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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการ
เห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐมจ�ำนวน 6 แห่ง กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
45 คน ได้โดยการสุม่ อย่างง่ายจากประชากร เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ประกอบด้วย1) แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ งู อายุซงึ่ ระบุขอ้ มูลความถี่
การมาเยี่ยมของญาติในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และการเข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านพักผู้สูงอายุจัดขึ้น  2) แบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม มีคา่ ความเชือ่ ถือได้ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.87  3) แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของโรเซ็นเบิรก์ มีคา่ ความ
เชือ่ ถือได้ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.82  และ 4) แบบวัดความซึมเศร้าในผูส้ งู อายุไทย มีคา่ ความเชือ่ ถือได้ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.82  และ  5) แนวทางในการสนทนาและสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ
จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่ามีเพียงตัวแปรการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่มีผลต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่
อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยที่ค่า b  มีค่าเท่ากับ -0.34 ซึ่งสามารถใช้ท�ำนายความซึมเศร้าของผู้สูงอายุได้
ร้อยละ 20 ส่วนตัวแปรความถีใ่ นการมาเยีย่ มของญาติ  และการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม นัน้ ไม่พบอิทธิพลในการท�ำนายตัวแปรความ
ซึมเศร้า
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Abstract

The purpose of this study was to study the influence of the frequency of visits by relatives, social
Interaction, and self-esteem on depression in elderly people in six homes for the elderly in Nakhon Pathom
Province. Subjects included of 45 elderly simple randomized from the population. The study tools were:              
1) the information record form for the elderly on frequencies of visits by relatives and participation in the  
activities provided by the home for the elderly.  2) Social interaction scale, 3) the Rosenberg self-esteem scale,
4) Thai Geriatric Depression Scale, and 5) guideline for conversation and interview with the elderly. According
to the multiple regression analysis, it was found that only the self-esteem scale had the influence on the  
elderly’s depression significantly while the beta was -0.34 which can predict the elderly’s depression by 20%.
The frequencies of visits by relatives and social interaction did not have the influence on the prediction for
depression.
Keywords: the elderly, frequency of visits by relatives, social Interaction, self-esteem,   depression

