุบาง
รายเกิดการแยกตัวออกจากครอบครัวและสังคม ไม่สามารถอยู่
ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้ และในบางรายอาจถูกทิ้งให้
อยู่ตามลำ�พัง ทำ�ให้ผู้สูงอายุไม่มีท่ีพ่ึงและถูกทอดทิ้งมากขึ้น
โดยพบสถิ ติผู้สูง อายุ ท่ีถูก ทอดทิ้งในแต่ละปีเพิ่ม ขึ้น เรื่อยๆ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป จากร้อยละ 6.30 ในปี พ.ศ. 2545 เป็น

ร้อยละ 7.70 ในปี พ.ศ. 2550 และเพิ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2554
เป็นร้อยละ 8.60 และในปีพ.ศ. 2557 พบร้อยละ 10.402
จากปัญหาดังกล่าว ผูส้ งู อายุอาจเลือกทีจ่ ะก้าวเข้าสู่
สถานสงเคราะห์คนชรา ซึง่ พบสถิตขิ องผูส้ งู อายุทอ่ี าศัยอยูใ่ น
สถานสงเคราะห์คนชราทัง้ หมด 13 แห่ง ภายในประเทศไทย
มีจ�ำ นวนผูส้ งู อายุจาก 1,087 คน ในปีพ.ศ. 2549 เป็น 1,092
คน ในปีพ.ศ. 2550 และในปีพ.ศ. 2551 เพิม่ เป็น 1,112 คน3
ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาจเนื่องมาจากสถานสงเคราะห์
คนชราเป็นเสมือนสถานที่ท่ีช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีเดือดร้อนที่
ประสบปัญหาความทุกข์ยากให้ได้รบั ทีพ่ ง่ึ พิง ซึง่ การใช้ชวี ติ ใน
สถานสงเคราะห์คนชรานัน้ ผูส้ งู อายุลว้ นต้องเปลีย่ นแปลงวิถี
ชีวติ ของตนเองอย่างสิน้ เชิง จากการอาศัยอยูท่ บ่ี า้ นทีม่ กี ารใช้
ชีวิตอย่างอิสระ สามารถทำ�กิจกรรมต่างๆ ได้ตามความชอบ
ความสมัครใจ แต่เมื่อเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา
วิถีชีวิตของผู้สูงอายุอาจอยู่ภายใต้ข้อจำ�กัดและกฎระเบียบ
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ต่างๆ ของสถานสงเคราะห์คนชรา ประกอบกับผูส้ งู อายุมกั มี
ความผูกพันกับสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูอ่ าศัย และสังคมทีเ่ คยชิน เมือ่
ก้าวเข้ามาอยูใ่ นสถานสงเคราะห์คนชราต้องสร้างสัมพันธภาพ
กับบุคคลทีไ่ ม่ได้คนุ้ เคยหรือมีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน4
ทำ�ให้ผสู้ งู อายุขาดอิสรภาพ สูญเสียบทบาท และมีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคมลดลง การสูญเสียสิ่งเหล่านี้อาจจะทำ�ให้ผู้สูงอายุ
ขาดความเชือ่ มัน่ ท้อแท้และหมดหวังได้ จึงทำ�ให้ผสู้ งู อายุตอ้ ง
มีการปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากสิง่ เหล่านี้
ล้วนส่งผลต่อการดำ�เนินชีวิตในช่วงบั้นปลายของผู้สูงอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชราทั้งสิ้น5 สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุ
สามารถผ่านพ้นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ หรือสิ่งที่
เข้ามากระทบในชีวิตได้ นั่นคือ ผู้สูงอายุต้องมีความยืดหยุ่น6
เพือ่ ให้สามารถดำ�รงชีวติ อยูไ่ ด้ ภายใต้สถานการณ์ดงั กล่าว
ความยืดหยุน่ เป็นความสามารถของบุคคลทีส่ ง่ เสริม
ให้มีการปรับตัว เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ความยาก
ลำ�บากในชีวติ 6 ผูส้ งู อายุทม่ี คี วามยืดหยุน่ จะเป็นผูท้ จ่ี ดั การกับ
ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง และมีการปรับตัวให้สามารถ
ดำ�เนินชีวิตอยู่ได้ แม้ว่าต้องเผชิญกับความยากลำ�บากในการ
ดำ�เนินชีวิตก็ตาม7 แนวคิดความยืดหยุ่นในผู้สูงอายุท่ีได้รับ
การยอมรับและถูกนำ�ไปประยุกต์ใช้มากที่สุด คือ แนวคิด
ความยืดหยุน่ ของ Wagnild และ Young6 ซึง่ แนวคิดนีพ้ ฒ
ั นา
มาจากการศึกษาในผู้สูงอายุท่ีมีความสามารถในการปรับตัว
ต่อความสูญเสีย และประสบความสำ�เร็จในการดำ�เนินชีวิต
พบว่า ความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุ ประกอบด้วยคุณลักษณะ
5 ประการ ได้แก่ 1) การมีจติ ใจทีส่ งบและมัน่ คง 2) การมีความ
เพียรและอดทน 3) การเชื่อมั่นในตนเอง 4) การรู้สึกชีวิตมี
ความหมาย และ 5) การสามารถดำ�รงอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
พบว่า การศึกษาที่พบส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเพื่อหาปัจจัยที่
ส่งเสริมการมีความยืดหยุ่น ซึ่งความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุมี
ความเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการ เช่น การศึกษาวิจัย
ในต่างประเทศ พบการศึกษาของ Wagnild8 ที่ศึกษาปัจจัย
ด้านการรับรูภ้ าวะสุขภาพ การมีขวัญและกำ�ลังใจ การมีความ
พึงพอใจในชีวติ และการมีพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และ
Wells9 ศึกษาปัจจัยการมีเครือข่ายทางสังคม การรับรู้ภาวะ
สุ ข ภาพทางด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ สำ � หรั บ การศึ ก ษาใน
ประเทศไทย พบการศึกษาของ Choowattanapakorn,

