


วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ปีที่ 

วัตถุประสงค์�
เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการใน

รูปแบบรายงานวิจัย (Research Article)
บทความปริทัศน์� (Review Article)
พยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

กําหนดการออกวารสาร
ทุกๆ 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ)
มกราคม เมษายน
พฤษภาคม สิงหาคม
กันยายน ธันวาคม
เจ้าของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
312 หมู่11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 
โทรศัพท์ 0-5443-1779 โทรสาร 0-5443
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารยื ดร. เวคิน นพนิตย์�
ผู้อํานวยการ Professional Associates of Thailand
ดร. สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์�
ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
บรรณาธิการ
ดร. ปัณณธร ชัชวรัตน์�
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ดร. กฤตพัทธ์ ฝึกฝน ดร. ดลนภา หงษ์ทอง
เลขานุการ
อาจารย์จรรยา แก้วใจบุญ
อาจารย์สมศรี� ทาทาน
อาจารย์อัมพร ยานะ
อาจารย์วรัญญากร โนใจ
อาจารย์สุพิชญา เสมอเชื้อ
นางสาว วินิตตรา   เพ็งเสงี่ยม

วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ปีที่ 1 6  ฉ บ ับ ที่ 3  ก ัน ย า ย น  ธ ัน ว า ค ม  2 5 5 8  I S B N  0 8 5 9 - 3 9 4 9

เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการใน
Article) และ

Article) สาขาการ
พยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

56 000
5443-18 8 9

Professional Associates of Thailand

ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

หงษ์ทอง

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  สิทธิสมบัติ       
มหาวิทยาลัยเดอะเนชั่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพลนธการกิจกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์       
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทําดี                 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง              
สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี                    

ดร.สมานจิต ภิ�รมย์รื่น
ผู้อํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ดร.บรรจง ไชยรินคํา   
มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.ประจวบ แหลมหลัก       
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.นุสรา ประเสริฐศรี 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์�

ดร.สุชาดา อินทรคําแห่ง ณ ราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์�
นครสวรรค์�

ดร.ปัณณธร  ชัชวรัตน์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน    
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ดร.ดลนภา หงส์ทอง           
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

กองบรรณาธิการ

วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
3 9 4 9

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
สุดารัตน์  สิทธิสมบัติ       

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์       

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�
เดชา ทําดี                 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่�
นฤมล สิงห์ดง              

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ผู้อํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์�

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์�

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา



 
 

 
 
 

    หน้า 
• การจัดการตนเองและครอบครัวสําหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง        3 

 

• การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น      12 
ของแบบประเมินพฤติกรรมสุขภาพของเด็กปฐมวัย  
      

• ผลของการใชคู้่มือดูแลตนเองต่อประสบการณ์การดูแลของผู้ดูแลที่มีภาวะซึมเศร้า   23 
 

• ประสิทธิผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอํานาจต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร   36 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ์ 
 

• ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความต้ังใจแสดงพฤติกรรมการใช้งาน    46 
ระบบ E-learning ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุร ี
 

• ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล     56 
ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค ์
 

• อัตรารอดชีพของผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันแบบไมอีลอยด์    64 
ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

• การสนับสนุนจากสามีการสนับสนุนจากครอบครัวและปัจจัยส่วนบุคคล    74 
ที่มีอิทธิพลต่อการดํารงบทบาทมารดาวัยรุ่น 
 

• ประสบการณ์ความสุขของผูสู้งอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในเขตภาคใต้    83 
 

• การดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่าของผู้สูงอายุ       100 
 

• การรับรู้ ทัศนคติ และการมสี่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  109 
ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่

 

สารบัญ 



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

 

บทคัดย่อ 
 โรคไ
สาธารณสุขขอ
ทางการดูแล
ผู้ป่วยจัดการต
ส่วนร่วมในก
แผนการดําเนิ
โลหิตและคว
รักษาของแพ
คงไว้ซึ่งการท
การดําเนินโร
จะทําให้ ผู้ป่
บทความนี้นํ
จัดการตัวเอ
family man
ปรับแนวคิด
สนับสนุนการ
มุ่งเน้นการแ
กระบวนการ
ผู้ป่วยแต่ละรา
เป็นกลไกกลา
ตนเองของผู้ป
เพื่อลดค่าใช้
ยั่งยืนด้านนโ
จัดการตนเอง
เกิดผลลัพธ์ที่ม
 คําสํ
โรคไตเรื้อรัง 
 

