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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 2) ศึกษาทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบ
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
บ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลางและสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วงจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการสุ่มตัวอย่างจากผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ท�ำงานในสถานสงเคราะห์ทั้ง 2 แห่ง และท�ำงาน
มาอย่างน้อย 1 ปี ซึง่ มีจ�ำนวน 60 คนผูว้ จิ ยั ได้ท�ำการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้กลุม่ ตัวอย่าง
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ที่ใช้ในงานวิจัยนี้จ�ำนวน 53 ตัวอย่าง และได้รับแบบสอบถามคืนมาจ�ำนวน 51 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.23 การวิจัยนี้
ได้ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนา (Descriptive Statistics) เช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน แล้วท�ำการแปลผลข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี มีการศึกษาทีต่ ำ�่ กว่าปริญญาตรี ผูด้ แู ลส่วนใหญ่
ท�ำงานมาต�ำ่ กว่า 20 ปีดา้ นระดับความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลผูส้ งู อายุพบว่า ผูด้ แู ลส่วนใหญ่มคี วามรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการดูแล
ผู้สูงอายุในระดับปานกลาง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของผู้สูงอายุ และ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ให้ผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุในระดับสูง และมีทัศนคติเชิงลบต่อการดูแลผู้สูงอายุ
ในระดับต�่ำ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและพัฒนาความรู้
การดูแลผู้สูงอายุอย่างเร่งด่วนต่อเนื่อง และควรพัฒนาทัศนคติในการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของผู้ดูแลผู้สูงอายุให้เป็นผู้มีความพร้อมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
อีกทั้งควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจท�ำงานเป็นกลุ่ม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างทัศนคติ
เชิงบวกในการดูแลผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : ผู้สูงอายุ ความรู้การดูแลผู้สูงอายุทัศนคติ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Abstract

The purposes of this research were (1) to explore the knowledge of the elderly caregivers
(2) to explore thepersonal’s positive attitude and negative attitudeof the elderly caregivers in the
ThammapakornPhoklang and Watmuang Elderly Care Center Nakhonratchasima.Purposive sampling was adopted in this research study, by selected 60 elderly caregivers of these two places,
who work at least 1 year. There were 53 respondents, and 51 set of questionnaires returned to
the researchers or 96.23 percent. The researchers used descriptive statistics such as frequency
percentage average and standard deviation to analyze and interpret the data.
The finding has shown as follows; the majority group of respondents incorporated was female,
aged between 31-40 years old and study under bachelor degree. Most of respondents had worked
in these two places less than 20 years. The elderly caregivers knowledge were in the medium level
or 50 – 79 percentin the understanding of aging processes and suitable physical environment for
older people. In addition, the sample group had high level of personal’s positive attitude and low
level ofpersonal’s negative attitude toward the elderly people. Thus, Nakhonartchasima Provincial
Administration Organization (NakhonRatchasima PAO) and the related organization should urgently
improve the knowledge for the caregivers of elderly people and consistency. Moreover, these
organizations should develop positive attitude and decrease the negative attitude for caregiver
of elderly peopleby establish activities or workshops in order to get into the Ministry of Public
Health standard. Finally, these organizations should empower the team cooperation, support to
the exchange or share knowledge and positive attitude for the caregivers of elderly people.
Keywords: Elderly, Knowledge of caregivers for the elderly people, Attitude and Caregivers for
			 the elderly people.

บทน�ำ

ปรากฏการณ์ ใ หม่ ใ นศตวรรษที่ 21 ของ
ประเทศไทย คือการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ขนาดหรือ
จ�ำนวนของประชากรรวม และประชากรสูงอายุเพิ่ม
ขึ้น (ส�ำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข, 2557) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล (2549) ได้ท�ำการศึกษา การฉาย
ภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548 – 2568
พบว่ า สั ง คมไทยก�ำลั ง จะเป็ น สั ง คมผู ้ สู ง อายุ
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
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ในอนาคตนั้น จะก่อให้เกิดปรากฏการณ์ส�ำคัญที่มีผล
ต่อสังคมไทยอย่างมากนั่นคือ การมีผู้สูงอายุมากกว่า
เด็ก ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากจ�ำนวนเด็กที่ลดลงใน
ขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกประมาณ 15
ปีข้างหน้า จ�ำนวนเด็กจะพอ ๆ กับผู้สูงอายุ และใน
อนาคตอีก 40 ปีข้างหน้าถ้าภาวะเจริญพันธุ์ลดลงไป
อีกประชากรไทยจะประกอบด้วยเด็กเพียงประมาณ
ร้ อ ยละ 12 วั ย แรงงานประมาณร้ อ ยละ 65 และ
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมีมากถึงร้อยละ 23 หรือ
ถึงเกือบ 1 ใน 4 (ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา
ว่าพัฒนวงศ์, 2555)
ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น เมื่อถึงจุดหนึ่ง
ภายใต้ความเสื่อมถอยของร่างกายที่เพิ่มตามอายุ โดย
หลักในการดูแลผูส้ งู อายุคอื สมาชิกในครอบครัว ได้แก่
บุตรหลาน หรือญาติที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน
อาจเป็นสามี ภรรยา บุตร ญาติพี่น้อง จะรับหน้าที่
ในการดูแล และนิยมเรียกว่า ญาติผู้ดูแล (Family
Caregiver) แต่การลดลงของสมาชิกในครอบครัว เป็น
ปัจจัยท�ำให้การดูแลผู้สูงอายุโดยสมาชิกในครอบครัว
อ่อนแอลงถึงระดับที่ไม่สามารถรับบทบาทการดูแล
ผู้สูงอายุที่เป็นที่คาดหวังของสังคมได้ จึงจ�ำเป็นต้องให้
ความส�ำคัญกับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มาจากนอกครอบครัว
สังคมไทยจึงก้าวสู่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามผู้ดูแล
ผูส้ งู อายุมกั จะเกิดภาวะเครียดทางอารมณ์และจิตใจได้
ง่าย เนือ่ งจากความกังวลใจ ความรูส้ กึ สับสน ความเบือ่
หน่ายในการดูแล รวมถึงการขาดความเข้าใจบทบาท
การดูแลผูส้ งู อายุทสี่ งั คมคาดหวัง และปัญหาทีส่ �ำคัญอีก
อย่างคือ ผู้ดูแลส่วนใหญ่ขาดความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ
ของผู้สูงอายุ และการขาดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถม
ศึกษาปีที่ 4 หรือ ปีที่ 6 (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2552)
ซึ่งข้อเท็จจริงของการดูแลนั้น ผู้ดูแลจะดูแลผู้สูงอายุ
ตามมี ต ามเกิ ด เมื่ อ เจ็ บ ป่ ว ยก็ ไ ด้ รั บ ค�ำแนะน�ำจาก
เพื่อนบ้าน/ชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แหล่งความรู้ของ
ผู้ดูแลมาจากแหล่งที่ไม่เป็นทางการ จากการปฏิบัติ
สืบทอดกันมามากกว่าการได้จากแหล่งที่เป็นทางการ
(ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2552) Grant, Js. (1996) ระบุว่า
“ผู ้ ดู แ ลมั ก มี ค วามต้ อ งการด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร
(Demand on Information) ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพความเจ็บป่วย การเปลีย่ นแปลงต่างๆทางร่างกาย
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ของผู้สูงอายุ การพยากรณ์โรค การด�ำเนินโรค ตลอด
จนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ และความ
ต้องการสนับสนุนด้านจิตใจเพื่อช่ว ยเหลือบรรเทา
ความกลัวต่างๆ”
นอกจากนี้ เ มื่ อ จ�ำนวนและสั ด ส่ ว นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
ของผู้สูงอายุได้ก่อให้เกิดความห่วงใยโดยเฉพาะเรื่อง
ของภาระการดูแลผู้สูงอายุ โดยมองว่า หากทัศนะต่อ
ผู้สูงอายุของคนรุ่นลูกรุ่นหลาน หรือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
เปลี่ยนไป เช่น มองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระของลูกหลาน
หรือเป็นภาระของสังคม ทัศนะเหล่านีย้ อ่ มส่งผลต่อการ
ดูแลผูส้ งู อายุในอนาคต ดังนัน้ การรับรูแ้ ละการท�ำความ
เข้าใจถึงทัศนคติหรือมุมมองของผู้ท่ีต้องรับผิดชอบ
ดูแลผู้สูงอายุจึงมีความจ�ำเป็น เพราะจะเป็นข้อมูลพื้น
ฐานช่วยในการก�ำหนดแนวทาง ตลอดจนนโยบายด้าน
ผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับสถานการณ์
(กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ, 2553)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.
นม.) เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ
ในประเทศไทย มีประชากรจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,628,818
คนครอบคลุ ม 32 อ�ำเภอ (ส�ำนั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด
นครราชสีมา, 2558) รับการถ่ายโอนภารกิจสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ จากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตาม พ.ร.บ.
ก�ำหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ�ำนาจให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 1
ตุลาคม 2547 จ�ำนวน 2 แห่ง คือ สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิก์ ลาง และสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์วดั ม่วง มีบทบาทหน้าที่ ให้การ
อุปการะผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ประสบปัญหา
ความเดือนร้อน เช่น ถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้
อุปการะเลีย้ งดู และมีความสมัครใจเข้าการรับอุปการะ
มีการจัดบริการที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหารตาม
หลักโภชนาการ ดูแลสุขภาพทั่วไปครอบคลุมทุกมิติ
การสังคมสงเคราะห์ การนันทนาการ การเสริมรายได้
การศาสนกิจ การฌาปนกิจศพ และบริการอื่นๆ ตาม
ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการให้
บริการผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ปัจจุบันสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง มีผู้สูงอายุในการ
ดูแล จ�ำนวน 82 คน เพศชาย จ�ำนวน 57 คน เพศหญิง
จ�ำนวน 25 คน สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์

