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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ	 การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 และการ

เห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐมจ�านวน	6	แห่ง	กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	

45	คน	ได้โดยการสุม่อย่างง่ายจากประชากร	เครือ่งมือทีใ่ช้	ประกอบด้วย1)	แบบบนัทกึข้อมลูทัว่ไปของผูส้งูอายซุึง่ระบขุ้อมลูความถี่

การมาเยี่ยมของญาติในช่วง	1	ปีที่ผ่านมา	และการเข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านพักผู้สูงอายุจัดขึ้น		2)	แบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทาง

สงัคม	มค่ีาความเชือ่ถอืได้ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั	0.87		3)	แบบประเมนิการเหน็คณุค่าในตนเองของโรเซน็เบร์ิก	มค่ีาความ

เชือ่ถอืได้ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากับ	0.82		และ	4)	แบบวดัความซมึเศร้าในผูส้งูอายไุทย	มค่ีาความเชือ่ถอืได้ของแบบสอบถาม

ทั้งฉบับเท่ากับ	0.82		และ		5)	แนวทางในการสนทนาและสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ	

	 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	พบว่ามีเพียงตัวแปรการเห็นคุณค่าในตนเอง	ที่มีผลต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่

อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	โดยที่ค่า	b		มีค่าเท่ากับ	-0.34	ซึ่งสามารถใช้ท�านายความซึมเศร้าของผู้สูงอายุได้

ร้อยละ	20	ส่วนตวัแปรความถีใ่นการมาเยีย่มของญาต	ิ	และการมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม	นัน้ไม่พบอทิธพิลในการท�านายตวัแปรความ

ซึมเศร้า
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จากเกิดจากความสัมพันธ์มีผลต่อการเพ่ิมโอกาสการอยู่รอด		

การสูญเสียความผูกพันทางสังคมอาจท�าให้รู้สึกเจ็บปวด	 เหงา	

และอยากถอนตัวจากสังคม	 แต่การคบหาผู ้อื่น	 การมีคน

สนับสนุน	มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด	จะท�าให้มีความสุข	สุขภาพ

แข็งแรงโดยเฉพาะเมื่ออยู่กันคนที่ตนรักและสนับสนุนตน3

	 จากการศึกษาเปรยีบเทียบภาวะซึมเศร้าของผูส้งูอายุ

ท่ีอยู่ในบ้านพักของตนเองและผู้สูงอายุท่ีอยู่ในบ้านพักคนชรา	

อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัเชยีงใหม่4	พบว่าผูส้งูอายทุีอ่ยู่ในบ้านพักคน

ชรามีภาวะซึมเศร้ามากกว่าผู้สูงอายุท่ีอยู่ในบ้านพักของตนเอง	

โดยพบว่าผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นบ้านพกัคนชรามภีาวะซมึเศร้าร้อยละ	

42.4	 และผู้สูงอายุท่ีอยู่ในบ้านพักของตนเองมีภาวะซึมเศร้า						

ร้อยละ	7.1	ซึง่ปัจจัยทีม่ผีลต่อภาวะซมึเศร้าเมือ่วเิคราะห์เฉพาะ

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

สงู	ปัจจยัท�านายภาวะซมึเศร้าของผูส้งูอายทุัง้	2	กลุม่	ได้แก่	ไม่มี

รายได้ประจ�าเป็นของตนเอง	ความไม่เพียงพอของรายได้	และ

ไม่เข ้าร ่วมกิจกรรมทางสังคม	 ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทยปี	 2558	 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและ

พฒันาผูส้งูอายไุทย5		ทีร่ะบุว่าการอยูอ่าศยัทีด่ทีีส่ดุของผู้สงูอายุ

คือ	 ให้ผู้สูงอายุอยู่อาศัยในท่ีอยู่เดิมกับครอบครัว	 ชุมชนและ							

สิ่งแวดล้อมเดิมที่คุ้นชิน	

บทน�า
	 วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ	

อารมณ์	 สังคมและร่างกาย	 ส่งผลให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหา

สุขภาพจิต	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดภาวะซึมเศร้า	 การเห็น