Alex, Lundman, Norberg, และ Nygren10 ทีศ่ กึ ษาความ
ยืดหยุน่ ระหว่างผูส้ งู อายุในประเทศไทยและในประเทศสวีเดน
พบว่า ผู้สูงอายุมีระดับความยืดหยุ่นไม่แตกต่างกัน ผู้สูงอายุ
ไทยทีม่ สี ถานภาพโสดและผูท้ ม่ี ปี ญ
ั หาสุขภาพ มีความยืดหยุน่
สูงกว่าผูส้ งู อายุสวีเดน และ ฉัตรฤดี ภาระญาติ11 ทีศ่ กึ ษาความ
ยื ด หยุ่ น และปั จ จั ย ทำ � นายความยื ด หยุ่ น ของผู้ สู ง อายุ ใ น
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูส้ งู อายุมคี วามยืดหยุน่ ในระดับปาน
กลาง การสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้ภาวะสุขภาพ
สามารถร่วมกันทำ�นายความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุได้ แต่เพศ
ความเพียงพอของรายได้ ขวัญและกำ�ลังใจ ไม่สามารถทำ�นาย
ความยืดหยุน่ ของผูส้ งู อายุได้
จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ยังไม่พบ
ว่ า มี ก ารศึ ก ษาความยื ด หยุ่น ของผู้สูง อายุ ท่ีอ าศั ย ในสถาน
สงเคราะห์คนชราในประเทศไทย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ทำ�การศึกษาความยืดหยุน่ และปัจจัยทำ�นายความยืดหยุน่ ของ
ผูส้ งู อายุทอ่ี าศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา เนือ่ งจากผูส้ งู อายุ
ที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรานั้น ต้องประสบกับการ
เปลีย่ นแปลงบริบท และสถานการณ์ตา่ งๆ ในชีวติ ภายใต้ขอ้
จำ�กัด และกฎระเบียบต่างๆ ของสถานสงเคราะห์คนชรา ซึง่
อาจส่งผลต่อการปรับตัวต่อสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้ล�ำ บากกว่า
ผู้สูงอายุโดยทั่วไปได้ โดยผู้วิจัยได้ทำ�การคัดสรรปัจจัยที่อาจ
ทำ�นายความยืดหยุน่ ของผูส้ งู อายุทง้ั หมด 5 ปัจจัย ได้แก่ ความ
รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การรับรู้ภาวะสุขภาพ การมองโลกใน
แง่ดี สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และการสนับสนุนทางสังคม
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ จะช่วยให้พยาบาลหรือ
บุคลากรทางด้านสุขภาพสามารถเข้าใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา และ
สามารถนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการให้คำ�ปรึกษาหรือให้คำ�
แนะนำ�ในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุในสถานสงเคราะห์คนชรา สามารถปรับตัวหรือ
ลดผลกระทบจากปัญหาและความยากลำ�บากในชีวติ ได้

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่อศึกษาความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุท่อี าศัยใน
สถานสงเคราะห์คนชรา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทำ�นายความยืดหยุ่นของผู้สูง
อายุท่ีอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา จากปัจจัยที่คัดสรร
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ได้แก่ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การรับรู้ภาวะสุขภาพ
การมองโลกในแง่ดี สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และการสนับสนุน
ทางสังคม

กรอบแนวคิดการวิจยั

การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้แนวคิดความยืดหยุน่ ของ Wagnild
และ Young6 และการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องมาพัฒนา
เป็นกรอบแนวคิดการวิจยั โดยแนวคิดดังกล่าวได้ให้ความหมาย
ของความยืดหยุน่ ว่าเป็นความสามารถของบุคคลทีส่ ง่ เสริมให้
มีการปรับตัว เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ความยาก
ลำ�บากในชีวิต ตามแนวคิดของ Wagnild and Young6
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ และช่วยส่งเสริมความยืดหยุ่นของ
ผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์
ทีด่ รี ะหว่างบุคคล (Positive interpersonal relationships)
ปัจจัยด้านความเข้มแข็งภายในของบุคคล (Strong internal
resource) ปัจจัยด้านการมองโลกในแง่ดี (Optimism) และ
ปัจจัยทางด้านจิตวิญญาณ (Spirituality) ผู้วิจัยจึงนำ�ปัจจัย
บางส่วนทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมงาน
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมาศึกษาปัจจัยทำ�นายความยืดหยุน่ ของผูส้ งู อายุ
ที่อาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคคล (Positive interpersonal
relationships) เลือกศึกษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ปัจจัย
ด้ า นความเข้ ม แข็ ง ภายในของบุ ค คล (Strong internal
resource) เลือกศึกษาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของ Lee
et al.12 ปัจจัยด้านการมองโลกในแง่ดี (Optimism) เลือกศึกษา
การมองโลกในแง่ดขี อง Lee et al.12 และปัจจัยทีน่ อกเหนือ
จากนีผ้ วู้ จิ ยั นำ�มาจากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แก่ การรับรูภ้ าวะสุขภาพของ Wagnild8, Wells9, Choowattanapakorn et al.10, ฉัตรฤดี ภาระญาติ11 และการสนับสนุน
ทางสังคมของ Wells9, ฉัตรฤดี ภาระญาติ11

สมมติฐานของการวิจยั

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การรับรู้ภาวะสุขภาพ
การมองโลกในแง่ดี สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และการ
สนับสนุนทางสังคม สามารถร่วมกันทำ�นายความยืดหยุน่ ของ
ผูส้ งู อายุทอ่ี าศัยในสถานสงเคราะห์คนชราได้