การ
Se

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

ไตเรื้อรังเป็นโ
องนานาประเท
ผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ตนเองและสนั
การดูแลให้ ผู้ป
นินชีวิต ควบคุ
วบคุมการรับ
พทย์ ทั้งนี้เพื่อช
ทําหน้าที่ของไ
คไปสู่ภาวะไต
วยเหล่านั้นมี
าเสนอแนวคิ

องของผู้ป่วยแ
agement) สํา
ดที่ เน้นให้ครอ
รจัดการตนเอง
ยกแยะบทบา
รจัดการโรคไต
าย ดังนั้นพยา
างในการเชื่อม
ป่วยและการจั
้จ่ายในการรัก
โยบายสุขภาพ
งและครอบครั
มีประสิทธิภาพ
สําคัญ : การจัด
 

จัดการต
elf- and F

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

โรคเรื้อรังที่เป็
ทศรวมทั้งประ
งที่สําคัญคือก
ับสนุนให้ครอบ
ป่วยสามารถ
คุมอาหาร ควบ
ประทานยาต
ชะลอการเสื่อ
ไตให้ยาวนานท
วายเรื้อรังระย
มี คุณภาพชีวิต
ดที่ได้ปรับปรุ
และครอบครั
าหรับผู้ป่วยไต
อบครัวเข้าม
ของผู้ป่วยโรคไ
าทหน้าที่ของแ
ตเรื้อรังภายใต้
บาลจึงมีบทบา
มโยงในการจัด
จัดการของคร
กษา และตอบ
พและยกระดั
รัวที่มีผู้ป่วยโร
พยิ่งขึ้น 
ัดการตนเองแล

ตนเองแล
 Family M

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

นปัญหาด้าน
เทศไทย แนว
ารส่งเสริมให้
บครัวเข้ามามี
ปรับเปลี่ยน
บคุมความดัน
ตามแผนการ
มของไตและ
ที่สุด ป้องกัน
ยะสุดท้าย อัน
ตที่ดีตามมา 
รุงใหม่ในการ
ัว (Self-and 
เรื้อรัง โดยได้
ามี ส่วนร่วม
ไตเรื้อรัง และ
แต่ละส่วนใน
ต้เงื่อนไขของ
าทสําคัญและ
ดการการดูแล
อบครัว ทั้งนี้
บสนองความ
ับวิธีการการ
คไตเรื้อรังให้

ละครอบครัว, 

ละครอบค
Manageme

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

 

 

 

Abstract
 C
disease t
of other 
guidelines
chronic k
managem
participat
to modify
pressure 
order to
progressio
function 
which wil
of life i
revisedco
patients 
managem
disease. T
involvem
chronic 
focused o
of the p
disease, 
Therefore
in linking
patients 
patient’sf
order to

ครัวสําห
entinChro

วิ

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

วารสารการพยา

t 
hronic kidne
hat creates 
 countries, 
s for the 

kidney is also
ment of t

ion of famil
y their lifest
 control, and
o slow c
on and m
 the longest
ll allow thos
improved. T

oncept for 
 and their f
ment) for pat
This concep
ent, support
kidney dis

on identifyin
process of m

the condi
e, the nurses
g a central 
 caring and
familywith c
 decrease 

รับผู้ป่วย
onic Kidn

วิทยาลัยพยาบาล

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

าบาล การสาธารณสขุ

ey disease 
 public hea

 including T
 care of p
o important
the patient
ly to encou
tyle, diet co
d medicatio
hronic kidn
maintain th
t from the 
se patients w
This paper 
 self-mana
families (Se
tients with c
pt that focus
t for self-ma
sease patie
ng the roles 
managing ch
tion of ea
s have an im
 mechanism
d the man
hronic kidne