วัดม่วง มีผู้สูงอายุในการดูแลเพศหญิง จ�ำนวน 77 คน
(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา, 2559) รวม 2 แห่งมีผสู้ งู อายุ 159 คน เมือ่
เปรียบเทียบกับจ�ำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุทั้ง 2 บ้านที่มีอยู่
รวม 53 คน นั่นคือ ผู้ดูแล 1 คนต้องดูแลผู้สูงอายุ
3 คน องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด นครราชสี ม าได้
ตระหนักถึงปัญหาต่างๆของผู้สูงอายุ เช่นปัญหาทาง
ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และปัญหาสังคมอีกทั้ง
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิก์ ลาง และ
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง เมื่อ
ประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม 2556 ได้รับทราบ
ปัญหาที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุขาดความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, 2559) จึง
ได้ร่วมมือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการแก้ไข
ทั้ ง นี้ ค ณะพยาบาลศาสตร์ และคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิ ท ยาลั ย วงษ์ ช วลิ ต กุ ล ได้ จั ด โครงการพั ฒ นา
คุณภาพชีวติ และการดูแลผูส้ งู อายุของสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิก์ ลาง และ สถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง จังหวัดนครราชสีมา
ในปี 2557 ซึ่งได้ให้เสริมแนวคิดการการให้บริการแก่
ผู้สูงอายุโดยการประยุกต์กระบวนทัศน์สุขภาพแนว
ใหม่ ที่เป็นการสร้างพลังอ�ำนาจ(Empowerment)
ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ให้ผู้สูงอายุ
คิ ด วิ เ คราะห์ และสามารถตั ด สิ น ใจเลื อ กทางเดิ น
ชีวิตของตนเอง (บุษยา วงษ์ชวลิตกุล, 2556) และ
ในปี 2558 คณะผู ้ วิ จั ย ได้ ท�ำการส�ำรวจผู ้ ดู แ ล
ผู้สูงอายุในขั้นต้นพบว่า ยังมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลผู้สูงอายุที่ขาดองค์ความรู้การดูแลผู้สูงอายุ
อี ก ทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ บ างคนรู ้ สึ ก เบื่ อ หน่ า ยกั บ การดู แ ล
ผู้สูงอายุ และงานวิจัยเกี่ยวกับความรู้ และทัศนคติ
เกี่ ย วกั บ การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ มี อ ยู ่ อ ย่ า งจ�ำกั ด คณะ
ผู ้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาความรู ้ แ ละทั ศ นคติ ข องผู ้ ดู แ ล
ผู ้ สู ง อายุ ใ นการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ : กรณี ศึ ก ษาผู ้ ดู แ ล
ผูส้ งู อายุในสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิก์ ลาง
และ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาความรูข้ องผูด้ แู ลผูส้ งู อายุเกีย่ วกับ
การดูแลผู้สูงอายุ

2. เพื่อศึกษาทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
3. เพือ่ ศึกษาข้อมูลประกอบการจัดท�ำหลักสูตร
ระยะสั้ น ส�ำหรั บ ผู ้ ดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ค�ำถามในการวิจัย

1. ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุอย่างไร
2. ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุมที ศั นคติเชิงบวก และเชิงลบ
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุหรือไม่อย่างไร

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. เพื่ อ ทราบระดั บ ความรู ้ แ ละทั ศ นคติ ข อง
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
2. ผลที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส ามารถน�ำไป
เป็นข้อมูลสนับสนุนให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา (อบจ. นม.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ด้านสาธารณสุขพัฒนาสังคมสวัสดิการสังคมเพื่อน�ำไป
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางออกแบบหลักสูตรหรือกิจกรรม
ทีเ่ หมาะสมในการส่งเสริมให้การท�ำงานของผูด้ แู ล หรือ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการดูแลผูส้ งู อายุมปี ระสิทธิภาพมากขึน้

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ
Milutinović et al (2015)ได้ท�ำการศึกษา ความรู้
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ของนักศึกษาพยาบาล และนักศึกษา
แพทย์ใน University of Novi Sad ผลการศึกษาพบ
ว่า นักศึกษาเหล่านี้ มีความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Lee et al
(2006) ที่ท�ำการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุของ
นักศึกษาพยาบาลในฮ่องกง ก็พบว่า นักศึกษาพยาบาล
มีความรูเ้ กีย่ วกับผูส้ งู อายุระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม
Pullam และ Dancer (1996) พบว่า นักศึกษาปริญญา
ตรีและปริญญาโท สาขา communication sciences
ในอเมริกามีความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุในระดับน้อย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Darling (2016) ที่ศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุของนักศึกษาปริญญาตรีสาขา
communication sciences and disorders (CSD) ใน
มหาวิทยาลัยขนาดกลางของอเมริกา ก็พบว่า นักศึกษา
เหล่านี้มีความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุในระดับน้อย
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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กระบวนการชรา (Aging process) เป็ น
กระบวนการที่มีความแตกต่างกันในแต่ละคนซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย
ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยภายใน ได้แก่ พันธุกรรม
และปัจจัยภายนอก ได้แก่ สิ่งแวดล้อมวิถีการด�ำเนิน
ชีวติ ความเครียด เป็นต้น (Matteson, 1997) ผูส้ งู อายุ
มักเกิดรอยฟกช�้ำได้ง่ายกับการกระแทรกกับสิ่งต่างๆ
ซึง่ เป็นผลจากการมีผวิ หนังทีบ่ างลงและเส้นเลือดเปาะ
แตกง่าย อาการฟกช�้ำที่เกิดขึ้นจะแตกต่างจากผู้ป่วยที่
มีสภาวะเลือดออกง่ายจากเกร็ดเลือดต�่ำ ดังนั้นในการ
ดูแลผูส้ งู อายุ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีผ่ ดู้ แู ลจะต้องมี
ความรู้ เพื่อให้สามารถแยกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
กระบวนการชราภาพออกจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากสภาพของโรค (ส�ำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข, 2557) ทั้งนี้ ส�ำนักอนามัยผู้สูง
อายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2557) ได้ท�ำ
คู่มือ แนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 420
ชั่วโมง ซึ่งมีเนื้อหา เช่น ความจ�ำเป็นของการดูแล
ผูส้ งู อายุโรคทีพ่ บบ่อยในผูส้ งู อายุการช่วยเหลือผูส้ งู อายุ
เบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพจิตกับ
ผู้สูงอายุ / การดูแลตนเองเพื่อคลายเครียดเป็นต้น

ความหมายของทัศนคติ (Attitudes)

นักวิชาการให้ความหมายทัศนคติไว้มากมายซึง่
แตกต่างกันไปดังนี้
เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 106) ได้กล่าวว่า
ทัศนคติ (Attitude) เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่
มีต่อบุคคล สิ่งของหรือความคิด ทัศนคติเป็นสิ่งที่จะ
ชักนําบุคคลให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งนักการตลาด
จําเป็นต้องใช้เครื่องมือการตลาดเพื่อกําหนดทัศนคติ
ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ หรือชักนําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติในทางบวกต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีผลชักนําให้
เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้า แต่ในความหมายศัพท์
คือ ความพร้อมที่จะปฏิบัติ (Redness to act) ถ้า
เรามีท่าทีความรู้สึกหรือทัศนคติในเชิงบวก เราย่อม
ปฏิบัติออกมาในทางบวก แต่ถ้าเรามีท่าทีความรู้สึก
ในเชิงลบ เราก็ปฏิบัติออกมาในทางลบ สอดคล้องกับ
ที่ Schiffman & Kanuk (2000) กล่าวว่า ลักษณะ
ของทัศนคติ หมายถึง ความโน้มเอียงที่เรียนรู้เพื่อให้มี
พฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับลักษณะทีพ่ งึ พอใจหรือไม่พงึ
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พอใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นทัศนคติในเชิง
บวกหรือทัศนคติในเชิงลบก็ได้ โดยถ้ามีทัศนคติในเชิง
บวก (Positive Attitude) ทําให้เกิดการปฎิบัติออก
มาในทางบวก (Act positively) ถ้ามีทัศนคติในเชิง
ลบ (Negative Attitude) การปฏิบัติก็ออกมาในทาง
ลบ (Negative Attitude).
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2552) ได้ให้ความ
หมายว่า ทัศนคติ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจ
หรือไม่พึงพอใจของบุคคล ความรู้สึกด้านอารมณ์และ
แนวโน้มการปฏิบตั ทิ มี่ ผี ลต่อความคิดหรือสิง่ ใดสิง่ หนึง่
(Kotler,2003 : 199) หรือหมายถึง แนวโน้มของ การ
เรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือความคิดที่มี
ลักษณะแสดงความพอใจหรือไม่พอใจ (Etzel , Walker
and Stanton, 2001) สอดคล้ อ งกั บ กาญจนา
ตั้งชลทิพย์ และคณะ (2553) ที่กล่าวว่า หากบุคคลใด
มี ค วามรู ้ หรื อ เชื่ อ ว่ า บุ ค คลหรื อ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดดี
หรื อ หากบุ ค คลใดมี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า รั ก หรื อ ชอบพอใน
บุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็มักมีทัศนคติที่ดีต่อบุคคล
หรื อ สิ่ ง นั้ น ด้ ว ย และมี ค วามโน้ ม เอี ย งที่ บุ ค คลนั้ น
จะแสดงออกต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นในทางที่ดี ในทาง
ตรงข้าม หากบุคคลใดไม่มีความรู้ หรือเชื่อว่าบุคคล
หรือสิง่ หนึง่ สิง่ ใดไม่ดี หรือมีความรูส้ กึ ไม่ชอบพอ ก็มกั มี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อบุคคลหรือสิ่งนั้น และมักแสดงออก
ต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นในทางที่ไม่ดีด้วยเช่นกัน
Schwartz (1975)กล่าวว่าความรู้แ ละการ
ปฏิบัติมีผลต่อกันโดยมีทัศนคติท�ำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม
ท�ำให้เกิดความรู้และการปฏิบัติหากบุคลากรสุขภาพมี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
จะท�ำให้ บุ ค ลากรสุ ข ภาพมี ทั ศ นคติ ท่ี ดี ต ่ อ การดู แ ล
ผู้สูงอายุและญาติ
Cheung, Chan and Lee (1999 อ้างถึง
ในกาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ, 2553)ได้มีการ
ศึกษาทัศนคติของประชาชนวัยท�ำงานและวัยทั่วๆไป
ในฮ่องกงที่มีต่อผู้สูงอายุ พบว่า โดยทั่วไปประชากร
วัยต่างๆ มีแนวโน้มการมองผู้สูงอายุในเชิงลบ เช่น
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมองผู้สูงอายุ
ว่าคนไข้สูงอายุแก่เกินไปที่จะเรียนรู้หรือเข้าใจในสิ่ง
ต่างๆ ซึง่ สอดคล้องกับงานของ Kearney et al (2000)
ได้ศึกษาพยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุเป็นเวลานานก็มีแนว
โน้มการมองผู้สูงอายุในเชิงลบ และสอดคล้องกับงาน