บทนำ�

วั ย สู ง อายุ เ ป็ น วั ย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงด้ า นจิ ต ใจ
อารมณ์ สังคมและร่างกาย ส่งผลให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหา
สุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดภาวะซึมเศร้า การเห็น
คุณค่าในตนเองลดลง อันเนือ่ งจากปัจจัยหลายอย่างได้แก่ ภาวะ
หลังเกษียณ การถูกลดบทบาทหน้าที่ การสูญเสียบุคคลอันเป็น
ที่รัก เป็นต้น ท�ำให้มีอารมณ์เศร้า เสียใจ ว้าเหว่ สิ้นหวัง ความ
ภาคภูมิใจในตนเองลดลง ส่งผลต่อสภาพอารมณ์ของผู้สูงอายุ
ประกอบกับบทบาททางสังคมลดลง และอยู่ในภาวะพึ่งพาลูก
หลาน โดยเฉพาะผูส้ งู อายุทไี่ ม่ได้อยูก่ บั ลูกหลาน ต้องใช้ชวี ติ ปัน้
ปลายที่บ้านพักผู้สูงอายุยิ่งท�ำให้รู้สึกโดดเดี่ยว และไม่เป็นที่
ยอมรับของลูกหลาน แม้ว่าบ้านพักผู้สูงอายุจะมีระบบการดูแล
ที่ครอบคลุมทุกมิติ แต่ความรู้สึกเหล่านี้ล้วนส่งผลต่ออารมณ์
เศร้า เสียใจ ว้าเหว่ สิ้นหวัง ความภาคภูมิใจในตนเองลดลงและ
ซึมเศร้าได้ง่าย1
รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยได้เปลี่ยนไป
จากเดิมคือจากครัวเรือนขนาดใหญ่ ที่มีคนหลายรุ่นหลายวัย
อาศัยอยูด่ ว้ ยกัน เป็นครัวเรือนขนาดเล็กมีจำ� นวนสมาชิกในครัว
เรือนประมาณ 3-5 คนประกอบกับสัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่
ล�ำพังคนเดียว และอยูล่ ำ� พังกับคูส่ มรสมีแนวโน้มสูงขึน้ จากการ
ส�ำรวจปี 2545 พบผู้สูงอายุที่อยู่ล�ำพังร้อยละ 6 ได้เพิ่มสูงขึ้น
เป็นร้อยละ 9 ในปี 2557 และผูส้ งู อายุทอี่ ยูล่ ำ� พังกับคูส่ มรสเพิม่
สูงขึ้นจากร้อยละ 16 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 19 ในปี 25572
การมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับมนุษย์      
นักจิตวิทยาสังคม แสดงให้เห็นอ�ำนาจของการดึงดูดทางสังคม
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จากเกิดจากความสัมพันธ์มีผลต่อการเพิ่มโอกาสการอยู่รอด  
การสูญเสียความผูกพันทางสังคมอาจท�ำให้รู้สึกเจ็บปวด เหงา
และอยากถอนตั ว จากสั ง คม แต่ ก ารคบหาผู ้ อื่ น การมี ค น
สนับสนุน มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด จะท�ำให้มีความสุข สุขภาพ
แข็งแรงโดยเฉพาะเมื่ออยู่กันคนที่ตนรักและสนับสนุนตน3
จากการศึกษาเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุ
ที่อยู่ในบ้านพักของตนเองและผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักคนชรา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่4 พบว่าผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นบ้านพักคน
ชรามีภาวะซึมเศร้ามากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักของตนเอง
โดยพบว่าผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นบ้านพักคนชรามีภาวะซึมเศร้าร้อยละ
42.4 และผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักของตนเองมีภาวะซึมเศร้า      
ร้อยละ 7.1 ซึง่ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อภาวะซึมเศร้าเมือ่ วิเคราะห์เฉพาะ
กลุ่ม พบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า 5 ปัจจัย คือ 1) อายุ
ตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป   2) สถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกัน
อยู่ 3) รายได้ ไม่เพียงพอ 4) มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมด 5) ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม ในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักของตนเอง
พบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า 2 ปัจจัย คือ 1) รายได้ไม่
เพียงพอ 2) มีเหตุการณ์ความเครียดในชีวิตระดับปานกลางถึง
สูง ปัจจัยท�ำนายภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุทงั้ 2 กลุม่ ได้แก่ ไม่มี
รายได้ประจ�ำเป็นของตนเอง ความไม่เพียงพอของรายได้ และ
ไม่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางสั ง คม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ รายงาน
สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยปี 2558 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผูส้ งู อายุไทย5  ทีร่ ะบุวา่ การอยูอ่ าศัยทีด่ ที สี่ ดุ ของผูส้ งู อายุ
คือ ให้ผู้สูงอายุอยู่อาศัยในที่อยู่เดิมกับครอบครัว ชุมชนและ       
สิ่งแวดล้อมเดิมที่คุ้นชิน
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อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจสังคมทีบ่ บี รัด
จนกระทั่งบุตรหลานจ�ำนวนหนึ่งอาจไม่สามารถให้เวลาในการ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพที่เหมาะสมได้ เป็นเหตุให้ต้อง
แสวงหาหน่วยงานหรือองค์กรที่จะรับผู้สูงอายุไปดูแลแทน         
ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความคิดว่าถูก
ปฏิเสธ หรือถูกทอดทิ้งจากบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในรายที่ไม่สามารถไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุอย่างสม�่ำเสมอได้
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุส�ำคัญที่จะท�ำให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกซึม
เศร้า   มองตัวเองในด้านลบ มองเห็นคุณค่าในตนเองต�่ำลง        
เกิดความไม่มั่นคงของสภาพจิตใจ ส่งผลให้มีอาการแสดงที่พบ
บ่อย คือ เศร้า เบื่อหน่าย เหงา ร้องไห้ง่าย น้อยใจง่าย จนอาจ
กลายเป็นภาวะซึมเศร้าขึ้นมาได้
จากข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้นท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ทีจ่ ะศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทีม่ ตี อ่ ความซึมเศร้าของผูส้ งู อายุที่
อาศัยอยู่บ้านพักผู้สูงอายุ โดยได้เลือกปัจจัยอันได้แก่ ความถี่
ของการมาเยี่ยมของญาติ การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม และการ
เห็นคุณค่าในตนเอง และได้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในจังหวัด
นครปฐม เนื่องด้วยเป็นจังหวัด ในภาคกลางเป็นพื้นที่เขต
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีบรรยากาศและธรรมชาติที่
เหมาะแก่การพักผ่อนท�ำให้มีผู้จัดสร้างและด�ำเนินงานเกี่ยวกับ
บ้านพักผู้สูงอายุโดยเอกชนและองค์กรสาธารณะต่าง ๆ ถึง           
7 แห่ง ทั้งนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรเหล่านี้ที่มีต่อความ      
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ซึมเศร้า เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่สถานสงเคราะห์หรือบ้านพักผู้สูง
อายุแต่ละแห่งทราบในภาพรวมเพือ่ การน�ำมาปรับใช้ในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุในความดูแลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของความถีใ่ นการมาเยีย่ มของญาติ
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อ
ความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุในจังหวัด
นครปฐม