 cost effect

ยโรคไตเรื
ney Disea

ลั
ลบรมราชชนนี ส

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

ขและการศึกษา  | 3

 is a chron
lth problem

Thailand. Th
patients wit
 are the sel
t and th
rage patient
ontrol, bloo
on control. I
ney diseas
he kidney’
 early stage
with a qualit
 presents 
agement o
lf-and famil
hronic kidne
ses on famil
anagement o
ents and 
 of each pa
hronic kidne
ach patien

mportant rol
m to manag
nagement o
ey disease. I
tiveness an

รื้อรัง  
ase 
ักขนา  ชอบเสีย
รรพสิทธิประสงค

.. 

3 

ic 
ms 
he 
th 
f-

he 
ts 

od 
n 

se 
’s 
s, 
ty 
a 

of 
ly 
ey 
ly 
of 
is 
rt 

ey 
t. 
le 
ge 
of 
 n 
d 

ง 
ค์ 
 
 



..

4
 

m
e
m
re

C
 
บ
 
C
ไท
ระ
ไม
ภ
ผู้
ล้
เพื
โน
 
2
ป
เรื้
อ
ให
เป
ป
ป
1
แ
3
ฟ
ค่
3
งบ
 
รั

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

4 | วารสารการพยา
 

meet sustain
levate them

manage patie
esults more 

Keywo
Chronic Kidney
 
บทนํา 
 โรคไต
CKD) เป็นปัญ
ทย เมื่อการดํ
ะยะสุดท้าย (E
ม่สามารถขจัด
ภาวะไม่สมดุล
้ป่วยจําเป็นต้อ
้างไตทางช่องท้
พื่อยืดชีวิตและ
นรสและ ชุติมา

 ข้อมูล
557 (ไทยรัฐ อ

ประชากรในป
รื้อรังประมาณ
ยู่ในระยะสุดท้
หม่เพิ่มขึ้นปีละ
ปล่ียนไตใหม่ป
ปลูกถ่ายไตเพีย
ประมาณ 3 ปี
3,000 ราย ซึ่ง
ละที่สําคัญผู้ป่
0,000 บาทต

ฟอกไตด้วยวิธฟี
าใช้จ่ายสูง ทํา
,000 ล้านบา
บประมาณมาก

 โรคไต
ักษาให้หายขา

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

บาล การสาธารณสขุ

nability in 
mselves and 
ents with ch
 efficiently. 
ords : Self-an
y Disease 

เรื้อรัง (Chron
ญหาสาธารณสุ
ําเนินของโรค
End stage ki
ดของเสียออก
ของเกลือแร่แ
องได้รับการบํา
ทอ้ง การฟอกเ
ะเพิ่มคุณภาพชี
า ดีปัญญา, 25
ลจากกระทรว
 ออนไลน์, 2557
ระเทศระบุว่า
 8,000,000 ร
ท้าย 2000,000
ะประมาณ 10
ระมาณ 40,00
งปีละ 400 ร
ปี  มีผู้เสียชีวิต
ง 1 ใน 3 นั
ปวยไต 1 ราย
ต่อคนต่อเดือน
ฟอกเลือด หรือ
าให้แต่ละปีต้อ
าท และคาดว่า
กกว่า 17,000 
ตเรื้อรังระยะสุ
าด ต้องเสียค่า

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

ขและการศึกษา 

 health po
 their familie
hronic kidne

nd Family Ma

nic kidney 
สุขอย่างหนึ่งขอ
คเข้าสู่ภาวะโร
dney diseas
จากร่างกาย 
และกรดด่างใ
าบัดทดแทนไต
ลือด หรือการป

ชีวิตของผู้ป่วย 
556) 
งสาธารณสุข
7) สถานการณ
าคนไทยป่วย
าย ในจํานวนนี
0 ราย และมี
,000 ราย รอ
00 ราย ได้รับ
รายเท่านั้น โดย
ตจากไตวายมา
นั้นมีอายุน้อยก
ยจะมีค่าใช้จ่าย
น เนื่องจากต้อ
ล้างไตผ่านหน้