วิจยั ของSoderhamn et al. (2001) ทีพ่ บว่า พยาบาล
ส่วนใหญ่ใน Sweden ไม่อยากท�ำงานกับผูส้ งู อายุ และ
Lovell et al (2006) ก็พบว่า นักศึกษาพยาบาลชาว
อเมริกา ก็มที ศั นคติเชิงลบกับผูส้ งู อายุ นอกจากนี้ Knox
et al. (2005)และ Woolf (2006)ได้ท�ำการศึกษา
ถึงทัศนคติของเด็กต่อผู้สูงอายุ พบว่า เด็กมีแนวโน้ม
ไปในเชิงลบต่อผู้สูงอายุ เช่น การขี้หลงขี้ลืม หรือ การ
เคร่งเครียด เจ้าระเบียบมากเกินไป ทั้งนี้ Hernandez
and Gonzalez (2008) เพิม่ เติมว่า ประชาชนบางส่วน
มองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระต่อสังคม เพราะ ผู้สูงอายุมี
ความอ่อนแอมากขึ้น อีกทั้งผู้สูงอายุเชื่องช้า ชอบติ ขี้
บ่น ชอบคัดค้าน ขี้งอน และเป็นตัวถ่วงคนอื่น
แต่งานวิจัยของ Liu et al (2014) ให้ผลที่ตรง
กันข้าม กล่าวคือ Liu และคณะ ได้ศึกษาทัศนคติของ
นักศึกษาแพทย์จนี ระดับปริญญาตรีและพบว่านักศึกษา
กลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกกับผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ Cheong et al (2009) ศึกษาทัศนคติของ
นักศึกษาแพทย์ในสิงคโปร์ และ Menz et al (2003)

ศึกษาทัศนคติของนักศึกษา Podiatric แพทย์ในออส
เตเรีย ก็พบว่า นักศึกษาเหล่านี้มีทัศนคติเชิงบวกกับ
ผูส้ งู อายุ อนึง่ Bergman et al (2013) พบว่า นักศึกษา
พยาบาลในจีนมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุมากกว่า
นักศึกษาพยาบาลในออสเตเลีย ซึ่งอาจเป็นเพราะ
ความแตกต่างของวัฒนธรรมทีช่ าวจีนจะให้ความเคารพ
ผู้สูงอายุมากกว่า ทั้งนี้ การศึกษาของ Kim, Son and
Algase (2004) ในเกาหลีพบว่า การฝึกให้นักศึกษา
พยาบาลระดั บ ปริ ญ ญาตรี ได้ คุ ย หรื อ คลุ ก คลี กั บ
ผู ้ สู ง อายุ ส ามารถช่ ว ยปรั บ ปรุ ง ทั ศ นคติ ต ่ อ ผู ้ สู ง อายุ
ของนักศึกษาได้
Sahud, Bruvold และ Merino (1990 อ้างถึง
ใน กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ, 2553) เสนอแนว
จ�ำแนกทัศนคติตามความหมายทัศนคติ 4 ประเภท ทัง้ นี้
กลุ่มที่ทุกคนต้องการหรือคาดหวังมากที่สุด คือ กลุ่มที่
มีทัศนคติเชิงบวก (ต่อผู้สูงอายุ) สูง ในขณะเดียวกันก็
มีทศั นคติเชิงลบ (ต่อผูส้ งู อายุ) ต�ำ่ โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.

ตารางที่ 2 การจำ�แนกประเภทความหมายทัศนคติ
ทัศนคติเชิงบวกสูง
ทัศนคติเชิงบวกต�่ำ

ทัศนคติเชิงลบสูง
ทัศนคติที่ขัดแย้งกัน
ทัศนคติในทางที่ไม่ดี

ทัศนคติเชิงลบต�่ำ
ทัศนคติในทางที่ดี
ทัศนคติที่ไม่ยินดียินร้าย (Blasé)

ที่มา: กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ (2553 ดัดแปลงมาจาก Sahud, Bruvold และ Merino, 1990)
จากตารางที่ 2 ค�ำถามทัศนคติทมี่ กี ารให้คะแนน
เป็นระดับตั้งแต่ 1 ถึง 5 นั้น สามารถน�ำคะแนนมา
ก�ำหนดค่าที่เป็นจุดแบ่งคะแนนทัศนคติเชิงบวกและ
เชิงลบได้ซึ่งอาจใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ ส�ำหรับ
การศึกษาครั้งนี้ ก�ำหนดเกณฑ์คะแนนที่อยู่กึ่งกลาง
ระหว่างคะแนน 1-5 เป็นจุดแบ่งซึ่งก็คือ 3 ทั้งคะแนน
ทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบ
ในการจัดกลุม่ ทัศนคติ กาญจนา ตัง้ ชลทิพย์ และ
คณะ (2553) ได้พิจารณาจากการกระจาย (Scatter
plot) คะแนนทัศนคติเชิงบวกและเชิงลบ โดยสามารถ
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆกันมีรายละเอียดคือ
- พื้นที่มุมบนซ้าย คะแนนทัศนคติเชิงบวกสูง
และเชิงลบสูง แสดงทัศนคติที่ขัดแย้งกัน
- พื้นที่มุมบนขวา คะแนนทัศนคติเชิงบวกสูง

แต่เชิงลบต�่ำ แสดงทัศนคติในทางที่ดี
- พืน้ ทีม่ มุ ล่างซ้าย คะแนนทัศนคติเชิงบวกต�ำ่
แต่เชิงลบสูง แสดงทัศนคติที่ในทางที่ไม่ดี
- พืน้ ทีม่ มุ ล่างขวา คะแนนทัศนคติทงั้ เชิงบวก
และเชิงลบต�่ำ แสดงทัศนคติไม่ยินดียินร้าย (Blasé)
พัชรี เรือนศรี ลินจง โปธิบาล และภารดี นานา
ศิลป์ (2555) ได้ ท�ำการศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพเกี่ยวกับการดูแล ใน
วาระสุดท้ายของชีวิตในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคผลการ
วิจัยพบว่า
1. ทั้ ง แพทย์ แ ละพยาบาลมี ค วามรู ้ และ
ทัศนคติเกีย่ วกับการดูแลผูป้ ว่ ยสูงอายุทเี่ ป็นโรคเรือ้ รังที่
อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต อยู่ในระดับปานกลาง และ
มีการปฏิบัติการดูแลโดยรวมอยู่ในระดับสูง