คำ�ถามในการวิจัย

ความถีใ่ นการมาเยีย่ มของญาติ การมีปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม และการเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลต่อความซึมเศร้า
ของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม หรือไม่
และอย่างไร

สมมติฐาน

ความถีใ่ นการมาเยีย่ มของญาติ การมีปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม และการเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลต่อความซึมเศร้า
ของผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นบ้านพักผูส้ งู อายุในจังหวัดนครปฐมและอาจ
ร่วมกันท�ำนายความซึมเศร้าของผู้สูงอายุได้

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ความซึมเศร้า

การเห็นคุณค่าในตนเอง
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อิทธิพลของความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
และการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ในรูปของการท�ำนาย โดยได้กลุม่ ตัวอย่าง 45 คน จากประชากร
49 คนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้า 7 ข้อดังนี้ 1) มีอายุ
60 ปีขึ้นไป 2) ไม่มีปัญหาในการติดต่อสื่อสารด้านการพูดการ
ได้ยิน 3) สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 4) ไม่มีความผิดปกติทาง
สมอง ประเมินโดยศึกษาประวัตปิ ระจ�ำตัวด้านสุขภาพ 5) มีญาติ
ที่สามารถติดต่อได้ 6) ผู้สูงอายุอาศัยอยู่บ้านพักผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการอย่างน้อย 1 ปีและ 7) แสดงความสมัครใจและ
ยินดีรว่ มงานวิจยั ตามระเบียบวิธกี ารทีก่ ำ� หนด เกณฑ์การคัดออก
1) ผู้สูงอายุมีความประสงค์ขอยุติการเข้าร่วม 2) ผู้สูงอายุ               
มี ป ั ญ หาสุ ข ภาพในช่ ว งของการเก็ บ ข้ อ มู ล ท� ำให้ ไ ม่ พ ร้ อ มที่
จะเข้าร่วม
การวิจัยครั้งนี้มีการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
พร้ อ มกั บ ได้ รั บ การพิ จ ารณารั บ รองจริ ย ธรรมการวิ จั ย จาก         
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
เลขที่รับรอง E. 005/2561