คณุค่าในตนเองลดลง	อนัเนือ่งจากปัจจัยหลายอย่างได้แก่	ภาวะ

หลังเกษียณ	การถูกลดบทบาทหน้าที่	การสูญเสียบุคคลอันเป็น

ที่รัก	เป็นต้น	ท�าให้มีอารมณ์เศร้า	เสียใจ	ว้าเหว่	สิ้นหวัง	ความ

ภาคภูมิใจในตนเองลดลง	 ส่งผลต่อสภาพอารมณ์ของผู้สูงอายุ	

ประกอบกับบทบาททางสังคมลดลง	 และอยู่ในภาวะพึ่งพาลูก

หลาน	โดยเฉพาะผูส้งูอายทีุไ่ม่ได้อยูก่บัลกูหลาน	ต้องใช้ชวีติป้ัน

ปลายที่บ้านพักผู้สูงอายุยิ่งท�าให้รู้สึกโดดเด่ียว	 และไม่เป็นที่

ยอมรับของลูกหลาน	แม้ว่าบ้านพักผู้สูงอายุจะมีระบบการดูแล

ที่ครอบคลุมทุกมิติ	 แต่ความรู้สึกเหล่านี้ล้วนส่งผลต่ออารมณ์

เศร้า	เสียใจ	ว้าเหว่	สิ้นหวัง	ความภาคภูมิใจในตนเองลดลงและ

ซึมเศร้าได้ง่าย1 

	 รูปแบบการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทยได้เปลี่ยนไป

จากเดิมคือจากครัวเรือนขนาดใหญ่	 ที่มีคนหลายรุ่นหลายวัย

อาศยัอยูด้่วยกนั	เป็นครวัเรอืนขนาดเลก็มจี�านวนสมาชกิในครวั

เรือนประมาณ	 3-5	 คนประกอบกับสัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่

ล�าพงัคนเดยีว	และอยูล่�าพงักบัคูส่มรสมแีนวโน้มสงูขึน้	จากการ

ส�ารวจปี	 2545	พบผู้สูงอายุที่อยู่ล�าพังร้อยละ	 6	 ได้เพิ่มสูงขึ้น

เป็นร้อยละ	9	ในปี	2557	และผูส้งูอายทุีอ่ยูล่�าพังกบัคูส่มรสเพิม่

สูงขึ้นจากร้อยละ	16	ในปี	2545	เป็นร้อยละ	19	ในปี	25572	 

	 การมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับมนุษย์						

นักจิตวิทยาสังคม	 แสดงให้เห็นอ�านาจของการดึงดูดทางสังคม

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	
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	 อย่างไรกต็ามด้วยเหตุผลทางเศรษฐกจิสงัคมทีบ่บีรดั

จนกระทั่งบุตรหลานจ�านวนหนึ่งอาจไม่สามารถให้เวลาในการ

ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพที่เหมาะสมได้	 เป็นเหตุให้ต้อง

แสวงหาหน่วยงานหรือองค์กรที่จะรับผู ้สูงอายุไปดูแลแทน									

ซ่ึงการกระท�าดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความคิดว่าถูก

ปฏิเสธ	หรือถูกทอดทิ้งจากบุคคลในครอบครัว	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในรายที่ไม่สามารถไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุอย่างสม�่าเสมอได	้

ซึ่งอาจเป็นสาเหตุส�าคัญที่จะท�าให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกซึม

เศร้า	 	 มองตัวเองในด้านลบ	 มองเห็นคุณค่าในตนเองต�่าลง								

เกิดความไม่มั่นคงของสภาพจิตใจ	 ส่งผลให้มีอาการแสดงที่พบ

บ่อย	คือ	เศร้า	เบื่อหน่าย	เหงา	ร้องไห้ง่าย	น้อยใจง่าย	จนอาจ

กลายเป็นภาวะซึมเศร้าขึ้นมาได้

	 จากข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้นท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจ

ทีจ่ะศกึษาอทิธพิลของปัจจยัทีม่ต่ีอความซมึเศร้าของผูส้งูอายท่ีุ

อาศัยอยู่บ้านพักผู้สูงอายุ	 โดยได้เลือกปัจจัยอันได้แก่	 ความถี่

ของการมาเย่ียมของญาติ	 การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม	 และการ

เห็นคุณค่าในตนเอง	 และได้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในจังหวัด

นครปฐม	 เนื่องด้วยเป็นจังหวัด	 ในภาคกลางเป็นพื้นที่เขต

ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร	 มีบรรยากาศและธรรมชาติที่

เหมาะแก่การพักผ่อนท�าให้มีผู้จัดสร้างและด�าเนินงานเก่ียวกับ

บ้านพักผู้สูงอายุโดยเอกชนและองค์กรสาธารณะต่าง	 ๆ	 ถึง											

7	 แห่ง	 ทั้งนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรเหล่านี้ที่มีต่อความ						