องใช้งบประมา
าในปี 2560 น
 ล้านบาท 
สดท้ายเป็นโรค
ใช้จ่ายในการ

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

olicy and 
es how to 
y disease 

nagement, 

 disease; 
องประเทศ
รคไตเรื้อรัง
se) ร่างกาย
 ตลอดจนมี
ในร่างกาย 
ต เช่น การ
ปลูกถ่ายไต 
 (สมพร ชิน

ขในปี พ.ศ. 
ณ์โรคไตของ
เป็นโรคไต
นี้เป็นผู้ป่วย
มีผู้ป่วยราย
อการผ่าตัด
บการผ่าตัด
ยใช้เวลารอ
ากกว่าปีละ 
กว่า 60 ปี  
ยเฉล่ียอยู่ที ่
องได้รับการ
น้าท้อง ซึ่งมี
าณมากกว่า 
นี้จะต้องใช้

คที่ไม่มีทาง
รักษาสูง มี

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

ผลกระทบทา
กังวล ซึมเศร้
รวมทั้งความส
อันจะมีผลต่
คุณภาพชีวิต
ประเมินผลลัพ
เนื่องจากประ
เพียงให้ผู้ป่ว
การมีชีวิตที่ยื
โรค และผลข้
ให้น้อยที่สุดเท
มา ดีปัญญา,
แนวทางการป
ยิ่ง 
 แนว
การวินิจฉัยตั้
ชะลอการเสื่
ของผู้ป่วยยืด
วายเรื้อรังระ
ระดับคุณภาพ
เมื่อการดําเนิ
(Moderate 
ไตวายเรื้อรัง
ความรุนแรงม
บทบาทสําคัญ

อย่า
ผู้ป่วยโรคไตเรื
ที่ไม่เหมาะส
เริ่มต้นถึงปา
ผิดปกติที่ชัดเ
ตระหนักถึงก
นิสาสีผม, 25
กล่าวถึงแนวคิ
โดยเสนอแนะ
มีการจัดการต
ในการปรับปร

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

างกายและทา
ร้า ท้อแท้และ
สามารถในการ
ต่อคุณภาพชีวิ
ตของผู้ป่วย เ
ัพธ์ของการรัก
ะสิทธิภาพของ
ยรอดชีวิตเท่า
ยืนยาว การทน
ข้างเคียงของก
ท่าที่จะเป็นไป
 2556) ดังนั้
ปฏิบัติตั้งแต่ระ

วทางการดูแล
ั้งแต่ระยะเริ่ม
อมของไตคงไ
ดระยะเวลากา
ะยะสุดท้ายให้น
พชีวิตของผู้ป่ว
นินโรคเข้าสู่ภา
 CKD) และจะ
ระยะสุดท้าย 
มากขึ้นผู้ป่วยแ
ญในการดูแลแล
างไรก็ตามจาก
รื้อรังส่วนใหญ่
มกับโรคเนื่อง

านกลางเป็นร
เจนทําให้ผู้ป่ว
ารปฏิบัติพฤติ
56) ทั้งนี้จากผ
คิดการจัดการต
ะไว้ว่าการส่งเส
ตนเองที่เหมาะ
รุงผลลัพธ์ทางค

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

างใจ เกิดความ
ะส้ินหวังในกา
รปฏิบัติงานเป
วิตของผู้ป่วย
ป็นดัชนีชี้วัดห
ษาซึ่งมีความสํ
งการรักษาโรค
านั้น แต่ยังต้อ
นทุกข์ทรมานกั
การรักษาที่เกิด
ได้ (สมพร ชิน
ั้นการได้รับกา

ะยะเริ่มแรกจึงม

ลผู้ป่วยโรคไตเ
แรกมีวัตถุประ
ไว้ซึ่งการมีคุณ
ารดําเนินโรคเ
นานที่สุด เนื่อ
วยโรคไตเรื้อรัง
าวะไตเรื้อรังระ
ะลดลงเรื่อยๆเมื
 ดังนั้นเมื่อการ
และสมาชิกในค
ละจัดการตนเอ
กการศึกษาที่ผ
มีพฤติกรรมกา
งจากโรคไตเรื้
ะยะที่ยังไม่ป
ยไม่เห็นความ
ิกรรมสุขภาพท
ผลการวิจัยที่ผ่า
ตนเองในผู้ป่วย
สริมให้ผู้ป่วยโร
ะสมจะทําให้มีป
คลินิกและช่วย