เครื่องมือในการวิจัย และคุณภาพของเครื่องมือ

1. แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ ประกอบ
ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระยะเวลาที่พักอาศัยในบ้านพัก       
ผู้สูงอายุ จ�ำนวนครั้งของการมาเยี่ยมของญาติในปีที่ผ่านมา      
และจ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านพักผู้สูงอายุ         
จัดขึ้น
2. แบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เป็น
แบบสอบถามทีว่ ดั การรับรูข้ องผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นบ้านพักผูส้ งู อายุ
เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ
ได้แก่ ด้านปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นบ้านพักผูส้ งู อายุ
ด้ า นปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องบ้ า นพั ก ผู ้ สู ง อายุ ด้ า น
ปฏิสัมพันธ์กับญาติ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านพักผู้สูงอายุ
จัดขึ้นซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม
วิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha coefficient) มีค่าความเชื่อถือได้ทั้งฉบับ  เท่ากับ 0.89
3. แบบประเมิ น การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองของ              
โรเซ็นเบิร์ก (Rosenberg Self Esteem Scale) คือ แบบ
ประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นฉบับที่มีการพัฒนาขึ้น6
เป็นแบบประเมินทีผ่ รู้ บั การทดสอบเป็นผูป้ ระเมินตนเอง ตัวแปร
ที่วัดคือการเห็นคุณค่าในตนเอง มีข้อค�ำถาม ทั้งหมด 10 ข้อ       
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86    
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4. แบบวั ด ความซึ ม เศร้ า ในผู ้ สู ง อายุ ไ ทย คื อ
แบบวัดความซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย 30 ข้อ (Thai  Geriatric
Depression Scale :TGDS) 7 เป็นแบบวัดที่ได้รับความนิยม      
น�ำไปใช้อย่างกว้างขวาง เป็นแบบวัดทีส่ ะดวก เข้าใจง่าย ใช้เวลา
ในการทดสอบสั้ น มี ค วามเที่ ย งตรงสู ง และเหมาะสมกั บ
วัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเป็นอย่างดี มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ทัง้
ฉบับเท่ากับ 0.93    
5. แนวทางในการสนทนาและสัมภาษณ์ 1) การ
สนทนาเพื่อสร้างสัมพันธภาพ 2) การสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล      
เจตนคติในการด�ำเนินชีวิตภายในบ้านพักผู้สูงอายุ ความรู้สึก
และอารมณ์ทอี่ าจแสดงออกมาในขณะทีม่ กี ารสนทนา ลักษณะ
ของอารมณ์ทกี่ ำ� ลังเผชิญอยูแ่ ละวิธกี ารทีผ่ สู้ งู อายุใช้ในการปรับ
ตัวต่อสภาวะทางอารมณ์ทเี่ กิดขึน้ นัน้   เมือ่ ยุตกิ ารสัมภาษณ์แล้ว
จะใช้เทคนิคการปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อจัดการกับอารมณ์คง
ค้างที่อาจเกิดขึ้นขณะท�ำการสัมภาษณ์

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
ผูส้ งู อายุจำ� แนกตามอายุ เพศ ระยะเวลาทีพ่ กั อาศัยอยูท่ บี่ า้ นพัก
คนชรา ความถี่การมาเยี่ยมของญาติ และการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่บ้านพักผู้สูงอายุจัดขึ้นโดยใช้ การแจกแจงความถี่ ค�ำนวณค่า
ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย คะแนนต�่ำสุด คะแนนสูงสุดผู้สูงอายุที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 73 ปี จ�ำนวน 4 คนและ 80 ปี
จ�ำนวน 4 คน รวมเป็นจ�ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8
เพศหญิงเป็นส่วนใหญ่ จ�ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 84.4
ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักคนชราส่วนใหญ่เกินกว่า 2 ปี
จ�ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67เป็นเวลา 1-2 ปี จ�ำนวน
15 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 จ�ำนวนครัง้ ทีญ
่ าติมาเยีย่ มต่อปีสว่ น
ใหญ่ 0 ครั้งจ�ำนวน 13 คนและเฉลี่ยไม่เกิน 13 ครั้ง จ�ำนวน         
13 คน รวมเป็นจ�ำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 57.8 และมากกว่า
13 ครั้งต่อปี จ�ำนวน 19 คนและเข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านพักผู้สูง
อายุจัดขึ้นส่วนใหญ่เฉลี่ย 5 ครั้งต่อปี จ�ำนวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.6
2. ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร
ที่ท�ำการศึกษา พบว่าตัวแปรอิสระอันประกอบไปด้วยความถี่
ของการมาเยีย่ มของญาติ (X1)  การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (X2)   
และการเห็นคุณค่าในตนเอง (X3)  มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ค่อนข้างน้อย และมีเพียงตัวแปรการเห็นคุณค่าในตนเองเพียง
อย่างเดียวที่มีความสัมพันธ์กับคะแนนความซึมเศร้าอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ .05 (r = -.47, p <.002)
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ตาราง 1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) และค่าความเชื่อถือได้ทางสถิติ (p) ระหว่างตัวแปรความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ การมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุ
ตัวแปร
ความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ  (X1)
การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (X2)
การเห็นคุณค่าในตนเอง (X3)
ความซึมเศร้า (Y)