ระเบียบวิธวี จิ ยั

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย
(Predictive correlational research) เพือ่ ศึกษาความยืดหยุน่
และปัจจัยทำ�นายความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในสถาน
สงเคราะห์คนชรา
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป
ทัง้ เพศชายและเพศหญิง ทีอ่ าศัยอยูใ่ นสถานสงเคราะห์คนชรา
ธรรมปกรณ์วดั ม่วงและสถานสงเคราะห์คนชราธรรมปกรณ์โพธิ์
กลาง จังหวัดนครราชสีมา
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูส้ งู อายุทไ่ี ด้มาจากการสุม่ ตัวอย่าง
จากประชากรทีศ่ กึ ษา โดยกำ�หนดคุณสมบัตขิ องกลุม่ ตัวอย่าง
(Inclusion criteria) ดังนี้ 1) สามารถพูดคุยสื่อสารภาษา
ไทยได้ และ 2) มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่มีความผิดปกติ
ของการรู้คิดและสติปัญญา ซึ่งประเมินโดยใช้แบบทดสอบ
สภาพจิตจุฬา (Chula Mental Test [CMT]) ได้คะแนน
ตัง้ แต่ 15 คะแนนขึน้ ไป จากคะแนนรวมทัง้ สิน้ 19 คะแนน
โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้การคำ�นวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยโปรแกรม G*POWER 3.113 กำ�หนดอำ�นาจในการทดสอบ
(Power of test) ทีร่ ะดับ .80 กำ�หนดระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ
(Level of significance) ทีร่ ะดับ .05 (α = .05) และกำ�หนด
ขนาดอิทธิพล (Effect size) 0.15 ซึง่ เป็นขนาดอิทธิพลระดับ
ปานกลาง ลดการเกิ ด ความคลาดเคลื่ อ นแบบที่ 1 และ
ความคลาดเคลื่อนแบบที่ 2 ช่วยเพิ่มอำ�นาจการทดสอบทาง
สถิต14ิ ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 92 ราย และการวิจยั ครัง้ นี้
ทำ�การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างด้วยวิธกี ารสุม่ อย่างง่าย (Simple
random sampling) ด้ ว ยวิ ธีก ารจั บ ฉลากแบบไม่ ใ ส่ คืน
(Simple without replacement) จนครบตามจำ�นวนที่
กำ�หนด
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั นีป้ ระกอบด้วย เครือ่ งมือที่
ใช้ในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการคัดกรองกลุม่ ตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั นำ�มาจากแบบทดสอบสภาพจิตจุฬา (Chula
Mental Test [CMT]) ของ สุทธิชยั จิตะพันธ์กลุ 15 ซึง่ มีความ
น่ า เชื่อ ถื อ และเหมาะสมในการจำ � แนกผู้สูง อายุ ท่ีมีอ าการ
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สมองเสื่อมออกจากผู้สูงอายุปกติได้ ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม
ทัง้ หมด 13 ข้อคำ�ถามหลัก และ 19 ข้อคำ�ถามย่อย การให้
คะแนน คือ ตอบคำ�ถามถูกต้องได้ 1 คะแนน และหากตอบ
คำ�ถามผิดได้ 0 คะแนน การแปลผลคะแนน คะแนนตํ่าสุด
เท่ากับ 0 คะแนน และคะแนนสูงสุดเท่ากับ 19 คะแนน ผูส้ งู
อายุท่ไี ด้คะแนนตั้งแต่ 15 คะแนน ถือว่าเป็นผู้สูงอายุท่ไี ม่มี
ปัญหาด้านความจำ�
ส่วนที่ 2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล มีทง้ั หมด
7 ชุด ดังนี้
1. แบบสั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล เป็ น แบบ
สัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย อายุ เพศ ศาสนา
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อยู่ในสถาน
สงเคราะห์ โรคประจำ�ตัว
2. แบบสั ม ภาษณ์ ค วามรู้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ในตนเอง
ผู้วิจัยนำ�มาจากแบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของ วารี
กังใจ16 ที่แปลมาจากแบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของ
Rosenberg17 ประกอบด้วยข้อคำ�ถามทั้งหมด 10 ข้อ มีข้อ
คำ�ถามทางบวก 5 ข้อ และข้อคำ�ถามทางลบ 5 ข้อ โดยมีคา่
ความเทีย่ งเท่ากับ .80 การให้คะแนนเป็นมาตรประมาณค่า 5
ระดับ ให้คะแนนจาก 1 = ไม่เคยรูส้ กึ เช่นนีเ้ ลย ถึง 5 = รูส้ กึ
เช่นนีเ้ กือบตลอดเวลา การแปลผลคะแนน คือ คะแนนตํา่ สุด
เท่ากับ 10 คะแนน และ คะแนนสูงสุดเท่ากับ 50 คะแนน
คะแนนยิง่ สูง หมายถึง ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองสูง
3. แบบสัมภาษณ์การรับรูภ้ าวะสุขภาพ ผูว้ จิ ยั นำ�มา
จากแบบวัดการรับรู้ภาวะสุขภาพของ สุพรรณี ธีระเจตกูล18
สร้างตามแบบวัดการรับรูภ้ าวะสุขภาพของ Speake et al.19
ประกอบด้วย ข้อคำ�ถามทัง้ หมด 3 ข้อ คือ 1) การรับรูภ้ าวะ
สุขภาพในอดีต 2) การรับรู้ภาวะสุขภาพในปัจจุบัน และ
3) การรับรู้ภาวะสุขภาพเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อ่นื มีค่าความ
เทีย่ ง .92 ซึง่ มีลกั ษณะคำ�ตอบเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดับ
ได้แก่ ไม่ด/ี แย่กว่า ปานกลาง/ เท่ากัน ดี/ ดีกว่า และดีมาก/
ดีกว่ามาก ให้คะแนน 1-4 คะแนน การแปลผลคะแนนมีชว่ ง
คะแนนอยูร่ ะหว่าง 3-12 คะแนน คะแนนทีต่ า่ํ แสดงว่ามีการ
รับรูภ้ าวะสุขภาพไม่ดี และคะแนนทีส่ งู แสดงว่ามีการับรูภ้ าวะ
สุขภาพทีด่ ี
4. แบบสัมภาษณ์การมองโลกในแง่ดี ผู้วิจัยนำ�มา