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559
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วิธีดําเนินการวิจัย
ตัวอย่างย่ วกับ
2. แพทย์มประชากรและกลุ
คี วามรูแ้ ละทัศนคติ่มโดยรวมเกี
สงเคราะห์ ค นชราบ้ า นธรรมปกรณ์ วั ด ม่ ว งจั ง หวั ด
การดูแลผู้ป่วยสูงประชากรที
อายุท่ีเป็นโรคเรื
้อรังจทีัย่อครั
ยู่ใ้งนวาระ
า อย่างน้อย 1 ปี ซึ่งมีคจนชราบ้
�ำนวนรวม
60 คน โพธิ์
่ใช้ในการวิ
นี้คือ ผู้ดูแลผูส้ นครราชสี
ูงอายุที่ทํามงานในสถานสงเคราะห์
านธรรมปกรณ์
สุดท้ายของชีวิตสูงกว่าพยาบาล แต่มีการปฏิบัติการ
(ข้อมูลจาก สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
กลาง จังหวัดนครราชสีมา และ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วงจังหวัดนครราชสีมา อย่างน้อย 1 ปี
ดูแลในวาระสุดท้ายต�่ำกว่าพยาบาลอย่างมีนัยส�ำคัญ
โพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา และ สถานสงเคราะห์
ซึ
ง
่
มี
จ
า
ํ
นวนรวม
60
คน
(ข้
อ
มู
ล
จาก
สถานสงเคราะห์
คนชราบ้าานธรรมปกรณ์
งหวัดดนครราชสี
นครราชสีมมาา และ
ทางสถิติ (p<0.05)
คนชราบ้
นธรรมปกรณ์โพธิ
วัด์กม่ลาง
วงจัจังหวั
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วงจังหวัณดนครราชสี
าณ วันที2559)
่ 31 มกราคม 2559)
วันที่ 31 มมกราคม
กลุ่มตัวอย่คานชราบ้
ง คือ ผูานธรรมปกรณ์
้ดูแลผู้สูงอายุ โพธิ
ที่ท์ก�ำงานใน
วิธีด�ำเนินการวิจกลุ
ัย ่มตัวอย่าง คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ทํางานในสถานสงเคราะห์
ลาง จังหวัด
สถานสงเคราะห์
ค
นชราบ้
า
นธรรมปกรณ์
โ
พธิ
์กลาง
ประชากรและกลุ
วอย่าง
นครราชสีมา และ่มตัสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วงจังหวัดนครราชสีมา อย่างน้อย 1 ปี คํานวณจาก
จังหวัดนครราชสีมา และ สถานสงเคราะห์คนชราบ้าน
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู ้ ดู แ ลผู ้
สู
ต
ร
ยามาเน่
(Yamane,1967)
ธรรมปกรณ์วัดม่วงจังหวัดนครราชสีมา อย่างน้อย 1 ปี
สูงอายุที่ท�ำงานในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรม
ค�ำนวณจากสูตร ยามาเน่ (Yamane,1967)
ปกรณ์โพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา และ สถาน
สูตรn =
N
1 + N(e)2
n
=
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
=
ขนาดประชากรที่ใช้ในการวิจัย
e
=
ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง = 0.05
แทนค่า
n =
60
1 + 60 (0.05)2
n =
52.18
~_ 53
จากการคํานวณขนาดของกลุ
ม่ ตัวอย่
จัยครั่ 3:ง้ นีทัเ้ ท่ศานคติ
กับ ข53
้ คณะผู
ใช้วธิ ีการสุ่ม
จากการค�ำนวณขนาดของกลุ
่มตัวอย่างส�ำหรั
บ างสําหรับการวิตอนที
องผูด้ คนทั
แู ลผูส้งนีงู อายุ
ตอ่ ผู้วส้ จิ งู ัยอายุ
การวิจัยครั
นี้เท่างโดยใช้
ากับ 53วธิ คนทั
คณะผู้วิจัยใช้วิธีการ Random
จ�ำนวนSampling)ได้
30 ข้อ แก่ ผู้ดแู ลผูส้ ูงอายุที่ทํางานในสถานสงเคราะห์
ตัว้งอย่
ีการสุ้งนี่ม้ แบบเจาะจง(Sample
สุ่มตัวอย่คนชราบ้
างโดยใช้าวนธรรมปกรณ์
ิธีการสุ่มแบบเจาะจง
บตอนที่ 2คทีนชราบ้
่เป็นค�ำถามความรู
้เกี่ยวัดวกัม่บวงจังหวัด
โพธิ์กลาง(Purposive
จังหวัดนครราชสีมา และ ส�ำหรั
สถานสงเคราะห์
านธรรมปกรณ์
Sampling)ได้แก่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ท�ำงานในสถาน
การดูแลผูส้ งู อายุจ�ำนวน 30 ข้อ นัน้ เป็นลักษณะค�ำถาม
นครราชสี
ม
า
อย่
า
งน้
อ
ย
1
ปี
สงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง จังหวัด
เป็นแบบเลือกตอบ ใช่ หรือ ไม่ใช่ ก�ำหนดให้คะแนนผู้
นครราชสีมา และ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรม
ที่ตอบถูกได้ข้อละ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน
ปกรณ์วัดม่วงจังหวัเครื
ดนครราชสี
างน้อยบรวบรวมข้
1 ปี
่องมือทีใ่ มช้าใอย่
นการเก็
อมูลและก�ำหนดเกณฑ์การแปลระดับความรู้ 0- 30 คะแนน
แบ่งคะแนนระดับความรู้เป็น 3 ระดับ โดยใช้หลักการ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อให้ได้ผลการวิจัยเป็นไปตาม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบ่งความรู้แบบอิงเกณฑ์ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัย
วั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
ประกอบไปด้
ว
ย
3
ตอน
ดั
ง
นี
้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้
ธรรมาธิราช, 2534 อ้างถึงใน ดุจเดือน, 2551;มานี
เป็นแบบสอบถามทีตอนที
่สร้างขึ
ลการวิจ้ตัยอบแบบสอบถาม
เป็น
หาทรัเป็พนย์ลัมงคลชั
พย์ และทั
ศนีย์ นะแส,(Check
2557 )Lists)
่ 1้น: เพืข้อ่อมูให้ลทัได้่วผไปของผู
กษณะคํย าหาทรั
ถามแบบสํ
ารวจรายการ
ไปตามวัตถุประสงค์ตอนที
ประกอบไปด้
ตอน
ดังนีแ้ ลผูส้ ูงอายุจํานวน ผู30ด้ แู ข้ลมี
่ 2: ความรูวย้เกี3่ยวกั
บการดู
อ ความรูร้ ะดับสูง คะแนนร้อยละ 80 ขึน้ ไป
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
(24-30 คะแนน)
เป็นลักษณะค�ำถามแบบส�ำรวจรายการ (Check Lists)
ผู้ดูแลมีความรู้ระดับปานกลาง คะแนนร้อยละ
ตอนที่ 2: ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
50-799 (15 - 23 คะแนน)
จ�ำนวน 30 ข้อ
ผู้ดูแลมีความรู้ระดับต�่ำ คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ
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50 (0-14คะแนน)
ส�ำหรับตอนที่ 3: ทัศนคติของผูด้ แู ล หรือ บุคคล
ของหน่วยงานดูแลผู้สูงอายุต่อผู้สูงอายุจ�ำนวน 30
ข้อ ซึ่งเป็นการวัดด้วยแบบมาตราวัดลิเคิอร์ทเสเกล
(Likert Scale) 5 ระดับประกอบด้วยค�ำถามที่เป็นเชิง
บวก จ�ำนวน 16 ข้อ และ เชิงลบจ�ำนวน 14 ข้อ โดย
ค�ำถามเหล่านี้ ประยุกต์มาจาก วรรณรดา อาศัยสงฆ์
(2555) นอกจากนี้ เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่สามารถ
วัดทัศนคติตอ่ ผูส้ งู อายุได้จงึ ได้ให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ �ำนวน 5
คน ซึง่ มีประสบการณ์ในด้านวิชาการของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ
และด้านบริหารธุรกิจ เพือ่ หาค่าดัชนีทบี่ ง่ บอกถึงความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index :IOC) และ พิจารณาความเหมาะสมของ
ประเด็นค�ำถาม โดยเลือกข้อค�ำถามที่ผู้เชี่ยวชาญเห็น
พ้องกัน 2 ใน 3 หรือ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00
(ไพศาล วรค�ำ, 2555: 262-263) ทั้งนี้ ผลการค�ำนวณ
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์
(IOC)ของแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอายุและแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุได้เท่ากับ 0.88 และ0.95 ตามล�ำดับ
ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ปรับแบบสอบถามอีกครั้งก่อนน�ำ
ไปทดสอบกับกลุ่มประชากรที่ใกล้เคียง (ผู้ดูแล หรือ
บุคคลของหน่วยงานดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดบุรีรัมย์
ชัยภูมิ และสุรนิ ทร์)โดยได้แบบสอบถามทีน่ �ำไปทดสอบ
ทัง้ หมด 30 ชุด (จังหวัดละ 10 ชุด) และหาค่าความเชือ่
มั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach, 1954 อ้างถึงใน กัลยา
วานิชย์บัญชา, 2548; เฉลิมพร เย็นเยือก, 2558)
โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ยอมรับได้ควร
มีค่าไม่น้อยกว่า 0.70 ทั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง
เกี่ยวกับทัศนคติ เท่ากับ 0.75 ซึ่ง นับว่าเป็นระดับที่
น่าเชื่อถือได้
ส�ำหรับเกณฑ์การให้คะแนนทัศนคติเชิงบวก
หรื อ เชิ ง ลบในแบบสอบถามนั้ น คณะผู ้ วิ จั ย ได้ ใ ช้
แนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง ทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบระดับ
มากที่สุด

มาก

4 หมายถึง ทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบระดับ

3 หมายถึง ทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบระดับ
ปานกลาง
2 หมายถึง ทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบระดับ
น้อย
1 หมายถึง ทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบระดับ
น้อยที่สุด
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดการแปลความหมายของ
ระดับคะแนนในแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543: 108)
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะผู้วิจัยด�ำเนินการขออนุมัติเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์
โพธิ์กลาง และ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์ วัดม่วง จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ แ ล้ ว จึ ง ได้ ด�ำเนิ น การตามระเบี ย บ
ราชการในการแจกแบบสอบถาม โดยคณะผู ้ วิ จั ย
ได้ชี้แจงและสร้างความเข้าในวัตถุประสงค์การศึกษา
และอธิบายเนื้อหาสาระและประเด็นค�ำถามในแบบ
สอบถามแก่ ผู ้ ป ระสานในการแจกแบบสอบถาม
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการตอบแบบสอบถาม
เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิในการตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่าง และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็น
จริงที่สุด คณะผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามใส่ซองเปล่า
เพือ่ ให้ผตู้ อบใส่ซองภายหลังท�ำแบบสอบถามเสร็จแล้ว
ส่งคืนคณะผู้วิจัย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ จ�ำนวน 51 ชุด (คิดเป็น
ร้อยละ 96.23 ของแบบสอบถามที่ส่งไป) ใช้เวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2559 รวมระยะเวลา 19 วัน
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในการวิจัย

ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูล
โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และค�ำนวณหาค่า
ร้อยละ (Percentage) ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับความรู้
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ เป็นการตอบ “ถูก” หรือ

สรุปผลการวิจัย

“ผิด” และข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
(Mean)และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วแปลผลข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบ
การบรรยาย

ก. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละแสดงข้อมูลพืน้ ฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 3 จำ�นวนและร้อยละแสดงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐาน
จํานวน(คน)
เพศ
- ชาย
21
- หญิง
30
อายุ (ปี)

- ต่ํากว่า 20 ปี
- 20-30 ปี
- 31-40 ปี
- 40-50 ปี
- 51-60 ปี
ระดับการศึกษาสูงสุด
- ต่ํากว่าปริญญาตรี
- ประกาศนียบัตรเท่าปริญญาตรีหรือ
ปริญญาตรีขึ้นไป
ระยะเวลาปฏิบัติงานดูแลผู้สงู อายุ
- ต่ํากว่า 20 ปี
- 20 – 25 ปี
- 26 – 30 ปี
- 31 – 35 ปี
- 36 – 40 ปี
- 41 ปีขึ้นไป

1
3
25
12
10

(n = 51)
ร้อยละ
41.2
58.8

2.0
5.9
49.0
23.5
19.6

37

72.6

14

27.4

41
5
2
3
0
0

80.4
9.8
3.9
5.9
0
0

จากตารางที
่ 3 ่ ข้3อข้มูอลมูพืลน้ พืฐานทั
ว่ ไปว่ ไป
พบว่พบว่
าผูต้ าอบ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่
ตำ�่ งกว่จํานวน
ปริญญาตรี
จากตารางที
้นฐานทั
ผู้ตอบแบบสอบถามส่
วนใหญ่เป็วนนใหญ่
เพศหญิ
30 คนจ�ำนวน
คิดเป็น
นใหญ่
เป็นเพศหญิ
ง จ�ำนวน
30 คน
อยละ4972.6
้งนี้ ผู้ตกอบแบบสอบถาม
ร้แบบสอบถามส่
อยละ 58.8มีอวายุ
ส่วนใหญ่
อยู่ ระหว่
าง 31-40
ปี จํคิาดนวน 2537คนคนคิดคิเป็ดนเป็ร้นอร้ยละ
ระดับทัการศึ
ษาของผู้ตอบ
เป็นร้อยละ 58.8มีอายุส่วนใหญ่อยู่ ระหว่าง 31-40 ปี
ส่ ว นใหญ่ มี ร ะยะเวลาปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การดู แ ล
แบบสอบถามส่
กว่าปริ
ญาตรี
จํานวน
37 คน คิดเป็ผูน้สรู้งออายุ
ยละต�่ำ72.6ทั
้ตอบแบบสอบถามส่
วนใหญ่
จ�ำนวน 25 คน คิวนใหญ่
ดเป็นร้ตอ่ํายละ
49ญระดั
บการศึ
กษาของ
กว่า 20้งนีปี้ ผูจ�ำนวน
41 คน ร้อยละ
80.4มี
ระยะเวลาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ต่ํากว่า 20 ปี จํานวน 41 คน ร้อยละ 80.4

82

ข.
ความรู้ขชองผู
้ดูแลผู้สหูงอายุ
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ตารางที่ 4 จํานวนคนและค่าร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุทีมีความรู้ระดับต่ําและระดับปานกลาง

ข. ความรู
้ของผู
้สูงอายุ าร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุทีมีความรู้ระดับต่ําและระดับปานกลาง
ตารางที
่ 4 ้ดจํูแาลผู
นวนคนและค่