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

มเครียด วิตก
รดําเนินชีวิต 

ปล่ียนแปลงไป 
 และการวัด
หนึ่งของการ
สําคัญอย่างยิ่ง 
คไม่ได้มุ่งเน้น
งพิจารณาถึง
กับอาการของ
ดขึ้นกับผู้ป่วย
นโนรสและชุติ
ารวินิจฉัยและ
มีความสําคัญ

เรื้อรังที่ได้รับ
ะสงค์เพื่อช่วย
ณภาพชีวิตที่ดี
เข้าสู่ภาวะไต
อง จากพบว่า
งจะเริ่มลดลง
ะยะที่ 2-3 
มื่อเข้าสู่ภาวะ
รดําเนินโรคมี
ครอบครัวจึงมี
อง 
ผ่านมาพบว่า
ารดูแลตนเอง
รื้อรังในระยะ
รากฏอาการ
สําคัญและไม่
ที่เหมาะสม(สุ
านมาได้มีการ
ยโรคไตเรื้อรัง 
รคไตเรื้อรังให้
ประสิทธิภาพ
ยลดค่าใช้จ่าย 

 
 

 

 

 

 



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

 

ได้มากกว่ากา
ตนเองนั้นเป็น
ผู้ป่วยโรคไตเรื
 วัตถุ
ผู้ป่วยโรคไตเรื
ได้นําเสนอใน
แตกต่างของแ
การส่งเสริมสุ
 
แนวคิดใหมใ่
 การ
จัดการกับโรค
ทางแก้ไขปัญ
ความสามารถ

ในปี
แนวคิดเดิมใน
เกื้อหนุนและ

 

Hea
S
R
T
G

Indi
A
G
P
D

Fam
S
S
F

Env
S
C
H

Risk 

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

ารให้ความรู้เพี
นกลวิธีหนึ่งที่ไ
รื้อรังให้เหมาะ
ถุประสงค์ของบ
รื้อรัง ด้วยหลัก
นมิติของการดู
แนวคิดซ่ึงจะมี
ขภาพและป้อง

ในการจัดการ
รจัดการตนเอง
คและการรักษ
ญหาร่วมกันร
ถในการกํากับต
ป ค.ศ. 2015 M
นรูปที่ 1 เกี่ยว
อุปสรรคกระบ

lth Status
Severity of Condition
Regimen
Trajectory
Genetics

ividual Factors
Age
Gender
Psychosocial Character
Diversity / Culture

mily Factors
SES
Structure
Function

vironmental Contex
Social Network
Community
Health Care System

and Protect
Factors

(Th

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

ยงอย่างเดียว(
ได้รับความสนใ
สมได้ 
บทความนี้  ผู้
กวิธีการจัดการ
ดูแลผู้ป่วยโรค
มีประโยชน์ในก
งกันโรค เพื่อให

รตนเองและค
ง หมายถึง คว

ษาด้วยตนเองเพ
ะหว่างผู้ป่วย
ตนเองและการ
Margaret Grey
วกับการจัดกา
บวนการ ผลลัพ

ristics

xt

tive 

รูปที่ 1 กรอ
he Original Se

(Grey M

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

สุนิสาสีผม, 25
ใจในการนํามา

ผู้เขียนต้องการ
รตนเองและคร
คไตเรื้อรัง ซึ่งมี
การใช้เป็นแนว
ห้ผู้ป่วยมีสุขภา

ครอบครัวสําห
วามรับผิดชอบ
พื่อป้องกันการ
ครอบครัวแล
รสนับสนุนทางส
y และคณะ (2
ารตัวเองและค
พธ์ระยะสั้น แล