จากแบบวัดการมองโลกในแง่ดีของอะเคื้อ กุลประสูติดิลก
และคณะ20 ทีพ่ ฒ
ั นาและปรับปรุงจากแบบวัดการมุง่ เน้นในชีวติ
ฉบับปรับปรุง The Life Orientation Test-Revised [LOT-R]
ของ Scheier et al.21 ประกอบด้วยข้อคำ�ถามทัง้ หมด 8 ข้อ
มีคา่ ความเทีย่ งเท่ากับ .66 การให้คะแนนเป็นมาตรวัดประมาณ
ค่า 5 ระดับ ให้คะแนนจาก 1 = มีการมองโลกในแง่ดี ตํา่ ถึง 5
= มีการมองโลกในแง่ดีสูงมาก การแปลผลคะแนน สามารถ
แบ่งระดับคะแนน คือ 1.00-1.50 หมายถึง มีการมองโลกใน
แง่ดอี ยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ 1.51-2.50 หมายถึง มีการมองโลกใน
แง่ดอี ยูใ่ นระดับน้อย 2.51-3.50 หมายถึง มีการมองโลกในแง่ดี
อยูใ่ นระดับปานกลาง 3.51-4.50 หมายถึง มีการมองโลกในแง่ดี
อยูใ่ นระดับมาก และ 4.51-5.0 หมายถึง มีการมองโลกในแง่ดี
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
5. แบบสัมภาษณ์สมั พันธภาพระหว่างบุคคล ผูว้ จิ ยั
นำ�มาจากแบบประเมินการมีสมั พันธภาพกับผูอ้ น่ื ของ ศรีเรือน
แก้วกังวาล 22 ประกอบด้วยข้อคำ�ถามทัง้ หมด 20 ข้อ มีขอ้
คำ�ถามทางบวก 11 ข้อ และข้อคำ�ถามทางลบจำ�นวน 9 ข้อ มี
ค่าความเที่ยง .85 ซึ่งมีลักษณะคำ�ตอบเป็นแบบมาตรวัด
ประมาณค่า 5 ระดับ ให้คะแนนจาก 1 = ไม่จริงเลย ถึง 5 =
จริงทั้งหมด กรณีข้อคำ�ถามทางลบมีความหมายตรงกันข้าม
การแปลผลคะแนน สามารถแบ่งระดับคะแนน คือ ตํา่ กว่า 59
คะแนน หมายถึง สัมพันธภาพกับผูอ้ น่ื ยังต้องปรับปรุง 60-69
คะแนน หมายถึง สัมพันธภาพกับผูอ้ น่ื พอใช้ 70-79 คะแนน
หมายถึง สัมพันธภาพกับผู้อ่ืนดี 80-89 คะแนน หมายถึง
สัมพันธภาพกับผู้อ่นื ดีมาก และ 90-100 คะแนน หมายถึง
สัมพันธภาพกับผูอ้ น่ื ดีทส่ี ดุ
6. แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม ผูว้ จิ ยั นำ�
มาจากแบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคมของ สุปราณี
แตงวงษ์23 ทีป่ รับปรุงมาจากแบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทาง
สังคมของ ทัศนีย์ เกริกกุลธร 24 โดยใช้กรอบแนวคิดการ
สนับสนุนทางสังคมของ Cobb25 ร่วมกับ Schaefer et.al.26
ประกอบด้วยข้อคำ�ถามทัง้ หมด 25 ข้อ แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ
1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ 2) การสนับสนุนด้านการ
ยอมรับยกย่อง และเห็นคุณค่า 3) การสนับสนุนด้านการเป็น
ส่วนหนึง่ ของสังคม 4) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และ
5) การสนับสนุนด้านสิง่ ของ มีคา่ ความเทีย่ งเท่ากับ .95 ซึง่ มี
ลักษณะคำ�ตอบเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ ให้
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คะแนนจาก 1 = ไม่จริงเลย ถึง 5 = เป็นจริงมากทีส่ ดุ การแปล
ผลคะแนน สามารถแบ่งระดับคะแนน คือ 1.00-2.00 หมายถึง
ได้รบั การสนับสนุนทางสังคมน้อย 2.01-3.00 หมายถึง ได้รบั
การสนับสนุนทางสังคมค่อนข้างน้อย 3.01-4.00 หมายถึง
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมค่อนข้างมาก และ 4.01-5.00
หมายถึง ได้รบั การสนับสนุนทางสังคมมาก
7. แบบสัมภาษณ์ความยืดหยุน่ ของผูส้ งู อายุ ผูว้ จิ ยั
นำ�มาจากแบบวัดความยืดหยุ่นของ Choowattanapakorn
et al.10 ซึ่งแปลมาจากแบบวัดความยืดหยุ่น (Resilience
scale) ของ Wagnild and Young6 ประกอบด้วยข้อคำ�ถาม
ทัง้ หมด 25 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ 1) การมีจติ ใจ
ทีส่ งบและมัน่ คง 2) การมีความเพียรและอดทน 3) การเชือ่ มัน่
ในตนเอง 4) การรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในชีวติ และ 5) การสามารถดำ�รง
อยู่ได้ด้วยตนเอง มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .92 ซึ่งมีลักษณะ
คำ�ตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ให้คะแนนจาก
1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ถึง 7 = เห็นด้วยอย่างยิง่ การแปลผล
คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ คะแนนรวมน้อยกว่า 121
คะแนน หมายถึง ความยืดหยุน่ ระดับตํา่ คะแนนรวม 121-146
คะแนน หมายถึง ความยืดหยุน่ ระดับปานกลาง และ คะแนน
รวม 147-175 คะแนน หมายถึง ความยืดหยุน่ ระดับสูง
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั นำ�เครือ่ งมือมาใช้ โดยไม่ได้มกี าร
ดัดแปลง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงไม่ได้ท�ำ การตรวจสอบความตรงตาม
เนือ้ หาอีก แต่ได้ท�ำ การตรวจสอบหาความเทีย่ ง (Reliability)
โดยการนำ�แบบสัมภาษณ์ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แบบ
สัมภาษณ์การรับรู้ ภาวะสุขภาพ แบบสัมภาษณ์การมองโลกใน
แง่ดี แบบสัมภาษณ์สมั พันธภาพระหว่างบุคคล แบบสัมภาษณ์
การสนับสนุนจากสังคม และแบบสัมภาษณ์ความยืดหยุน่ ของ
ผูส้ งู อายุ ไปทดลองใช้กบั ผูส้ งู อายุทม่ี ลี กั ษณะคล้ายกลุม่ ตัวอย่าง
จำ�นวน 30 คน ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .73, .82, .70,
.76, .91 และ .96 ตามลำ�ดับ
การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จัย ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 08-04-2561
ก่อนการดำ�เนินการวิจัย ผู้วิจัยแนะนำ�ตนเองกับกลุ่มตัวอย่าง