คะแนน
จํานวนคน
(เต็ม 30 คะแนน)
คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 50(0-14 คะแนน)
11
1
คะแนนร้อยละ 50-79(15 - 23 คะแนน)
15
2
16
5
17
4
18
3
19
9
20
11
21
3
22
7
23
6
ร้อยละ 80 ขึ้นไป(24-30 คะแนน)
24-30
0
รวม
51

ร้อยละ

ความถี่

ร้อยละ

แปลผล

2

1

2

ความรู้ระดับต่ํา

3.9
9.8
7.8
5.9
17.7
21.5
5.9
13.7
11.8

50

98

ความรู้ระดับ
ปานกลาง

0
100.0

0
51

0
100

ความรู้ระดับสูง

คะแนน (ความรู้ระดับปานกลาง) และต�่ำสุด คือ 11
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นความรู้ของผู้ดูแลผู้
(ความรู
้ระดัมบีคตวามรู
�่ำ)ทั้ง้รนีะดั
้ ไม่บมปานกลาง
ีผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ที่มี 49 คน
สูงอายุโดยส่จากตารางที
วนใหญ่มีความรู
้ระดับปานกลาง
จ�ำนวน
่ 4 แสดงให้
เห็นความรู
้ของผู้ดูแลผู้สคะแนน
ูงอายุโดยส่
วนใหญ่
จํานวน
ความรู้ระดับสูง
49 คนคิดเป็นร้อยละ 98 โดยมีความรู้สูงสุดคือ 23
คิดเป็นร้อยละ 98 โดยมีความรู้สูงสุดคือ 23 คะแนน (ความรู้ระดับปานกลาง) และต่ําสุด คือ 11 คะแนน (ความรู้
ตารางที่ 5 จำ�นวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ตอบคำ�ถามได้ถูกต้องในแต่ละข้อ (n = 51)
ระดับต่ํา)ทั้งนี้ ไม่มีผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีความรู้ระดับสูง
จ�ำนวน ร้อยละ
ค�ำถาม
(คน)
5 จํตาอบค�
นวนผูำถามถู
้ดูแลผูก้สตู้งออายุ
ถามได้
ผู้ดตารางที
ูแลผู้สูง่ อายุ
งต�่ำทกว่ี่ตอบคํ
า ร้อายละ
50 ถูกต้องในแต่ละข้อ (n = 51)
จํา4นวน 7.84
ร้อยละ
- ผู้สูงอายุผิวหนังจะเปลี่ยนสีเนื่องจากเซลล์คํพาิกถาม
เมนต์ผิดปกติ
(คน)
- ควรวางข้าวของเครื่องใช้ให้ใกล้ตัวผู้สูงอายุจะได้หยิบได้ง่าย
6 11.76
ต้องต่ํากว่มาองเห็
ร้อยละ
-ผูผู้ด้สูแูงลผู
อายุ้สคูงอายุ
วรอยูต่ใอบคํ
นที่มาีแถามถู
สงสว่ากงมากจะได้
นได้50
ชัดเจน
9 17.65
- การดื
นประจ�ำในผู
้สูงอายุ่ยชนสี
่วยเสริ
มสร้างความแข็
งแรงของกล้
104 19.617.84
- ่มนมเป็
ผู้สูงอายุ
ผิวหนังจะเปลี
เนื่องจากเซลล์
พิกเมนต์
ผิดปกติามเนื้อ
- อาการปวด,
เจ็บ, าไม่วของเครื
สบายที่พองใช้
บในผู
นอาการปกติ
146 27.45
- ควรวางข้
ให้้สใูงกล้อายุ
ตัวนผูั้น้สเป็
ูงอายุ
จะได้หยิบได้ง่าย
11.76
- ผู้สูง-อายุผูจะมี
โปรตัคสวรอยู
เซียมไปเกาะบริ
นกระดูกมสัองเห็
นหลันงได้ชัดเจน
159 29.41
้สูงอายุ
่ในที่มีแสงสว่เวณเอ็
างมากจะได้
17.65
- การขนส่
งก๊าซจากหลอดเลื
อดในผู
่บริเงวณตั
บแข็งตัวามเนื้อ
17
- การดื
่มนมเป็นประจํ
าในผู้ส้สูงูงอายุ
อายุจชะลดลงโดยเฉพาะที
่วยเสริมสร้างความแข็
แรงของกล้
10 33.33
19.61
- อาการปวด, เจ็บ, ไม่สบายที่พบในผู้สูงอายุนั้นเป็นอาการปกติ
14
27.45
- ผู้สูงอายุจะมีโปรตัสเซียมไปเกาะบริเวณเอ็นกระดูกสันหลัง
15
29.41
13
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จ�ำนวน ร้อยละ
(คน)

ค�ำถาม
ผู้ดูแลผู้สูงอายุตอบค�ำถามถูกต้องต�่ำกว่า ร้อยละ 51-60
- ผู้สูงอายุไม่คิดที่จะท�ำอะไรในชีวิตให้ดีขึ้นอีกแล้วเพราะจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน
- ผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรทปริมาณมากเพื่อชดเชยพลังงาน
- ผู้สูงอายุควรเล่นกีฬาที่ใช้แรงน้อยแต่ใช้เวลามาก
- ผู้สูงอายุผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากจึงปรับตัวต่อภาวะเครียดได้ดีกว่าคนหนุ่มสาว
- ผู้สูงอายุจะได้ยินเสียงต�่ำชัดกว่าเสียงธรรมดาหรือเสียงสูง
- การตกแต่งห้องของผู้สูงอายุควรใช้สีเขียว, น�้ำเงิน เพื่อลดอันตรายจากอุบัติเหตุ
- ผู้สูงอายุจะมีขนาดของรูม่านตาใหญ่ขึ้น
- ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะว้าเหว่และแยกตัวเอง
ผู้ดูแลผู้สูงอายุตอบค�ำถามถูกต้อง ร้อยละ 61-79
- ผู้สูงอายุจะมีขนาดของกระเพาะปัสสาวะลดลงจากการที่มีกล้ามเนื้อเหี่ยว
- ผู้สูงอายุจะรับรู้การสัมผัสได้มากขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิของร่างกายต�่ำ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุตอบค�ำถามถูกต้อง ร้อยละ 80 ขึ้นไป
- การรับประทานยาระบายบ่อยๆในผูส้ งู อายุเพือ่ ให้ล�ำไส้เคลือ่ นไหวดีขนึ้ ช่วยลดอาการท้องผูก
- การออกก�ำลังกายบ่อยๆในผู้สูงอายุท�ำให้กระดูกเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
- ผู้สูงอายุควรออกก�ำลังกายครั้งละนานๆเพื่อให้เหนื่อยจะได้นอนหลับได้มากขึ้น
- การได้รับข่าวสารเรื่องของสุขภาพจะช่วยให้ผู้สูงอายุปฏิบัติตนด้านสุขภาพได้ถูกต้อง
- ปัจจุบนั อัตราการเพิม่ ประชากรผูส้ งู อายุมสี งู กว่าประชากรในวัยอืน่ ๆเมือ่ เปรียบเทียบในช่วง
เวลาเดียวกัน
- อาหารประเภทซุป, ข้าวต้มส�ำหรับมื้อเย็นของผู้สูงอายุ ช่วยท�ำให้ท้องไม่อืดตอนกลางคืน
- ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวไม่คล่องเนื่องจากเส้นเอ็นขาดความยืดหยุ่น
- ผู้สูงอายุมักจะจ�ำความหลังได้แม่นย�ำและชอบเล่าถึงความหลัง
- ผู้สูงอายุที่รับประทานอาหารประเภทผัดและทอดมากเกินไปมีโอกาสเป็นโรคไขมันอุดตัน
ในเส้นเลือด
- ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ร่างกายติดเชื้อได้ง่ายมาก
- ผู้สูงอายุมักใช้ประสบการณ์ชีวิตของตนเองให้ค�ำแนะน�ำบุคคลอื่น
- ผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารรสจัดเช่น เค็มจัด เปรี้ยวจัด
- ผูส้ งู อายุควรรับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้เป็นประจ�ำจะช่วยป้องกันอาการท้องผูก
ตารางที่ 5 พบว่า ค�ำถามส่วนใหญ่ ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุตอบได้ตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่มีค�ำถาม 7 ข้อ ที่
ผู้ดูแลผู้สูงอายุจ�ำนวนต�่ำกว่าร้อยละ 50 ที่ตอบถูกต้อง
ได้แก่ (1) ผู้สูงอายุผิวหนังจะเปลี่ยนสี เนื่องจากเซลล์
พิกเมนต์ผิดปกติ (2) ควรวางข้าวของเครื่องใช้ให้ใกล้
ตัวผู้สูงอายุ จะได้หยิบได้ง่าย (3) ผู้สูงอายุควรอยู่ในที่
มีแสงสว่างมาก จะได้มองเห็นได้ชัดเจน (4) การดื่มนม
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27
27
27
28
29
29
30
30

52.94
52.94
52.94
54.90
56.86
56.86
58.82
58.82

32
34

62.75
66.67

43
43
43
44
45

84.31
84.31
84.31
86.27
88.24

46
47
47
47

90.20
92.16
92.16
92.16

48
48
50
50

94.12
94.12
98.04
98.04

เป็นประจ�ำในผู้สูงอายุ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อ (5) อาการปวด, เจ็บ, ไม่สบาย ที่พบใน
ผู้สูงอายุนั้นเป็นอาการปกติ (6) ผู้สูงอายุจะมีโปรตัสเซี
ยมไปเกาะบริเวณเอ็นกระดูกสันหลังและ (7) การขนส่ง
ก๊าซจากหลอดเลือดในผู้สูงอายุจะลดลง โดยเฉพาะที่
บริเวณตับแข็งตัว

ค. ทัศนคติ

ค. ทัศนคติ
ค.1 ทัศนคติเชิงบวก
		 ค.1 ทัศนคติเชิงบวก
ตารางที่ 6ค่าเฉลี่ย และค่าเบีย่ นเบนมาตราฐานของทัศนคติเชิงบวก
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยนเบนมาตราฐานของทัศนคติเชิงบวก
ข้อที่
ทัศนคติเชิงบวก