X1 r / (p)

X2 r / (p)

X3 r / (p)

Y r / (p)

-

.33* (.028)
-

-.31* (.038)
.22 (.143)
-

.15 (.327)
-.22 (.147)
-47*(.002)
-

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) แบบ forward เพื่อดูอิทธิพลของตัวแปรต้นที่มี
ต้อตัวแปรตาม พบว่ามี เพียงตัว แปรการเห็นคุณค่าในตนเอง  ที่มีผลต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ในขณะที่ตัวแปรความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ไม่ใช่ตัวแปรท�ำนาย ซึ่งขอแสดงผล
ต่างๆ ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 2. แสดงอิทธิพลของตัวแปรความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ  การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อ
ความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุ
ตัวแปรท�ำนาย
		
		

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
b
Std. Error
β

(Constant)
13.95
3.27
การเห็นคุณค่าในตนเอง (X3)
-0.34
.10
2
R = .45       R = .20        SEE = 2.36            F = 10.70     p = .002

-0.45

t

p

4.26*
-3.27*

0.00
0.00

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 2 ซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสหสัมพันธ์
ถดถอยพหุคูณแบบ forward พบว่า ตัวแปรการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง (X3) เป็นตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลท�ำนายตัวแปรความซึมเศร้า
(Y) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพียง 1 ตัวแปร โดยที่
ค่า b  มีคา่ เท่ากับ -0.34 ซึง่ สามารถใช้ทำ� นายความซึมเศร้าของ
ผู้สูงอายุได้ร้อยละ 20 ส่วนตัวแปรความถี่ในการมาเยี่ยมของ
ญาติ (X1) และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (X2) นั้น จากการ
ค�ำนวณและวิเคราะห์ด้วยสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบ forward ไม่พบอิทธิพลในการท�ำนายตัวแปรความซึมเศร้าและถูก
ตัดออกไปจากสมการ จึงเขียนเป็นสมการถดถอยพหุคณ
ู ได้ดงั นี้
Y’ = 13.95-0.34(X3)

จากผลการศึกษาที่พบว่า ตัวแปรต้นที่ก�ำหนด ได้แก่
ความถีใ่ นการมาเยีย่ มของญาติ การมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม และ
การเห็นคุณค่าในตนเอง ไม่ได้ร่วมกันท�ำนายตัวแปรตาม คือ
ความซึมเศร้าของผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นบ้านพักผูส้ งู อายุ ทัง้ นีจ้ ากการ
วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ forward ตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถ
ท�ำนายความซึมเศร้าของผูส้ งู อายุทอี่ ยูใ่ นบ้านพักผูส้ งู อายุ อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ�ำนวนเพียง 1 ตัวแปร คือ
การเห็นคุณค่าในตนเอง ( b มีค่าเท่ากับ -0.34) ซึ่งสามารถ
ท�ำนายความซึมเศร้าของผูส้ งู อายุได้รอ้ ยละ 20 แสดงว่าตัวแปร
ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมีเพียง 1 ตัวแปร คือตัวแปรการเห็น
คุณค่าในตนเอง
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อิทธิพลของความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
และการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม