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทราบ อธิบาย
ให้เข้าใจว่า การเข้าร่วมในการวิจยั ครัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ความสมัคร
ใจ กลุ่มตัวอย่างสามารถขอยุติการเข้าร่วมการวิจัยได้ การ
ปฏิเสธจะไม่มผี ลต่อกลุม่ ตัวอย่าง ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาจะ
ถูกเก็บเป็นความลับ โดยจะนำ�เสนอผลข้อมูลในภาพรวม
และนำ�มาใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเท่านั้น เมื่อกลุ่มตัวอย่าง
ยินยอมแล้ว ผูว้ จิ ยั ให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั แล้ว
จึงดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยทำ�หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเสนอต่อ
หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์คนชราธรรมปกรณ์วัดม่วงและ
สถานสงเคราะห์คนชราธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. เมือ่ ได้รบั อนุญาตให้เก็บข้อมูลแล้ว ผูว้ จิ ยั เข้าพบ
หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์คนชราธรรมปกรณ์วัดม่วงและ
สถานสงเคราะห์คนชราธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และพยาบาลประจำ�สถาน
สงเคราะห์คนชรา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
รายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำ�หรับการวิจยั ในครัง้ นี้
3. ผู้วิจัยเข้าพบผู้สูงอายุในกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้
จากนัน้ แนะนำ�ตัวชี้แจงวัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือกับ
ผูส้ งู อายุในการตอบแบบสัมภาษณ์ตามความสมัครใจ เมือ่ กลุม่
ตัวอย่างยินยอมแล้ว ผูว้ จิ ยั ให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการ
วิจัย หลังจากนั้นทำ�การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการอ่าน
ข้อความตามแบบสัมภาษณ์แต่ละข้อให้กลุม่ ตัวอย่างเลือกตอบ
โดยผู้วิจัยไม่ช้ีนำ�คำ�ตอบ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ
30-40 นาที
4. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูล แล้วนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูป
ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ดว้ ยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่า
เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ข้ อ มู ล ความยื ด หยุ่ น
วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และปัจจัยทำ�นายความยืดหยุ่น วิเคราะห์โดยใช้สถิติถดถอย
พหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (Stepwise multiple regression)
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ผลการวิจยั

1. ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 70-79 ปี
(ร้อยละ 43.50) รองลงมาคือ ช่วงอายุ 80 ปีขน้ึ ไป (ร้อยละ
35.90) ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.80) นับถือ
ศาสนาพุทธ (ร้อยละ 95.70) มีสถานภาพสมรสหม้าย (ร้อยละ
34.80) รองลงมา คือ สถานภาพสมรสหย่าร้าง (ร้อยละ 25.00)
และสถานภาพสมรสโสด (ร้อยละ 25.00) ระดับการศึกษาอยู่
ในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 58.70) ระยะเวลาทีอ่ ยูใ่ นสถาน
สงเคราะห์อยูใ่ นช่วง 2-5 ปี (ร้อยละ 27.20) รองลงมา คือ ระยะ
เวลาน้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 26.10) และส่วนใหญ่ผู้สูงอายุ
มีโรคประจำ�ตัว (ร้อยละ 76.10)
2. กลุม่ ตัวอย่างผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ (ร้อยละ 50.20)
มีความยืดหยุน่ อยูใ่ นระดับปานกลาง และมีคา่ เฉลีย่ ของคะแนน
ความยืดหยุน่ อยูใ่ นระดับปานกลาง (Mean = 121.89, SD =
13.07)
3. ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรทำ � นาย ได้ แ ก่
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การรับรู้ภาวะสุขภาพ การมอง
โลกในแง่ดี สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และการสนับสนุนทาง
สังคมกับความยืดหยุน่ ของผูส้ งู อายุทอ่ี าศัยในสถานสงเคราะห์
คนชรา พบว่า ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การรับรู้ภาวะ
สุขภาพ การมองโลกในแง่ดี สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และ
การสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ยืดหยุ่นของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราอย่าง
มีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (r =.453, .290, .439, .416
และ .524 ตามลำ�ดับ)
4. การวิเคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
พบว่า การสนับสนุนทางสังคม และความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองสามารถร่วมกันทำ�นายความยืดหยุน่ ของผูส้ งู อายุทอ่ี าศัย

ในสถานสงเคราะห์ได้รอ้ ยละ 48.6 อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 (R2 = .486) โดยพบว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็น
ตัวแปรทีร่ ว่ มทำ�นายความยืดหยุน่ ของผูส้ งู อายุทอ่ี าศัยในสถาน
สงเคราะห์ได้มากทีส่ ดุ (Beta = .530, p < .01) รองลงมาคือ
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง (Beta = .460, p < .01) (ตาราง
ที่ 1)