(n = 51)
1 ข้าพเจ้ารู้สึกสงสารผู้สูงอายุ ที่เหงา, ว้าเหว่ และไม่มีคนพูดคุย
4.10
ด้วย
2 เมื่อข้าพเจ้าเห็นผู้สูงอายุทํางานหนักรู้สึกสงสาร
4.02
3 ข้าพเจ้าคิดว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม
4.37
4 ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจ เมื่อได้พูดคุยกับผู้สูงอายุ
4.08
5 ข้าพเจ้าคิดว่าผู้สูงอายุสามารถสร้างความสามัคคีในหมู่คณะได้ 4.12
6 ข้าพเจ้าคิดว่าการทํางานที่มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกลุ่มด้วยมักจะมี
3.39
ความผิดพลาดน้อย
7 ข้าพเจ้าคิดว่าการมีบุคคลสูงอายุในครอบครัวทําให้เกิดความ
4.39
อบอุ่นและรักใคร่ปรองดองกัน
8 ในการจัดงานพิธีต่างๆ ข้าพเจ้าคิดว่า ผู้สูงอายุจะเป็นที่ปรึกษา
4.31
ได้อย่างดี
9
ข้าพเจ้าคิดว่าการให้บริการรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุให้มี
4.27
อายุยินยาว เป็นความคิดที่ดี
10
ข้าพเจ้าคิดว่าจําเป็นต้องมีการฟื้นฟูผู้ป่วยสูงอายุแม้จะใช้
4.12
เวลาและยาก
11 ข้าพเจ้าคิดว่าผู้ดูแลที่ทํางานกับผู้สูงอายุควรได้รับการอบรม
4.22
การผู้ดูแลผู้สูงอายุ
12 ข้าพเจ้าคิดว่าผู้สูงอายุต้องการการผู้ดูแลที่นุ่มนวลมากกว่า
4.39
ความรวดเร็ว
13 ข้าพเจ้าคิดว่าผู้ป่วยสูงอายุควรได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตให้
4.29
ดีขึ้น โดยการได้พูดคุยกับญาติ
14 ข้าพเจ้าคิดว่าผู้สูงอายุควรมีโอกาสได้ใช้วาระสุดท้ายของชีวิต
4.33
กับครอบครัว
15 ข้าพเจ้าคิดว่าผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆมากขึ้น 3.84
16
การถกเถียงกับผู้สูงอายุโดยใช้ถ้อยคํารุนแรง ข้าพเจ้าคิดว่า
4.02
เป็นเรื่องไม่สมควร
รวม
4.14
ตารางที่ 6 พบว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีทัศนคติเชิง
บวกภาพรวมในระดับมาก ( ค่าเฉลีย่ 4.14, SD = 0.46)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผูด้ แู ลผูส้ งู อายุมที ศั นคติ

16

ลําดับ
ที่

แปลผล

.49

11

มาก

.67
.66
.80
.79

13
3
12
9

มาก
มาก
มาก
มาก

.85

16

ปานกลาง

.57

1

มาก

.58

5

มาก

.75

7

มาก

.83

10

มาก

.88

8

มาก

.60

2

มาก

.70

6

มาก

.79

4

มาก

.86

15

ปานกลาง

.23

14

มาก

S.D.

0.46

มาก

เชิงบวกใน 5 ประเด็นแรกที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ (1)
ข้าพเจ้าคิดว่าการมีบคุ คลสูงอายุในครอบครัวท�ำให้เกิด
ความอบอุน่ และรักใคร่ปรองดองกัน (ค่าเฉลีย่ 4.39, SD
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= 0.57) (2) ข้าพเจ้าคิดว่าผู้สูงอายุต้องการการผู้ดูแล
ที่ นุ ่ ม นวลมากกว่ า ความรวดเร็ ว (ค่ า เฉลี่ ย 4.39,
SD = 0.60) (3) ข้าพเจ้าคิดว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคล
ที่มีคุณค่าของสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.37, SD = 0.66)

(4) ข้ า พเจ้ า คิ ด ว่ า ผู ้ สู ง อายุ ค วรมี โ อกาสได้ ใ ช้ ว าระ
สุดท้ายของชีวิตกับครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 4.33, SD =
0.79) (5) ในการจัดงานพิธตี า่ งๆ ข้าพเจ้าคิดว่า ผูส้ งู อายุ
จะเป็นที่ปรึกษาได้อย่างดี (ค่าเฉลี่ย 4.31, SD = 0.58)

		 ค.2
ค.2 ทัทัศศนคติ
นคติเชิเชิงงลบลบ
าเฉลี่ยาเบี
และค่
าเบีย่ นเบนมาตราฐานของทั
ตารางที่ 7ตารางที
ค่าเฉลี่ ่ย7ค่และค่
่ยนเบนมาตราฐานของทั
ศนคติศเชินคติ
งลบเชิงลบ
ข้อ
ทัศนคติเชิงลบ

ที่
(n = 51)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

S.D.

ลําดับที่ แปลผล

ข้าพเจ้าคิดว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มักเชื่อในความคิดของตนเอง
4.24
.74
1
มาก
ข้าพเจ้าเบื่อผู้สูงอายุเวลาเจ็บป่วย ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นภาระมาก
2.06
.21
9
น้อย
เมื่อเห็นสภาพร่างกายของผู้สูงอายุแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกรังเกียจ
1.63
.69
14
น้อย
ข้าพเจ้าคิดว่าผู้สูงอายุมักมีความคิดคล้ายๆกัน ควรอาศัยอยู่
น้อย
3
2.49
.19
รวมกันเฉพาะกลุ่ม โดยแยกจากคนกลุ่มอื่น
ผู้สูงอายุมักจะพูดแต่เรื่องในอดีต ทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกเบื่อหน่าย
1.92
.72
12
น้อย
ข้าพเจ้าคิดว่าผู้สูงอายุไม่ควรมีบทบาทในการประกอบธุรกิจ และ
น้อย
4
2.47
.10
ปกครองบ้านเมือง
ข้าพเจ้าคิดว่าผู้สูงอายุไม่ควรเป็นผู้นําเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
น้อย
11
1.94
.95
เพราะความจําเสื่อม
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการที่รัฐและหน่วยองค์กรต่างๆช่วยจัดหางาน
น้อย
8
2.06
.93
ให้แก่ผู้สูงอายุนนั้ เป็นการแย่งงานของคนวัยแรงงานไป
ข้าพเจ้าคิดว่าจํานวนผู้สูงอายุทมี่ ากขึ้นเป็นภาระให้กับสังคมมาก
ปาน
2
2.59
.20
ขึ้น
กลาง
การให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ผู้สูงอายุ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็น
น้อย
13
1.84
.95
การไม่ยตุ ิธรรมต่อบุคคลวัยอื่น
ข้าพเจ้ารู้สึกเหนื่อยล้าต่อการให้เวลาในการผูด้ ูแลผู้สูงอายุ
2.20
.45
6
น้อย
ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นการสายเกินไปในการปรับปรุงตัวเองของ
น้อย
5
ผู้สูงอายุในการได้รับบริการความรู้ด้านสุขศึกษา, การ
2.43
.27
รับประทานอาหาร, การออกกําลังกาย
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการทํางานร่วมกับผู้สูงอายุทําให้เกิดความเครียดทั้ง
น้อย
7
2.12
.79
ร่างกายและจิตใจ
ข้าพเจ้ารู้สึกหงุดหงิด เมื่อรับฟังปัญหาจากผู้สูงอายุที่ระบายความ
น้อย
2.02
.81
10
ในใจ
รวม
2.29
.45
น้อย
ตารางที่ 7 พบว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีทัศนคติเชิงลบภาพรวมในระดับน้อย ( ค่าเฉลี่ย 2.29, S.D. = 0.46) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุมีทัศนคติเชิงลบในประเด็นแรกที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้าพเจ้าคิดว่า
ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มักเชื่อในความคิดของตนเอง ( ค่าเฉลี่ย 4.24, S.D. = 0.74) และในประเด็นต่อมาในระดับปาน
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คือ ข้านพเจ้
ดว่าจํางนวนผู
้สูงอายุที่มากขึ้นเป็นภาระให้กับสังคมมากขึ้น ( ค่าเฉลี่ย
อุดมศึากคิ
ษาเอกชนแห่
ประเทศไทย
86 กลางสมาคมสถาบั
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2.59, S.D. = .20) และใน

คะแนนทัศนคติเชิงบวก
คะแนนทศนคตเชงบวก

ตารางที่ 7 พบว่า ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุมที ศั นคติเชิงลบ
อภิปรายผล
ภาพรวมในระดับน้อย ( ค่าเฉลี่ย 2.29, S.D. = 0.46)
1. ความรู ้ ผ ลการศึ ก ษาการวั ด ความรู ้ ข อง
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผูด้ แู ลผูส้ งู อายุมที ศั นคติ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุครั้งนี้ พบว่าเจ้า
เชิงลบในประเด็นแรกทีอ่ ยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ข้าพเจ้า
หน้าที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่มีความรู้
คิดว่าผูส้ งู อายุเป็นบุคคลทีม่ กั เชือ่ ในความคิดของตนเอง
ระดับปานกลาง ร้อยละ 98 โดยมีความรู้สูงสุดคือ 23
( ค่าเฉลีย่ 4.24, S.D. = 0.74) และในประเด็นต่อมาใน
คะแนน (ความรู้ระดับปานกลาง) และต�่ำสุด คือ 11
ระดับปานกลาง คือ ข้าพเจ้าคิดว่าจ�ำนวนผูส้ งู อายุทมี่ าก
คะแนน (ความรู้ระดับต�่ำ)ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ขึ้นเป็นภาระให้กับสังคมมากขึ้น ( ค่าเฉลี่ย 2.59, S.D.
ของ Demarre, et al (2012) ที่ท�ำการศึกษาความรู้
= .20) และใน 3 ประเด็นต่อมาในระดับน้อย ได้แก่
ของผู้ช่วยพยาบาลของ Nursing homes ใน Belgian
(1) ข้าพเจ้าคิดว่าผู้สูงอายุมักมีความคิดคล้ายๆกัน
ซึ่ ง มี ค วามรู ้ ใ นระดั บ ต�่ ำ ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งจาก ผู ้ ดู แ ล
ควรอาศัยอยู่รวมกันเฉพาะกลุ่ม โดยแยกจากคนกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนา
อื่น( ค่าเฉลี่ย 2.49, S.D. = 0.19) (2) ข้าพเจ้าคิด
องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุอยู่บ้างแต่อาจจะ
ว่าผู้สูงอายุไม่ควรมีบทบาทในการประกอบธุรกิจ และ
ไม่ต่อเนื่อง แม้ว่าส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงานเกี่ยว
ปกครองบ้านเมือง ( ค่าเฉลี่ย 2.47, S.D. = 0.10) (3)
กับการดูแลผู้สูงอายุ ต�่ำกว่า 20 ปีนอกจากนี้ ผู้ดูแล
ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นการสายเกินไปในการปรับปรุงตัวเอง
ผู ้ สู ง อายุ เ หล่ า นี้ ส ่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต�่ ำ กว่ า
ของผู้สูงอายุในการได้รับบริการความรู้ด้านสุขศึกษา,
ปริญญาตรีซึ่งเนื้อหาวิชาของการศึกษาต�่ำกว่าระดับ
การรับประทานอาหาร, การออกก�ำลังกาย ( ค่าเฉลี่ย
ปริญญาตรีก็ไม่ได้เน้นการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งเดิม
2.43, S.D. = 0.27)
3 ประเด็นต่
น อมาในระดัดับน้อย ได้แก่ (1) ข้าพเจ้าคิดว่าผู้สูงอายุมักมีความคิดคล้
ค ายๆกัน ควรอาศัยอยู่รวมมกันเกณฑ์
เฉพาะ ก ารคั ด เลื อ กเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง มาท�ำงานที่ ส ถาน
สงเคราะห์ค นชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง และ
กลุ่ม โดยแยกจากคนกลลุ่มอื่น( ค่าเฉลี่ย 2.49, S.DD. = 0.19) (2) ข้าพเจ้าคิ
า ดว่าผู้สูงอายยุไม่ควรมีบทบบาทในการ
ประกอบธธุรกิจ และปก
ครองบ้านเมืค.3
อง ( ค่ทัาเฉลี
่ย 2.47,
2 เชิงS.D.
= 0.10)
0
(3)งลบ
ข้าพเจ้าคิดว่าเป็ป็นการสายเกินไปในการ
น สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วงก็มิได้
		