ซึมเศร้า	 เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่สถานสงเคราะห์หรือบ้านพักผู้สูง

อายแุต่ละแห่งทราบในภาพรวมเพ่ือการน�ามาปรบัใช้ในการดแูล

ส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุในความดูแลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพือ่ศกึษาอทิธิพลของความถีใ่นการมาเยีย่มของญาต	ิ

การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	และการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อ

ความซึมเศร้าของผู้สูงอายุท่ีอยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุในจังหวัด

นครปฐม

ค�าถามในการวิจัย
	 ความถ่ีในการมาเยีย่มของญาต	ิการมปีฏสิมัพนัธ์ทาง

สังคม	 และการเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลต่อความซึมเศร้า

ของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม	หรือไม่

และอย่างไร

สมมติฐาน
		 ความถ่ีในการมาเยีย่มของญาต	ิการมปีฏสิมัพนัธ์ทาง

สังคม	 และการเห็นคุณค่าในตนเองมีอิทธิพลต่อความซึมเศร้า

ของผูส้งูอายท่ีุอยูใ่นบ้านพกัผูส้งูอายใุนจงัหวดันครปฐมและอาจ

ร่วมกันท�านายความซึมเศร้าของผู้สูงอายุได้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ

ความซึมเศร้าการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

การเห็นคุณค่าในตนเอง
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยนี้เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	

ในรปูของการท�านาย	โดยได้กลุม่ตวัอย่าง	45	คน	จากประชากร	

49	คนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้า	7	ข้อดังนี้	1)	มีอายุ	

60	ปีขึ้นไป	2)	 ไม่มีปัญหาในการติดต่อสื่อสารด้านการพูดการ

ได้ยิน	3)	สามารถสื่อสารภาษาไทยได้	4)	ไม่มีความผิดปกติทาง

สมอง	ประเมนิโดยศึกษาประวติัประจ�าตัวด้านสขุภาพ	5)	มญีาติ

ที่สามารถติดต่อได้	 6)	 ผู้สูงอายุอาศัยอยู่บ้านพักผู้สูงอายุที่เข้า

ร่วมโครงการอย่างน้อย	 1	 ปีและ	 7)	 แสดงความสมัครใจและ

ยนิดีร่วมงานวจิยัตามระเบียบวธิกีารทีก่�าหนด	เกณฑ์การคดัออก	

1)	 ผู้สูงอายุมีความประสงค์ขอยุติการเข้าร่วม	 2)	 ผู้สูงอายุ															

มีปัญหาสุขภาพในช่วงของการเก็บข้อมูลท�าให้ไม่พร้อมท่ี 

จะเข้าร่วม

	 การวิจัยครั้งนี้มีการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

พร้อมกับได้รับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยจาก									

คณะกรรมการจรยิธรรมการวจัิยในมนษุย์	วทิยาลยัเซนต์หลยุส์	

เลขที่รับรอง	E.	005/2561

เครื่องมือในการวิจัย และคุณภาพของเครื่องมือ
	 1.	 แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ	 ประกอบ

ด้วยข้อมูลเก่ียวกับเพศ	 อายุ	 ระยะเวลาที่พักอาศัยในบ้านพัก							

ผู้สูงอายุ	 จ�านวนครั้งของการมาเยี่ยมของญาติในปีท่ีผ่านมา						

และจ�านวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านพักผู้สูงอายุ									

จัดขึ้น

	 2.	 แบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 เป็น

แบบสอบถามทีว่ดัการรับรูข้องผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นบ้านพกัผูส้งูอายุ

เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ	

ได้แก่	ด้านปฏสิมัพนัธ์กับเพือ่นผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นบ้านพกัผูส้งูอายุ	

ด ้านปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของบ้านพักผู ้สูงอายุ	 ด ้าน

ปฏิสัมพันธ์กับญาติ	และการเข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านพักผู้สูงอายุ

จัดขึ้นซ่ึงผู้วิจัยสร้างขึ้นค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม

วิเคราะห์ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s	

Alpha	coefficient)	มีค่าความเชื่อถือได้ทั้งฉบับ		เท่ากับ	0.89

	 3.	 แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองของ														

โรเซ็นเบิร์ก	 (Rosenberg	 Self	 Esteem	 Scale)	 คือ	 แบบ

ประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นฉบับที่มีการพัฒนาข้ึน6  

เป็นแบบประเมนิทีผู่ร้บัการทดสอบเป็นผูป้ระเมนิตนเอง	ตวัแปร

ที่วัดคือการเห็นคุณค่าในตนเอง	 มีข้อค�าถาม	 ทั้งหมด	 10	 ข้อ							

มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.86				

	 4.	 แบบวัดความซึมเศร ้าในผู ้สูงอายุไทย	 คือ	 

แบบวัดความซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย	30	ข้อ	(Thai		Geriatric	

Depression	 Scale	 :TGDS)	 7	 เป็นแบบวัดที่ได้รับความนิยม						

น�าไปใช้อย่างกว้างขวาง	เป็นแบบวดัทีส่ะดวก	เข้าใจง่าย	ใช้เวลา

ในการทดสอบสั้น	 มีความเท่ียงตรงสูง	 และเหมาะสมกับ

วฒันธรรมประเพณขีองคนไทยเป็นอย่างด	ีมค่ีาความเชือ่มัน่ทัง้

ฉบับเท่ากับ	0.93				

	 5.	 แนวทางในการสนทนาและสัมภาษณ์	 1)	 การ

สนทนาเพ่ือสร้างสัมพันธภาพ	 2)	 การสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูล						

เจตนคติในการด�าเนินชีวิตภายในบ้านพักผู้สูงอายุ	 ความรู้สึก

และอารมณ์ทีอ่าจแสดงออกมาในขณะทีม่กีารสนทนา	ลกัษณะ

ของอารมณ์ทีก่�าลงัเผชญิอยูแ่ละวธิกีารทีผู่ส้งูอายใุช้ในการปรบั

ตวัต่อสภาวะทางอารมณ์ท่ีเกดิข้ึนนัน้		เมือ่ยตุกิารสมัภาษณ์แล้ว

จะใช้เทคนิคการปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อจัดการกับอารมณ์คง

ค้างที่อาจเกิดขึ้นขณะท�าการสัมภาษณ์

ผลการวิจัย
	 1.	 ข้อมูลส่วนบุคคล	 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ	

ผูส้งูอายจุ�าแนกตามอาย	ุเพศ	ระยะเวลาทีพ่กัอาศยัอยูท่ีบ้่านพกั

คนชรา	ความถี่การมาเยี่ยมของญาติ	และการเข้าร่วมกิจกรรม

ที่บ้านพักผู้สูงอายุจัดขึ้นโดยใช้	การแจกแจงความถี่	ค�านวณค่า

ร้อยละ	 คะแนนเฉลี่ย	 คะแนนต�่าสุด	 คะแนนสูงสุดผู้สูงอายุที่

เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ	73	ปี	จ�านวน	4	คนและ	80	ปี	

จ�านวน	 4	 คน	 รวมเป็นจ�านวน	 8	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 17.8	 

เพศหญิงเป็นส่วนใหญ่	 จ�านวน	 38	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 84.4	 

ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักคนชราส่วนใหญ่เกินกว่า	2	ปี	

จ�านวน	30	คน	คิดเป็นร้อยละ	66.67เป็นเวลา	1-2	ปี	จ�านวน	

15	คน	คดิเป็นร้อยละ	33.3	จ�านวนครัง้ทีญ่าตมิาเยีย่มต่อปีส่วน

ใหญ่	 0	 ครั้งจ�านวน	 13	 คนและเฉลี่ยไม่เกิน	 13	 ครั้ง	 จ�านวน									

13	คน	รวมเป็นจ�านวน	26	คน	คดิเป็นร้อยละ	57.8	และมากกว่า	

13	ครั้งต่อปี	จ�านวน	19	คนและเข้าร่วมกิจกรรมที่บ้านพักผู้สูง

อายุจัดขึ้นส่วนใหญ่เฉลี่ย	5	ครั้งต่อปี	จ�านวน	43	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	95.6

	 2.	 ค ่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์ระหว ่างตัวแปร

ท่ีท�าการศึกษา	 พบว่าตัวแปรอิสระอันประกอบไปด้วยความถี่

ของการมาเยีย่มของญาต	ิ(X1)		การมปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม	(X2)			