อภิปรายผลการวิจยั

1. กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.2)
มี ค วามยื ด หยุ่น อยู่ใ นระดั บ ปานกลาง และมี ค่า เฉลี่ย ของ
คะแนนความยืดหยุน่ อยูใ่ นระดับปานกลาง (Mean = 121.89,
SD = 13.07) ทัง้ นีอ้ ธิบายได้วา่ อาจเนือ่ งจาก การใช้ชวี ติ และ
การดำ�เนินชีวติ ของผูส้ งู อายุในสถานสงเคราะห์คนชรา ผูส้ งู อายุ
ล้วนต้องเปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ ของตนเองทีแ่ ตกต่างและเปลีย่ น
แปลงไปจากเดิม ต้องจากบ้านของตนเองมาอาศัยในสถาน
สงเคราะห์คนชรา ซึง่ มีความแตกต่างในหลายๆ ด้าน ทัง้ ทาง
ด้านวิถชี วี ติ ทีค่ อ่ นข้างถูกจำ�กัดอยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ละกฎระเบียบของ
สถานสงเคราะห์คนชรา ในทางด้านสังคม ผู้สูงอายุต้องสร้าง
สัมพันธภาพกับบุคคลที่ไม่คุ้นชิน และอีกทั้งการอาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไป สิง่ เหล่านีล้ ว้ นส่งผลต่อการดำ�เนิน
ชีวติ ในช่วงบัน้ ปลายของผูส้ งู อายุในสถานสงเคราะห์คนชราทัง้
สิน้ จึงส่งผลให้ผสู้ งู อายุตอ้ งมีการปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึน้ ซึง่ การปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลงของผูส้ งู อายุในสถาน
สงเคราะห์คนชรานั้น อาจยากลำ�บากกว่าผู้สูงอายุโดยทั่วไป
เนื่องจากวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราถูก
กำ�หนดไว้กบั พืน้ ทีภ่ ายในสถานสงเคราะห์และกิจวัตรประจำ�วัน
ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ขอ้ จำ�กัดและกฎระเบียบต่างๆ ของสถานสงเคราะห์
คนชรา ซึ่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ จึงอาจส่งผลต่อคะแนน

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระหว่างปัจจัยทำ�นายความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุท่อี าศัยในสถานสงเคราะห์
		 (n = 92)
ตัวทำ�นาย 			
b
SE
Beta
การสนับสนุนทางสังคม
.584
.084
.530
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
1.037
.171
.460
Constant 			
35.311
9.490		
R = .697, R2 = .486, R2adj = .475, F(2,89) = 42.146 Sig of F = <.01

t
6.976
6.054
3.721

p-value
< .01
< .01
< .01
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ความยืดหยุ่นอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูง
อายุทศ่ี กึ ษาครัง้ นี้ เป็นผูส้ งู อายุทม่ี โี รคประจำ�ตัว ร้อยละ 76.10
ซึง่ จำ�เป็นต้องได้รบั การรักษาและการดูแลทางด้านสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ยาว
นานนี้ อาจส่งผลกระทบต่อผูส้ งู อายุ เนือ่ งจาก ผูส้ งู อายุตอ้ งใช้
ความสามารถในการดูแลตนเองและปรับพฤติกรรมในการ
ดำ�เนินชีวติ ให้เหมาะสมกับแผนการรักษา27 ดังนัน้ ผูส้ งู อายุจงึ
ต้องมีการปรับตัวต่อสถานการณ์ความยากลำ�บากในชีวิต คือ
การเจ็บป่วยมากขึน้
2. การสนับสนุนทางสังคม และความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่า
ในตนเองเป็นปัจจัยร่วมทำ�นายความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุท่ี
อาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราได้รอ้ ยละ 48.6 (R2 = .486,
p < .01) สามารถอธิบายได้ ดังนีก้ ารสนับสนุนทางสังคม เป็น
ตัวแปรทีร่ ว่ มทำ�นายความยืดหยุน่ ของผูส้ งู อายุทอ่ี าศัยในสถาน
สงเคราะห์ได้มากทีส่ ดุ (Beta = .530, p < .01) อธิบายได้วา่
ผูส้ งู อายุทอ่ี าศัยอยูใ่ นสถานสงเคราะห์คนชรานัน้ ล้วนประสบ
ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การถู ก ทอดทิ้ ง การขาดผู้ ดู แ ล มี ปั ญ หา
ครอบครัว และขาดแคลนการสนับสนุนทางสังคม สิ่งเหล่านี้
ล้วนทำ�ให้ผสู้ งู อายุทอ้ แท้ สิน้ หวังในชีวติ นำ�ไปสูค่ วามรูส้ กึ ของ
การไม่เป็นส่วนหนึง่ ในสังคม การได้รบั การสนับสนุนทางสังคม
ในรูปแบบของความใกล้ชิดสนิทสนมจากผู้ดูแล จะทำ�ให้ผ้สู ูง
อายุเชื่อว่าตนเองได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่ ก่อให้เกิด
ความผูกพันและความไว้วางใจ รวมถึงการได้รบั การช่วยเหลือ
ด้านสิง่ ของ เครือ่ งใช้ การได้รบั การยอมรับนับถือจากบุคคลรอบ
ข้าง และการได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในสังคม จากรูปแบบ
กิจกรรมหรือการให้บริการของสถานสงเคราะห์คนชราทีไ่ ด้รบั
การสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชน ถือว่าเป็นการได้รับ
การสนับสนุนทางสังคม ที่เป็นสิ่งจำ�เป็นและมีความสำ�คัญ
สำ�หรับผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นเสมือนการทำ�ให้ผ้สู ูงอายุได้รับ
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้ได้รบั กำ�ลังใจ และได้รบั การตอบ
สนองความต้องการ ซึง่ จะช่วยให้ผสู้ งู อายุสามารถเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลง และพยายามปรับตัวในการดำ �เนินชีวิตอย่าง
เหมาะสม เพื่อดำ�รงไว้ซ่ึงความมั่นคงของชีวิต23 ดังนั้น การ
สนับสนุนทางสังคมจึงมีผลต่อความยืดหยุน่ คือ มีสว่ นช่วยให้
ผู้สูงอายุมีความเชื่อมั่นในตนเอง และทำ�ให้รู้สึกว่าชีวิตมีค่า
มี ค วามหมาย 6 สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Choowattanapakorn et al.10 พบว่า ผูส้ งู อายุไทยทีม่ สี ถานะโสด มี