ศนคติ
บวกและเชิ
ปรับปรุงตัตวเองของผู้สูงอายุ
ง ในการได้้รับบริการควาามรู้ด้านสุขศึกษา,
ษ การรับประทานอาหาร
ป
ร, การออกกํกําลัมี
งกาย
( ดองค์ความรู้การดูแลผู้สูงอายุ อีกทั้งเจ้าหน้าที่
การวั
ตารางที
่ 8 แสดงผลของการกระจาย
(Scatter
ค่าเฉลี่ย 2.43, S.D. = 0.27)
ส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
plot) คะแนนทัศนคติเชิงบวกและ
ค.3 ทัศนคติเชิ
เ งบวกและเชิงลบ
ง
เชิงลบ(Sccatter plot) คะแนนทัศนคคติเชิงบวกและะเชิงลบ นครราชสีมา (อบจ. นม.) ได้รับการถ่ายโอนมาจาก
ตารางที่ 8 แสสดงผลของการกระจาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ค่าลงจุดกาารกระจาย (Scattter Plot คะแนนนทัศนคติเชิงบวกกและเชิงลบ
ข ้ดูแลผู้สงู อายุ
ของผู
อาศัยตาม พ.ร.บ.ก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจา
6
ยอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (พ.ศ.2542)
5
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 จนถึงปัจจุบัน
4
ทัง้ นี้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องควรเร่งพัฒนาความรูแ้ ก่ผดู้ แู ล
3
ผู้สูงอายุในประเด็นที่ตอบค�ำถามได้ไม่ถูกต้องเป็นส่วน
2
ใหญ่ ซึง่ เกีย่ วข้องกับ การเปลีย่ นแปลงด้านร่างกายของ
1
ผู้สูงอายุ และ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้ผู้
สูงอายุได้แก่(1) ผู้สูงอายุผิวหนังจะเปลี่ยนสี เนื่องจาก
0
1
2
3
4
0
เซลล์พิกเมนต์ผิดปกติ (2) ผู้สูงอายุควรอยู่ในที่มีแสง
คแนนทัศนคติติเชิงลบ
สว่างมาก จะได้มองเห็นได้ชัดเจน (3) ควรวางข้าวของ
ตารางที่ 8แสด
ดงผู้ดูแลผู
อาายุมีทัศนคติ
ชิ ส
ชงบวกสู
งแต่เชิมงลบต่
งท
ซึ่งหมาเยถึ
้ดูแลผู้สูงงอายุ
ี ่องใช้ให้ใกล้ตัวผู้สูงอายุ จะได้หยิบได้ง่ายและเรื่อง
ตารางที
่ 8้สูงแสดงผู
ด้ แู เลผู
้ งู อายุ
ี ศั ํานคติ
ชิงงผูบวกสู
แต่มีทัศนคติทีท่ดเครื
เกี่ยวกับโภชนาการได้แก่ (4) การดื่มนมเป็นประจ�ำใน
เชิงลบต�่ำซึ่งหมายถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดี
ผูส้ งู อายุชว่ ยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ อีก
อภิปรายยผล
ทั้งเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ได้แก่ (5) การขนส่งก๊าซจาก
1. ความรู้ผลการรศึกษาการวัดความรู
ค ้ของเจ้าหน้
ห าที่เกี่ยวกับการดู
บ แลผู้สูงอายุ
อ ครั้งนี้ พบวว่าเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ
หลอดเลือดในผูส้ งู อายุจะลดลง โดยเฉพาะทีบ่ ริเวณตับ
ดูแลผู้สูงอายุ
อ โดยส่วนใใหญ่มีความรู้ระดั
ะ บปานกลางง ร้อยละ 98 โดยมี
โ ความรู้สูงสุ
ง ดคือ 23 คะะแนน (ความรู้ระดั
ร บปาน
กลาง) และต่
แ ําสุด คือ 11 คะแนน (คความรู้ระดับต่ํา)ซึ
า ่งไม่สอดคล้ล้องกับงานวิจัยของ
ย
Demarrre, et al (2012)
(
ที่
ทําการศึกษาความรู
ก
้ของงผู้ช่วยพยาบาาลของNursingg homes ใน Belgianซึ่งมีความรู้ในระดัดับต่ํา ทั้งนี้อาจจเนื่องจาก
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นกลุลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
น ได้รับกาารพัฒนาองค์ความรู
ค ้เกี่ยวกับการดู
บ แลผู้สูงออายุอยู่บ้างแตต่อาจจะไม่ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559
ต่อเนื่องแแม้ว่าส่วนใหญ่มีมีระยะเวลาปฏิฏิบัติงานเกี่ยวกักับการดูแลผู้สงอายุ
ู
ต่ํากว่า 20 ปีนอกจากกนี้ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
อ เหล่านี้
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แข็งตัว (6) ผูส้ งู อายุจะมีโปรตัสเซียมไปเกาะบริเวณเอ็น
กระดูกสันหลังและ (7) อาการปวด เจ็บ ไม่สบาย ที่พบ
ในผู้สูงอายุนั้นเป็นอาการปกติ
อนึ่ง การให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุนี้เป็นสิ่ง
จ�ำเป็น ส�ำนักอนามัยผู้สูงอายุกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข (2557) กล่าวเพิ่มเติมว่า ใน คู่มือแนวทาง
การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 420 ชั่วโมง ว่าการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายอันเนื่องมาจากกระบวนการ
ชราภาพนั้น ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่
คนเราไม่อาจหลีกเลี้ยงหรือแก้ไขได้อย่างไรก็ตามมัก
เกิดความเข้าใจผิดบ่อยๆ เช่น ผูส้ งู อายุมกั เกิดรอยฟกช�ำ้
ได้ง่ายกับการกระแทรกกับสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นผลจากการ
มีผิวหนังที่บางลงและเส้นเลือดเปาะ แตกง่าย อาการ
ฟกช�้ำทีเกิดขึ้นจะแตกต่างจากผู้ป่วยที่มีสภาวะเลือด
ออกง่ายจากเกร็ดเลือดต�่ำ ดังนั้นในการดูแลผู้สูงอายุ
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ดูแลจะต้องมีความรู้เพื่อ
ให้สามารถแยกการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากกระบวนการ
ชราภาพและ

2. ทัศนคติ

จากตารางที่ 8แสดงว่า ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุมที ศั นคติ
เชิงบวกสูงแต่เชิงลบต�่ำซึ่งหมายถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุมีที่
ดีสอดคล้องกับงานวิจัยของ Cheong et al (2009)
ที่ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ในสิงคโปร์ และ
Menz et al (2003) ที่ศึกษาทัศนคติของนักศึกษา
Podiatric แพทย์ในออสเตเรีย ก็พบว่า นักศึกษาเหล่า
นี้มีทัศนคติเชิงบวกกับผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม หาก
พิจารณาตารางที่ 7 พบว่า ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีทัศนคติเชิง
บวกระดับปานกลางใน2 ข้อคือ (1) ข้าพเจ้าคิดว่าการ
ท�ำงานที่มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกลุ่มด้วยมักจะมีความผิด
พลาดน้อยและ (2) ข้าพเจ้าคิดว่าผูส้ งู อายุควรมีกจิ กรรม
สันทนาการต่างๆมากขึน้ นัน้ ควรได้รบั การปรับเปลีย่ น
อย่างเร่งด่วนให้มีทัศนคติให้มีทัศนคติเชิงบวกระดับ
มาก หรือ มากทีส่ ดุ นอกจากทัศนคติเชิงบวกใน5 ข้อต่อ
ไปนี้ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต�่ำกว่า 4.45 จาก 5 คะแนนควรได้รับ
การปรับเปลี่ยนด้วย ได้แก่ (1) การถกเถียงกับผู้สูงอายุ
โดยใช้ถ้อยค�ำรุนแรง ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องไม่สมควร
(2) เมื่อข้าพเจ้าเห็นผู้สูงอายุท�ำงานหนักรู้สึกสงสาร
(3) ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจ เมื่อได้พูดคุยกับผู้สูงอายุ และ
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
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(4) ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจ เมื่อได้พูดคุยกับผู้สูงอายุ (5)
ข้าพเจ้าคิดว่าจ�ำเป็นต้องมีการฟืน้ ฟูผปู้ ว่ ยสูงอายุแม้จะ
ใช้เวลาและยากทัง้ นี้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องควรตระหนักประเด็น
นีเ้ นือ่ งจากเจ้าหน้าทีก่ ลุม่ นี้ มีหน้าทีซ่ งึ่ เกีย่ วข้องกับการ
ดูแลผูส้ งู อายุ จึงไม่ควรมีทศั นคติเชิงบวกนีต้ ำ�่ กว่า 4.45
จาก 5 คะแนนทั้งนี้ การท�ำความเข้าใจถึงทัศนคติหรือ
มุมมองของผู้ที่ต้องรับผิดชอบดูแลผู้สูงอายุจึงมีความ
จ�ำเป็น เพราะจะเป็นข้อมูลพื้นฐานช่วยในการก�ำหนด
แนวทาง ตลอดจนนโยบายด้านผูส้ งู อายุอย่างรอบด้าน
(กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และคณะ, 2553) นอกจากนี้
ผลการศึกษายังสอดคล้องกับผลส�ำรวจของส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ (2554) ที่พบว่า ประชาชนชาวไทย
มีทัศนคติเชิงบวกกับผู้สูงอายุโดยเห็นว่าผู้สูงอายุเป็น
บุคคลที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ ผู้สูงอายุสามารถ
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นลูกหลาน ผู้สูงอายุเป็นบุคคล
ที่มีคุณค่า