จากผลการศึกษา ตัวแปรที่สามารถท�ำนาย พบว่า
การเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นปัจจัยท�ำนายความซึมเศร้าของผู้
สูงอายุที่อยู่บ้านพักผู้สูงอายุ โดยลักษณะของการท�ำนายเป็น
แบบแปรผกผัน กล่าวคือเป็นความสัมพันธ์ทางลบ ซึง่ หมายความ
ว่า เมือ่ ตัวแปรการเห็นคุณค่าในตนเองมีคะแนนเพิม่ ขึน้ ตัวแปร
ความซึมเศร้าจะลดต�่ำลงนั่นเอง  ซึ่งอธิบายเชิงปรากฏการณ์ได้
ว่าถ้าหากผู้สูงอายุมีการเห็นคุณค่าในตนเองมากแล้ว ผู้สูงอายุ
จะมีความซึมเศร้าในระดับน้อย ในทางตรงกันข้ามหากเห็น
คุณค่าในตนเองน้อยแล้ว ความซึมเศร้าจะเพิม่ ขึน้ การเห็นคุณค่า
ในตนเองมีความเกี่ยวข้องกับการการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของ
บุคคล กล่าวคือ หากคนเรารับรูว้ า่ ตนเองมีจดุ เด่นอะไรบ้าง และ
เป็นการรับรู้ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ก็จะส่งผลให้เขารับรู้
ตนเองเป็นไปในทางด้านบวก มีความรู้สึกที่ดีกับตนเอง มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง พร้อมทั้งมีการแสดงออกอย่างเหมาะสม8
อนึง่ ประเด็นทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์พบข้อสนับสนุน
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยค่าสหสัมพันธ์แบบถดถอยว่าการ
ที่ปัจจัยความถี่ของการมาเยี่ยมไม่ได้มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้า
ในผู้สูงอายุ อาจเป็นเพราะคุณภาพของการมาเยี่ยมของญาติ      
ที่แตกต่างกันไปในกลุ่มตัวอย่างนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้พบว่ามีจ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้รู้สึกพึง
พอใจในการมาเยี่ยมของญาติ เนื่องจากมาพบแล้วก็ไม่ได้ท�ำ
อะไรร่วมกับผู้สูงอายุ นั่งเล่นเกมทางโทรศัพท์มือถือบ้าง ติดต่อ
พูดคุยกับผูอ้ นื่ ทางโทรศัพท์บา้ ง ทีส่ ำ� คัญคือไม่ได้ให้เวลากับผูส้ งู
อายุเท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามมีญาติบางรายที่มาเยี่ยมและ
สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้สูงอายุ มีการน�ำผู้สูงอายุออกไป
รับประทานอาหารหรือไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ บ้าง เพื่อ
เป็นการเปลีย่ นบรรยากาศในเวลากลางวัน ท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วาม
สุ ข ที่ ญ าติ ไ ม่ ท อดทิ้ ง และยั ง มี เ วลาที่ จ ะมี ค วามสุ ข ร่ ว มกั น 9
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องเวลาคุณภาพ10 เวลาที่มีคุณภาพ
ส�ำหรับครอบครัว คือเวลาที่พ่อ แม่ ลูก หรือบุคคลในครอบครัว
ใช้ร่วมกันอย่างเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ร่วมท�ำกิจกรรมที่มีความ
หมายต่อกัน เรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน การสร้างเวลาคุณภาพส�ำหรับ
ครอบครัวได้แก่ พูดคุยสร้างความสัมพันธ์แบบเปิดเผยแสดงท่าที
รู้สึกห่วงใยด้วยการโอบกอดหรือสัมผัสและการแสดงท่าทีของ
การยอมรับระหว่างกันจะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตของสมาชิกใน
ครอบครัวได้9, 10 ความแตกต่างกันของคะแนนที่เกิดขึ้นจึงเป็น
เหตุให้ตัวแปรนี้ถูกขจัดออกไปเมื่อใช้multiple regression
แบบ forward
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ส่วนในการที่การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมไม่ได้ส่งผล
ต่อภาวะซึมเศร้าในการศึกษาครั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ความแตก
ต่างระหว่างบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์       
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ พบว่าผู้สูงอายุบางราย
ต้องการความเป็นส่วนตัว การได้รบั บริการเกีย่ วกับความจ�ำเป็น
ในการด�ำเนินชีวติ เช่นอาหาร การพักผ่อน และการออกก�ำลังกาย
หรือดูแลยามเจ็บไข้บ้างนับเป็นการเพียงพอแล้ว นอกจาก
นัน้ ยังมีบางรายทีไ่ ม่ตอ้ งการให้ใครทราบว่าตนเองมาพักอาศัยที่
บ้านพักผู้สูงอายุเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวบางประการ จึงหลีก
เลี่ยงที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ
กลุม่ บุคคลหรือองค์กรภายนอกจัดขึน้ ในบางโอกาส  ในทางกลับ
กันมีบางรายที่รู้สึกพึงพอใจมากที่ได้มีโอกาสพูดคุยหรือท�ำ
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นที่บ้านพักผู้สูงอายุจัดขึ้นหรือในบางครั้งมี
กลุ่มอาสาสมัครหรือผู้มีน�้ำใจมาจัดกิจกรรมนันทนาการหรือน�ำ
สิ่งของเครื่องใช้จ�ำเป็นมอบให้ เป็นเหตุให้แต่ละคนมีการให้
คะแนนในส่วนนี้ต่างกันไปเป็นสองฝ่าย ความแตกต่างกันของ
คะแนนที่ได้ท�ำให้เกิดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนชุดนี้สูง
และการกระจายภายใต้พื้นที่โค้งต่างไปจากโค้งปกติเมื่อน�ำไป
หาความสัมพันธ์กับชุดคะแนนที่มีการกระจายและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็ น ปกติ จึ ง อาจส่ ง ผลทางสถิ ติ ใ ห้ ตั ว แปรการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนี้มีความสัมพันธ์กับคะแนนความซึมเศร้า
น้อยได้