Self an
Manageme

อบแนวคิดการจ
elf- and Fam
M,  Knafl K an

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

556) จากข้อมู
าเป็นแนวทาง

รนําเสนอกรอบ
รอบครัว (Self
มีความเป็นพล
ทางในการวาง
าพที่ยั่งยืน 

หรับผู้ป่วยโรค
บในการปฏิบัติ
รเกิดภาวะแท
ะเจ้าหน้าที่สุ
สังคม (สุนิสาสี

2015) ได้นําเสน
รอบครัวสําหรั

ละผลลัพธ์ระยะ

nd Family
ent Behavio

จัดการตนเองแ
mily Managem
nd Mccorkle

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

วารสารการพยา

ลดังกล่าวแสด
ช่วยเหลือในก

บแนวคิดที่ได้ป
f-and family
ลวัตร พร้อมทั้
งแผนพัฒนากา

คไตเรื้อรัง 
ติกิจกรรมของ
รกซ้อนส่งเสริ
ขภาพโดยใช้

สีผม, 2556) 
นอกรอบแนวคิ
รับผู้ป่วยโรคไต
ะยาว ดังรูปที่ 2

ors

และครอบครัว
ment Framew
e R, 2006) 

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

าบาล การสาธารณสขุ

ดงให้เห็นว่าแน
ารปรับเปลี่ยน

ปรับปรุงใหม่ส
y manageme
ทั้งวิจารณ์ควา
ารให้บริการสุข

งผู้ป่วยและคร
มสุขภาพและ
ความรู้ความ

คิดที่ได้ปรับปรุ
ตเรื้อรังซึ่งประก
2 และมีรายละ

Outcom

Health Status
Control
Morbidity
Mortality

Individual Outco
Quality of Life
Adherence

Family Outcomes
Function
Lifestype

Environmental C
Access
Utilization
Provider Relation

 
work) 

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

ขและการศึกษา  | 5

นวคิดการจัดกา
นพฤติกรรมขอ

สําหรับการดูแ
ent) โดยผู้เขีย
ามเหมือนควา
ขภาพในมิติขอ

รอบครัวในกา
เป็นการหาแน
เชื่อทักษะแล

รุงใหม่จากกรอ
กอบด้วย ปัจจั
ะเอียดดังนี้ 

mes

mes

s

ontext

nships

 

.. 

5 

าร
อง

แล
น
ม

อง

าร
นว
ะ

บ
ัย



..

6
 

1
 
ส
โร
ต่
ท
ดู
บุ
 
คุ

ป
ต
ให
ใน
ค
ก
ต

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

6 | วารสารการพยา
 

Facilitators &
Personal / Life

Knowledge
Beliefs
Emotions
Motivations
Life patterns

Health Status
Co-morbidity
Condition se
Symptoms/S
Cognitive fu

Resources
Financial
Equipment
Community

Environment
Home
Work
Community

Health Care Sy
Access
Navigation
Continuity o
Provider rela

.ปัจจัยเก้ือหน
 หัวข้อ
นับสนุนสภาพ
รคไตเรื้อรังทั้ง
อการจัดการค

ทางสังคมของค
แลตนเอง ในข

บุคคลที่อยู่นอก
 
ณลักษณะเฉพ

ปัจจัย
ประกอบด้วย ภู
นเองของผู้ป่ว
ห้ผู้ป่วยเข้าใจถึ
นการดูแลรักษ
วามเครียด คว
ารจัดการกับอ
นเอง   ทําให้ผู้

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

บาล การสาธารณสขุ

& Barriers
estyle

y
everity
ide effects

unction

ystem

of care
ationships

รูปที่ 2
(The 

(Grey M

นุนและอุปสร
นี้กล่าวถึงรา

พแวดล้อม และ
ส้ิน นอกจากนั้
ครอบครัว โดย
รอบครัวนับเป็
ขณะเดียวกันอ
เครือข่ายสังคม

พาะของรูปแบ
ยด้านคุณลักษ
ภูมิความรู้ของผู้
ยและครอบคร
ถึงความจําเป็น
ษาของผู้ป่วย 
วามกลัวความ
อาการของโรค
ผู้ป่วยไม่สนใจดู