และการเห็นคุณค่าในตนเอง	(X3)		มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ค่อนข้างน้อย	 และมีเพียงตัวแปรการเห็นคุณค่าในตนเองเพียง

อย่างเดียวท่ีมีความสัมพันธ์กับคะแนนความซึมเศร้าอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่	.05	(r	=	-.47,	p	<.002)
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ตาราง 1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	(r)	และค่าความเชื่อถือได้ทางสถิติ	(p)	ระหว่างตัวแปรความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ	การมี

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	และการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุ

 ตัวแปร X1 r / (p) X2 r / (p) X3 r / (p) Y r / (p)

ความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ		(X1)	 -	 .33*	(.028)	 -.31*	(.038)	 .15	(.327)

การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	(X2)	 	 -	 .22	(.143)	 -.22	(.147)

การเห็นคุณค่าในตนเอง	(X3)	 	 	 -	 -47*(.002)

ความซึมเศร้า	(Y)	 	 	 	 -

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

ตาราง 2.	แสดงอิทธิพลของตัวแปรความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ		การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	และการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อ

ความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุ	

 ตัวแปรท�านาย Unstandardized  Standardized

  Coefficients Coefficients t p

  b Std. Error β 

 

(Constant)	 13.95	 3.27	 	 4.26*	 0.00

การเห็นคุณค่าในตนเอง	(X3)	 -0.34	 .10	 -0.45	 -3.27*	 0.00

R	=	.45							R2	=	.20								SEE	=	2.36												F	=	10.70					p	=	.002

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05

	 3.	 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ(Multiple	Regression	Analysis)	แบบ	forward	เพื่อดูอิทธิพลของตัวแปรต้นที่มี

ต้อตัวแปรตาม	พบว่ามี	เพียงตัว	แปรการเห็นคุณค่าในตนเอง		ที่มีผลต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุ	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ	ในขณะที่ตัวแปรความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ	การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	ไม่ใช่ตัวแปรท�านาย	ซึ่งขอแสดงผล

ต่างๆ	ดังตารางต่อไปนี้

	 จากตาราง	 2	 ซึ่งใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยสหสัมพันธ์

ถดถอยพหุคูณแบบ	forward	พบว่า	ตัวแปรการเห็นคุณค่าใน

ตนเอง	(X3)	เป็นตัวแปรท่ีมอีทิธพิลท�านายตัวแปรความซมึเศร้า	

(Y)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	เพียง	1	ตัวแปร	โดยที่

ค่า	b		มค่ีาเท่ากบั	-0.34	ซึง่สามารถใช้ท�านายความซมึเศร้าของ

ผู้สูงอายุได้ร้อยละ	 20	 ส่วนตัวแปรความถี่ในการมาเยี่ยมของ

ญาติ	 (X1)	และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	 (X2)	นั้น	จากการ

ค�านวณและวิเคราะห์ด้วยสหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณแบบ	 for-

ward	ไม่พบอิทธิพลในการท�านายตัวแปรความซึมเศร้าและถูก

ตดัออกไปจากสมการ	จงึเขยีนเป็นสมการถดถอยพหคุณูได้ดงันี้	

Y’	=	13.95-0.34(X3)

	 จากผลการศึกษาที่พบว่า	ตัวแปรต้นที่ก�าหนด	ได้แก่	

ความถ่ีในการมาเยีย่มของญาต	ิการมปีฏสัิมพันธ์ทางสงัคม	และ

การเห็นคุณค่าในตนเอง	 ไม่ได้ร่วมกันท�านายตัวแปรตาม	 คือ	

ความซมึเศร้าของผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นบ้านพกัผูส้งูอาย	ุทัง้นีจ้ากการ

วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	(Multiple	Regres-

sion	 Analysis)	 แบบ	 forward	 ตัวแปรพยากรณ์ที่สามารถ

ท�านายความซมึเศร้าของผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นบ้านพกัผู้สงูอาย	ุอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	มีจ�านวนเพียง	1	ตัวแปร	คือ

การเห็นคุณค่าในตนเอง	 (	 b	 มีค่าเท่ากับ	 -0.34)	 ซ่ึงสามารถ

ท�านายความซมึเศร้าของผูส้งูอายไุด้ร้อยละ	20	แสดงว่าตวัแปร

ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมีเพียง	1	ตัวแปร	คือตัวแปรการเห็น