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
1. ควรส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ สู ง อายุ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง        
การบริ ห ารส่ ง เสริ ม สั ม พั น ธภาพ การบริ ห ารอารมณ์ ด้ ว ย
กิจกรรมที่ท�ำให้ผู้สูงอายุทุกคนได้มีส่วนร่วม ขณะเดียวกันใน       
ผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการความเป็นส่วนตัวอาจหากิจกรรมทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ส่งเสริมความภาคภูมใิ จในตนเอง และรักษาศักยภาพต่าง ๆ
ที่ยังมีอยู่ให้คงอยู่
2. การให้ความรู้แก่ญาติ เพื่อให้ญาติเห็นความ
ส�ำคัญของการปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพระหว่างญาติกับผู้สูงอายุ
ทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงเวลาทีม่ าเยีย่ มผูส้ งู อายุ ซึง่ สามารถพัฒนาได้ดว้ ย
การแสดงความเอาใจใส่ดูแล ปรนนิบัติ พูดคุยกันด้วยความรัก
ความห่วงใยในช่วงเวลาของการมาเยี่ยม ว่ามีความส�ำคัญ
มากกว่าจ�ำนวนความถี่ของการมาเยี่ยมซึ่งไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันหรือเป็นไปในทางขัดแย้งกัน   

The Influence of the Frequency of Visits by Relatives, Social Interaction and Self Esteem on Depression
วารสารพยาบาลทหารบก
in Elderly People in Homes for the Elderly in Nakhon Pathom Province
Journal of The Royal Thai Army Nurses

ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป

1. ควรเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุในเขตจังหวัดอื่น ๆ
เพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลจ�ำนวนมากเกีย่ วกับปริมาณ เช่น ความถี่
ของการมาเยี่ยม และด้านคุณภาพของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง        
การมาเยี่ยม   เช่น   สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการมาเยี่ยมของญาติ
ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้น
2. ควรศึกษาและด�ำเนินโครงการเกีย่ วกับการสร้าง
การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองในผู ้ สู ง อายุ ที่ มี ลั ก ษณะความชอบ            
ในการเข้าสังคมต่างกัน  
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