ระดับความยืดหยุน่ ทีม่ ากกว่าผูส้ งู อายุสวีเดน โดยผูว้ จิ ยั อธิบาย
ว่า ผู้สูงอายุไทยที่มีสถานะโสด จะมีครอบครัวคอยให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือ ส่วนผู้สูงอายุสวีเดนที่สถานะโสด มักจะ
อยูต่ ามลำ�พัง จึงอาจะไม่ได้รบั การสนับสนุนจากบุคคลรอบข้าง
ซึง่ ส่งผลต่อความยืดหยุน่ ทีแ่ ตกต่างกัน และจากการศึกษาของ
Wells9 พบว่า การมีเครือข่ายทางสังคม มีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุ (r = .57, p < .01) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ฉัตรฤดี ภาระญาติ11ทีพ่ บว่า การ
สนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นของผู้สูง
อายุ (r=.51, p< .01) และการสนับสนุนทางสังคม ยังสามารถ
ร่วมกันทำ�นายความยืดหยุน่ ของผูส้ งู อายุได้ (R2 = .309, p< .01)
ส่วนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เป็นตัวแปรที่ร่วม
ทำ�นายความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในสถานสงเคราะห์
รองลงมา (Beta = .460, p < .01) อธิบายได้วา่ ผูส้ งู อายุท่ี
อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรานั้น ล้วนมีส่งิ กระทบทาง
ด้านจิตใจมากมาย ทัง้ การพลัดพราก ผิดหวัง หรือการจากลา
จากบุคคลอันเป็นทีร่ กั ซึง่ ถ้าหากเหตุการณ์ตา่ งๆ เหล่านีด้ �ำ เนิน
ไปได้ด้วยดี ผู้สูงอายุจะเห็นคุณค่าในตนเองสูงขึ้น สามารถที่
จะเผชิญความเครียดต่างๆ และสามารถปรับตัวทางอารมณ์ได้
แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากผู้สูงอายุมองเหตุการณ์ต่างๆ
เหล่านัน้ ในแง่ลบ อาจจะทำ�ให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ ว่า ชีวติ ตนเองไม่มี
คุณค่า รูส้ กึ สิน้ หวังได้ ซึง่ ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองนัน้ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา และสถานการณ์ โดยจะเกิดและ
พัฒนาขึ้น หลังจากที่บุคคลได้รับการตอบสนองทางร่างกาย
มีความปลอดภัย ได้รบั ความรักและความเป็นเจ้าของ สำ�หรับ
ในสถานสงเคราะห์คนชรานัน้ ได้มกี จิ กรรมทีม่ สี ว่ นช่วยส่งเสริม
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองของผูส้ งู อายุในรูปแบบ การฝึกงาน
อาชีพตามความถนัดของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้นำ�ความ
สามารถของตนเองมาก่อให้เกิดรายได้ หรือมีกจิ กรรมการผ่อน
คลายจิตใจ เช่น กิจกรรมนันทนาการหรือการสวดมนต์ไหว้พระ
ทำ�สมาธิ โดยให้ผสู้ งู อายุได้มสี ว่ นร่วมในการนำ�ความสามารถ
ของตนเองมาเป็นผู้นำ�ในแต่ละกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มี
ส่วนช่วยในการพัฒนาความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองของผูส้ งู อายุ
ให้ผสู้ งู อายุเกิดความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของตนเอง รูส้ กึ ว่า
ตนเองยังมีคา่ มีความหมาย ดังนัน้ ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
จึ ง มี ค วามสำ � คั ญต่ อ ผู้สูง อายุ เนื่อ งจากช่ ว ยทำ � ให้ ผู้สูง อายุ
สามารถดำ�รงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าก่อให้เกิดพฤติกรรมที่มี

วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 171

ประสิทธิภาพ ดังนั้น ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง จึงมีผลต่อ
ความยืดหยุน่ ตามแนวคิดของ Wagnild และ Young6 ในด้าน
การเชือ่ มัน่ ในตนเอง และการรูส้ กึ ชีวติ มีความหมาย สอดคล้อง
กับแนวคิดความยืดหยุน่ ของ Wagnild และ Young6 เกีย่ วกับ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุ พบว่า
ผู้สูงอายุท่ีมีความยืดหยุ่นจะมองเห็นคุณค่าของตนเอง และ
สามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ได้ และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Lee et al.12 ทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
ยืดหยุน่ กับปัจจัยทางด้านจิตสังคมของผูส้ งู อายุสตรีชาวเกาหลี
และบุตรสาวทีย่ า้ ยถิน่ ฐานมาอยูป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา และเคย
ประสบปัญหากับความทุกข์ยากในชีวิต พบว่า ความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง มีความสัมพันธ์กบั ความยืดหยุน่ ของผูส้ งู อายุ
สตรีชาวเกาหลีและบุตรสาว (r = .687, p < .01 และ r = .623,
p < .01) ตามลำ�ดับ
3. ในการศึกษาครั้งนี้ ยังพบปัจจัยที่ไม่สามารถ
ทำ�นายความยืดหยุน่ ของผูส้ งู อายุในสถานสงเคราะห์คนชราได้
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
การรับรูภ้ าวะสุขภาพ ไม่สามารถทำ�นายความยืดหยุน่
ของผูส้ งู อายุในสถานสงเคราะห์คนชราได้ อาจเนือ่ งจาก กลุม่
ตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ภาวะสุขภาพ เท่ากับ
7.90 (SD = 2.20) และการรับรูภ้ าวะสุขภาพมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับตา่ํ กับความยืดหยุน่ (r = .290, p < .01) กล่าว
คือ การรับรู้ภาวะสุขภาพ เป็นการประเมินสภาพการทำ�งาน
ของร่างกายภายใต้ความเสือ่ มตามวัย ซึง่ สุขภาพของผูส้ งู อายุ
อาจเปลีย่ นแปลงไปตามปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อการดำ�รงชีวติ
สำ�หรับผูส้ งู อายุในสถานสงเคราะห์คนชรานัน้ ล้วนต้องประสบ
กับการเปลีย่ นแปลงตามวัย และปัญหาทีพ่ บเจอ จึงอาจส่งผล
ต่อความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของร่างกาย ในการเผชิญกับ
ผลกระทบจากความเสือ่ มถอยตามวัยได้
การมองโลกในแง่ดี ไม่สามารถทำ�นายความยืดหยุน่
ของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราได้ อาจเนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างมีคา่ คะแนนเฉลีย่ ของการมองโลกในแง่ดเี ท่ากับ 3.30
(SD = 0.44) และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง
(r = .439, p < .01) กับความยืดหยุน่ กล่าวคือ สาเหตุของการ
ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา อาจเป็นสิ่ง
กำ�หนดการมองโลกและการดำ�เนินชีวติ ของผูส้ งู อายุ โดยส่วน
ใหญ่ผสู้ งู อายุทเ่ี ข้ามาอยูใ่ นสถานสงเคราะห์คนชรา ล้วนมีสาเหตุ