คุณค่าในตนเอง
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	 จากผลการศึกษา	 ตัวแปรที่สามารถท�านาย	 พบว่า	

การเห็นคุณค่าในตนเอง	 เป็นปัจจัยท�านายความซึมเศร้าของผู้

สูงอายุที่อยู่บ้านพักผู้สูงอายุ	 โดยลักษณะของการท�านายเป็น

แบบแปรผกผนั	กล่าวคือเป็นความสมัพันธ์ทางลบ	ซึง่หมายความ

ว่า	เมือ่ตวัแปรการเหน็คณุค่าในตนเองมคีะแนนเพิม่ขึน้	ตวัแปร

ความซึมเศร้าจะลดต�่าลงนั่นเอง		ซึ่งอธิบายเชิงปรากฏการณ์ได้

ว่าถ้าหากผู้สูงอายุมีการเห็นคุณค่าในตนเองมากแล้ว	 ผู้สูงอายุ

จะมีความซึมเศร้าในระดับน้อย	 ในทางตรงกันข้ามหากเห็น

คณุค่าในตนเองน้อยแล้ว	ความซมึเศร้าจะเพิม่ขึน้	การเหน็คณุค่า

ในตนเองมีความเกี่ยวข้องกับการการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของ

บคุคล	กล่าวคอื	หากคนเรารับรูว่้าตนเองมีจดุเด่นอะไรบ้าง	และ

เป็นการรับรู้ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง	ก็จะส่งผลให้เขารับรู้

ตนเองเป็นไปในทางด้านบวก	มีความรู้สึกที่ดีกับตนเอง	มีความ

ภาคภูมิใจในตนเอง	พร้อมทั้งมีการแสดงออกอย่างเหมาะสม8

	 อนึง่	ประเดน็ทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์พบข้อสนบัสนนุ

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยค่าสหสัมพันธ์แบบถดถอยว่าการ

ที่ปัจจัยความถี่ของการมาเยี่ยมไม่ได้มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้า

ในผู้สูงอายุ	 อาจเป็นเพราะคุณภาพของการมาเยี่ยมของญาต	ิ					

ที่แตกต่างกันไปในกลุ่มตัวอย่างนี้	 จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่

เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้พบว่ามีจ�านวนไม่น้อยท่ีไม่ได้รู้สึกพึง

พอใจในการมาเยี่ยมของญาติ	 เน่ืองจากมาพบแล้วก็ไม่ได้ท�า

อะไรร่วมกับผู้สูงอายุ	นั่งเล่นเกมทางโทรศัพท์มือถือบ้าง	ติดต่อ

พดูคยุกับผูอ้ืน่ทางโทรศพัท์บ้าง	ทีส่�าคญัคอืไม่ได้ให้เวลากบัผูส้งู

อายุเท่าที่ควร	 ในทางตรงกันข้ามมีญาติบางรายที่มาเยี่ยมและ

สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้สูงอายุ	มีการน�าผู้สูงอายุออกไป

รับประทานอาหารหรือไปเยี่ยมชมสถานท่ีต่าง	 ๆ	 บ้าง	 เพื่อ

เป็นการเปลีย่นบรรยากาศในเวลากลางวนั	ท�าให้ผูส้งูอายมุคีวาม

สุขท่ีญาติไม่ทอดทิ้งและยังมีเวลาที่จะมีความสุขร่วมกัน9	

สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องเวลาคุณภาพ10	 เวลาท่ีมีคุณภาพ

ส�าหรับครอบครัว	คือเวลาที่พ่อ	แม่	ลูก	หรือบุคคลในครอบครัว

ใช้ร่วมกันอย่างเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน	ร่วมท�ากิจกรรมที่มีความ

หมายต่อกนั	เรยีนรูซ้ึง่กนัและกัน	การสร้างเวลาคณุภาพส�าหรบั

ครอบครวัได้แก่	พูดคุยสร้างความสัมพนัธ์แบบเปิดเผยแสดงท่าที

รู้สึกห่วงใยด้วยการโอบกอดหรือสัมผัสและการแสดงท่าทีของ

การยอมรับระหว่างกันจะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตของสมาชิกใน

ครอบครัวได้9,	 10	ความแตกต่างกันของคะแนนที่เกิดข้ึนจึงเป็น

เหตุให้ตัวแปรนี้ถูกขจัดออกไปเมื่อใช้multiple	 regression	

แบบ	forward

	 ส่วนในการท่ีการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมไม่ได้ส่งผล

ต่อภาวะซึมเศร้าในการศึกษาครั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	ความแตก