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัย

1. ควรมีการเร่งพัฒนาความรู้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ระดับความรู้ของผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มากกว่าร้อยละ
80 นอกจากนี้ ควรเร่งหากิจกรรรมเพื่อปรับทัศนคติ
เชิงบวกให้เพิ่มขึ้นและลดทัศนคติเชิงลบให้แก่ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.
นม.) หรือ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาอาจจัดเป็น
กิจกรรมระหว่างสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรม
ปกรณ์โพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา และ สถาน
สงเคราะห์ ค นชราบ้ า นธรรมปกรณ์ วั ด ม่ ว งจั ง หวั ด
นครราชสีมาแล้วสร้างกรณีศึกษาจ�ำลองสถานการณ์
ที่มีระดับความกดดันในแต่ละสถานการณ์ท่ีแตกต่าง
กัน เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุได้ได้แลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกันเอง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์
หรือ ผู้เชี่ยวชาญทางการดูแลผู้สูงอายุถึงการดูแลผู้สูง
อายุในกรณีต่างๆ แล้วให้คณาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ได้สรุปผลลัพธ์ที่ได้จากความรู้ ทัศนคติทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ ในการดูแลผูส้ งู อายุนนั้ มีมากน้อยเพียงใด โดย
อาจจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทุกๆเดือน อย่างต่อ
เนื่องอนึ่ง การเรียนรู้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและช่วย

สร้างความพึงพอใจ ความมั่นใจในงาน (Van Haaren
ในการจัดกิจกรรมใดใด ควรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เปิด
and Williams, 2000)และยังการสร้างพลังอ�ำนาจใน
โอกาสให้ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมโดย
ระดับปัจเจก และในระดับชุมชน เพื่อให้ผู้รับบริการ
ไม่จ�ำกัด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน น�ำพา
(ผู ้ สู ง อายุ ) สามารถพั ฒ นาสุ ข ภาพของตนเองได้
ความสมัครสมานสามัคคี ร่วมกันต่อไปในอนาคต
(นิตย์ ทัศนิยม และสมพนธ์ ทัศนิยม, 2555; บุษยา
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
วงษ์ชวลิตกุล, 2556)
(อบจ. นม.) อาจสร้างระบบแรงจูงใจในการให้บริการ
ทัง้ นีจ้ ากผลการศึกษาถึงการออกแบบการเรียน
ดูแลผู้สูงอายุ เช่น การให้รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ดูแล
รูข้ องนักศึกษา หรือกลุม่ สมาชิกในองค์การพบว่าการใช้
ผู้สูงอายุดีเด่นประจ�ำปี การทัศนศึกษาภายในประเทศ
กิจกรรมจะช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียน มีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก
ในการเรียนรู้พึงพอใจต่อบรรยากาศ ที่สนุกสนานเป็น
เป็นต้น
กันเอง ส่งเสริมความเข้าใจจากเนื้อหาความรู้ที่ต้อง
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นํามาใช้ในการวิเคราะห์ ทั้งนี้ เวลาในการจัดกิจกรรม
(อบจ. นม.) ควรสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ควรมีความยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถน�ำเสนอผลการ
ในพืน้ ที่ เพือ่ จัดหลักสูตรผูด้ แู ลผูส้ งู อายุระยะสัน้ อย่าง
วิเคราะห์และการวิพากษ์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ หัวข้อการอบรมควรครอบคลุมแนวทาง
ระหว่างกลุ่มได้ดีขึ้น (ทวี วัชระเกียรติศักดิ์, 2557)
การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 420 ชั่วโมง โดย
หรือ อาจจัดกิจกรรมทดสอบระดับความรูใ้ นการดูแลผู้
ส�ำนักอนามัยผูส้ งู อายุกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สูงอายุ และการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการดูแลผู้
(2557) เช่น แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โรคที่พบบ่อย
สูงอายุ โดยสถาบันการศึกษาควรสนับสนุนให้มกี ารจัด
ในผู้สูงอายุ ภาวะวิกฤติกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาระดับความรู้ และ
การช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น การดูแล ช่วยเหลือ
การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการดูแลผูส้ งู อายุ ผ่าน
ผูส้ งู อายุทชี่ ว่ ยเหลือตนเองไม่ได้เนือ่ งจากความชราภาพ
การร่วมมือกับคณาจารย์ หรือบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สุขภาพจิตกับผู้สูงอายุ
ให้ร่วมกันพัฒนาให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
การดูแลตนเองเพื่อคลายเครียด และ การจัดสภาพ
คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา
แวดล้อมที่เหมาะสม เป็นต้น
และ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง
ทัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้น�ำเสนอโครงสร้างการอบรม
จังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวอย่างในประเด็นความรู้ และ
ระยะสั้นซึ่งเป็นกรอบโครงสร้างที่ได้จากการประยุกต์
มีทัศนคติเชิงบวกในการดูแลผู้สูงอายุ
ผลการศึกษา ประกอบการก�ำหนดโครงสร้างได้ดังต่อ
2. จากผลจากงานวิจัยพบว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุมี
ไปนี้
ภาพที่ 1 โครงสร้างของกการอบรมระยะะสั้น
ทัศนติเชิงบวกในประเด็นที่ว่าการท�ำงานที่มีผู้สูงอายุ
เข้าร่วมกลุ่มด้วยมักจะมีความผิดพลาดน้อย และผู้สูง
1. ให้ความรู
ว ้เกียวกั
่ย บการรดูแลผู้สงอายุ
งู
อายุควรมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆมากขึ้น ดังนั้น จึง
อาจจัดกิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมกลุ่ม
2. ระดมสมมอง ค้นหาวิ
ห ธีการดูแลผูส้ ูงอายุ
ง ในแแต่ละสถาานการณ์
สัมพันธ์เสริมสร้าง ทัศนคติเชิงบวกในการท�ำงานเป็น
3. การรประยุกต์ตหรือการรนําไปใช้ช้ในการดูแลผูส้ ูงอายุ
อ
ทีม การแบ่งกลุ่ม Workshop ท�ำกิจกรรมต่างๆ เน้น
ความสนุกสนาน สร้างสายสัมพันธ์ เพิ่มความสามัคคี
4. สรุปประเด็
ป น แล้วนํามาปรั
ม บปรรุงการอบบรมครั้งต่ตอไป
เพือ่ ประยุกต์ใช้ในการดูแลผูส้ งู อายุเพือ่ ให้ประสบความ
ส�ำเร็จ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และให้
ที่มา จัจ:ยครัคณะผู
้วิจัย
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิด ข้อเสนอแนะในการวิ
้งต่อไป
าการศึกษาถึ
ก งความสัมพั
ม นธ์ระหว่างคความรู้ ทัศนคติติและผลการปฏฏิบัติงานของผูผู้ดูแลผู้สูงอายุ
การเรียนรู้ร่วมกันและน�ำไปสู่การพัฒนาตนเองเพื่อให้ 1.2. ควรทํ
ควรทําการศึกษาถึ
ก งความสัมพั
ม นธ์ระหว่างปัปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อควาามรู้ และทัศนคคติของผู้ดูแลผูผู้สูงอายุ
ภาพที
่ 1 โครงสร้างของการอบรมระยะสั้น
ก จัยจากกลุลุ่มตัวอย่างอื่นๆ และขยายขออบเขตของประชากรกลุ่มตัววอย่างให้มากขึขึ้นเพื่อเพิ่ม
3. ควรทําการศึกษาวิ
สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ความเชื่อมั่นในผลการวิวิจัย ซึ่งจะได้สามารถนํ
า
าไปอ้างอิ
า งกับกลุ่มตัวอย่
ว างอื่นได้
ก
างต่อเนืนื่อง โดยศึกษาเปรียบเทียบระดับความรู้ และทัศนคติของผู้ดูแลผู้สูงอายุในแต่ละ
4. ควรทําการศึกษาอย่
จ
เคราะห์ถึงความมีพัฒนาการด้
ฒ
านคความรู้ และทัศนคติ
ศ ของผู้ดูแลผู
แ ้สูงอายุว่ามีีการเปลี่ยนแปปลงไปมาก
ปี เพื่อพิจารณาวิ
น้อยเพียงใดและเปลี
ง
่ยนแปลงอย่
น
างไร
5. ควรศึกษาแนววทางการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่
แ สมาคมสถาบั
างๆ ให้ผูผู้ดูแลผูน้สอุูงด
อายุ
ส่ส่วนร่วมใน
้สูงอายุ ได้เกิดงการมี
มศึและผู
กษาเอกชนแห่
ประเทศไทย
การทํากิจกรรมร่
จ
วมกันอย่
อ าในพระราชู
งต่อเนื่องแและสม่
เพื่อการพั
ฒนาาระดับตความรู
้ และทั
อ ตม่อารี
ไป
ศนคติ
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ปถัํามเสมอ
ภ์ สมเด็
จพระเทพรั
นราชสุ
ดาฯ
สยามบรมราชกุ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรท�ำการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ ทัศนคติและผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลผู้สูง
อายุ
2. ควรท�ำการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความรู้ และทัศนคติของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
3. ควรท�ำการศึกษาวิจยั จากกลุม่ ตัวอย่างอืน่ ๆ
และขยายขอบเขตของประชากรกลุ่มตัวอย่างให้มาก
ขึน้ เพือ่ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ในผลการวิจยั ซึง่ จะได้สามารถ
น�ำไปอ้างอิงกับกลุ่มตัวอย่างอื่นได้
4. ควรท�ำการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยศึกษา
เปรี ย บเที ย บระดั บ ความรู ้ และทั ศ นคติ ข องผู ้ ดู แ ล
ผู้สูงอายุในแต่ละปี เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ถึงความ
มี พั ฒ นาการด้ า นความรู ้ และทั ศ นคติ ข องผู ้ ดู แ ล
ผู้สูงอายุว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดและ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร
5. ควรศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมในรูป
แบบต่างๆ ให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ ได้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและ
สม�่ำเสมอ เพื่อการพัฒนาระดับความรู้ และทัศนคติ
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุต่อไป
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