และความจำ�เป็นบางอย่าง ซึง่ ผูส้ งู อายุเหล่านีม้ กั จะมีความรูส้ กึ
สิน้ หวัง ท้อแท้ เบือ่ หน่ายและมีทศั นคติแง่ลบ ผูส้ งู อายุจะมีแนว
โน้มทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการเผชิญหน้ากับปัญหา จึงอาจส่งผลต่อการ
ปรับตัว เพือ่ จัดการกับอุปสรรคทีข่ ดั ขวาง นำ�ไปสูค่ วามสำ�เร็จ
ตามเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้ลดลง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ไม่สามารถทำ�นายความ
ยืดหยุ่นของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราได้ อาจเนื่อง
จาก กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยของสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลเท่ากับ 66.79 (SD = 8.89) และมีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลาง (r = .416, p < .01) กับความยืดหยุ่น
กล่าวคือ ผูส้ งู อายุในสถานสงเคราะห์คนชรานัน้ ส่วนใหญ่มกั มี
ความผูกพันกับสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูอ่ าศัย และสังคมทีเ่ คยชิน เมือ่
ก้าวเข้ามาอยูใ่ นสถานสงเคราะห์คนชรา ผูส้ งู อายุตอ้ งมาอาศัย
อยู่ร่วมกันและสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลที่ไม่คุ้นเคยหรือมี
ความแตกต่างกันในหลายๆด้าน ผูส้ งู อายุอาจไม่มคี วามสนิทใจ
ที่จะคบหาสมาคมด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลที่มีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถเผชิญปัญหาและผล
กระทบที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ อีกทั้งผู้สูงอายุท่ีอาศัยในสถาน
สงเคราะห์คนชรา มีความหลากหลายทางด้านระยะเวลาทีอ่ ยู่
ในสถานสงเคราะห์ ดังผลการศึกษา พบว่า ผูส้ งู อายุมรี ะยะเวลา
ทีอ่ ยูใ่ นสถานสงเคราะห์ตง้ั แต่ชว่ งเวลาน้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ
26.10), 2-5 ปี (ร้อยละ 27.20), 6-10 ปี (ร้อยละ 25.00) และ
มากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 21.70) ทำ�ให้ผลการศึกษามีความแตก
ต่างของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลแบบกระจายตัว อาจส่งผล
ทำ�ให้ไม่สามารถทำ�นายความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชราได้

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

1. ด้านปฏิบตั กิ ารพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ และ
บุคลากรทางด้านสุขภาพ สามารถนำ�ผลการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้
เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความยืดหยุน่ ทีเ่ หมาะสมกับผูส้ งู
อายุในสถานสงเคราะห์คนชรา โดยการเพิม่ การสนับสนุนทาง
สังคมและความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุสามารถ
ปรับตัวให้ผา่ นพ้นสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ ข้ามา
กระทบในชีวติ ได้
2. ด้ า นการศึ ก ษาทางการพยาบาล คณาจารย์
พยาบาล สามารถนำ�ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ในครัง้ นี้ ไปประยุกต์
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ใช้ประกอบการเรียนการสอนกับนิสติ พยาบาล เพือ่ ให้นสิ ติ เกิด
ความตระหนักถึงความสำ�คัญของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความยืดหยุน่
ของผู้สูงอายุท่อี าศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา เพื่อใช้ในการ
วางแผนการพยาบาลและเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
3. ด้านการวิจัยทางการพยาบาล นักวิจัยทางการ
พยาบาล สามารถนำ�ผลการวิจยั ครั้งนีไ้ ปเป็นแนวทางสำ�หรับ
การศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการสร้างโปรแกรม
เสริมสร้างความยืดหยุน่ ให้กบั ผูส้ งู อายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
4. ด้านการบริหารการพยาบาล ผู้บริหารทางการ
พยาบาล สามารถนำ�ผลการวิจยั ในครัง้ นี้ ไปใช้ในการส่งเสริม
บุคลากรทางการพยาบาลให้พัฒนาแนวทาง หรือวางแผน
โครงการในการส่งเสริมความยืดหยุน่ ให้กบั ผูส้ งู อายุทอ่ี าศัยใน

สถานสงเคราะห์คนชราได้

ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต

1. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอืน่ ๆ เช่น ปัจจัยทางด้าน
จิตวิญญาณ ทีอ่ าจส่งผลหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับความยืดหยุน่
ของผูส้ งู อายุทอ่ี าศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
ที่มีความหลากหลาย สามารถนำ�ไปใช้ในการสร้างเสริมสร้าง
ความยืดหยุน่ ให้กบั ผูส้ งู อายุอย่างครอบคลุมและตรงตามบริบท
ของผูส้ งู อายุ
2. ควรมีการศึกษาโปรแกรมทางการพยาบาลทีช่ ว่ ย
เสริ ม สร้ า งความยื ด หยุ่ น สำ � หรั บ ผู้ สู ง อายุ ท่ี อ าศั ย ในสถาน
สงเคราะห์คนชรา เพือ่ ส่งเสริมความยืดหยุน่
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