ต่างระหว่างบุคคลท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง	 ท้ังนี้จากการสัมภาษณ	์						

ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้	 พบว่าผู้สูงอายุบางราย

ต้องการความเป็นส่วนตวั	การได้รบับรกิารเกีย่วกบัความจ�าเป็น

ในการด�าเนนิชวีติเช่นอาหาร	การพกัผ่อน	และการออกก�าลงักาย 

หรือดูแลยามเจ็บไข้บ้างนับเป็นการเพียงพอแล้ว	 นอกจาก 

นัน้ยงัมบีางรายทีไ่ม่ต้องการให้ใครทราบว่าตนเองมาพักอาศัยที่

บ้านพักผู้สูงอายุเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวบางประการ	 จึงหลีก

เลี่ยงที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ 	ที่สถานดูแลผู้สูงอายุหรือ

กลุม่บุคคลหรอืองค์กรภายนอกจดัข้ึนในบางโอกาส		ในทางกลบั

กันมีบางรายท่ีรู ้สึกพึงพอใจมากท่ีได้มีโอกาสพูดคุยหรือท�า

กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นที่บ้านพักผู้สูงอายุจัดขึ้นหรือในบางคร้ังมี

กลุ่มอาสาสมัครหรือผู้มีน�้าใจมาจัดกิจกรรมนันทนาการหรือน�า

สิ่งของเครื่องใช้จ�าเป็นมอบให้	 เป็นเหตุให้แต่ละคนมีการให้

คะแนนในส่วนนี้ต่างกันไปเป็นสองฝ่าย	 ความแตกต่างกันของ

คะแนนที่ได้ท�าให้เกิดค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนชุดนี้สูง	

และการกระจายภายใต้พื้นที่โค้งต่างไปจากโค้งปกติเม่ือน�าไป

หาความสัมพันธ์กับชุดคะแนนที่มีการกระจายและค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเป็นปกติจึงอาจส่งผลทางสถิติให้ตัวแปรการมี

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนี้มีความสัมพันธ์กับคะแนนความซึมเศร้า

น้อยได้

ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย

	 1.	 ควรส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเอง								

การบริหารส่งเสริมสัมพันธภาพ	 การบริหารอารมณ์	 ด้วย

กิจกรรมท่ีท�าให้ผู้สูงอายุทุกคนได้มีส่วนร่วม	 ขณะเดียวกันใน							

ผูส้งูอายทุีต้่องการความเป็นส่วนตวัอาจหากจิกรรมทีเ่หมาะสม

เพ่ือส่งเสรมิความภาคภมูใิจในตนเอง	และรกัษาศักยภาพต่าง	ๆ 	

ที่ยังมีอยู่ให้คงอยู่	

	 2.	 การให้ความรู ้แก่ญาติ	 เพื่อให้ญาติเห็นความ

ส�าคัญของการปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพระหว่างญาติกับผู้สูงอายุ

ทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวลาทีม่าเยีย่มผูส้งูอาย	ุซึง่สามารถพฒันาได้ด้วย

การแสดงความเอาใจใส่ดูแล	ปรนนิบัติ	พูดคุยกันด้วยความรัก

ความห่วงใยในช่วงเวลาของการมาเยี่ยม	 ว่ามีความส�าคัญ

มากกว่าจ�านวนความถี่ของการมาเยี่ยมซึ่งไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกันหรือเป็นไปในทางขัดแย้งกัน			
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ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป 
	 1.	 ควรเก็บข้อมูลจากผู้สูงอายุในเขตจังหวัดอื่น	 ๆ	

เพ่ิมขึน้	เพ่ือให้ได้ข้อมลูจ�านวนมากเกีย่วกบัปรมิาณ	เช่น	ความถ่ี

ของการมาเยี่ยม	 และด้านคุณภาพของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง								

การมาเยี่ยม	 	 เช่น	 	 สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการมาเยี่ยมของญาต	ิ

ความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้น

	 2.	 ควรศกึษาและด�าเนนิโครงการเกีย่วกบัการสร้าง

การเห็นคุณค่าในตนเองในผู ้สูงอายุที่มีลักษณะความชอบ												

ในการเข้าสังคมต่างกัน		
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