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

ขและการศึกษา 

Processes

Focusing on Ill
Learning
Taking owner
Health promo

Activating Reso
Health care
Psychological
Spiritual
Social
Community

Living with the
Processing em
Adjusting
Integration wi
Making mean

 กรอบแนวคิด
 Revised Self

M, Schulman-

รรค (Facilita
ยละเอียดของ
ะระบบบริการส
นั้นแล้วยังได้อธิ
ยเฉพาะอย่างยิ่
ป็นแรงสนับสนุ
อาจเป็นอุปสร
มของครอบครั

บบการใช้ชีวิต 
ษณะเฉพาะบ
ผู้ป่วย ความเชื่อ
รัว จะเห็นได้ว่
นและมีส่วนร่วม
 ด้านอารมณ์ก
วิตกกังวลและ
คไตเรื้อรังเช่น
ดแูลรักษาตนเอ

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

lness Needs

rship
tion

ources

l

e Condition
motions

ith life 
ning

ดการจัดการตน
f- and Family
-Green D, Kn

ators and B
งคุณลักษณะ
สุขภาพ เนื่องจ
ธิบายรายละเอี
งการจัดการใน
นทางสังคมที่ดี
รคต่อการจัดก
ัวดังนั้นจะต้อง

 (Personal/L
บุคคลและรูป
อ อารมณ์ แรง
า ความรู้เกี่ยว
มในการจัดการ
ก็จะมีอิทธิพล
ะอารมณ์จะมีผ
นภาวะซึมเศร้า
องเป็นต้น   โด

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

Proximal Outcom

Behaviors
Adherence
Diet
Physical activit
Sleep

Cognitions
Self-efficacy
Motivation
Perceived stress

Biomarkers
Stress
Inflammation
Gene X environ

Symptom Manag
Pain
Fatigue

นเองและครอบ
y Manageme

nafl K and Re

Barrier) 
เฉพาะของรูป
จากปัจจัยเหล่า
อียดเกี่ยวกับคํา
นครอบครัวที่มี
ดีในการเป็นปัจ
การตนเองด้วย
งมีแนวทางการ

Life style) 
ปแบบการใช้ชี
งจูงใจและรูปแ
วกับเงื่อนไขต่า
รตนเอง ความ
ลต่อการจัดกา
ผลในเชิงบวกห
าในผู้ป่วยโรคไ
ดยเฉพาะในผู้ป่

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

mes

ty

s

nment

gement

บครัวที่ปรับปรุง
ent Framewo
eynolds NR, 

ปแบบการใช้ชี
นี้ต่างมีผลต่อก
าจํากัดความข
มีผู้ป่วยร่วมอยู
จจัยเกื้อหนุนให
ยเช่นกันในกรณ
รจัดการดังกล่า

ชีวิตที่ เกี่ยวข้
แบบการใช้ชีวิต
างๆ ของการใช้
เชื่อด้านสุขภา
ารตนเอง ควา
หรือเชิงลบเกี่ย
ไตเรื้อรัง จะมี
วยไตเรื้อรังที่เ

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

Distal Outcomes

Health Status
Control
Morbidity
Mortality

Individual Outco
Quality of life
Psychosocial sta

Family Outcome
Quality of life
Function

Health Care
Access
Utilization
Provider relatio
Cost-effectiven

งใหม ่
ork) 
 2015) 

ชีวิตสถานะสุข
การจัดการตนเ
อง “สังคมแล
ยู่ด้วย ซึ่งการส
ห้ผู้ป่วยเพิ่มศัก
ณีที่ต้องมีการต
าวดังนี้ 

้องกับการจัด
ต จะมีอิทธิพลต
ช้ชีวิตเป็นส่ิงสํา
าพมีอิทธิพลต่อ
ามทุกข์ทางจิต
ยวกับการจัดกา
ผลกระทบด้า
ป็นเด็ก   ส่ิงแว

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

s

omes

atus

s

onships
ess

 

ขภาพ แหล่ง
เองของผู้ป่วย
ะวัฒนธรรม” 

สร้างเครือข่าย
กยภาพในการ
ตอบสนองกับ

ดการตนเอง 
ต่อการจัดการ
าคัญที่จะช่วย
อหลายๆอย่าง
ตใจทําให้เกิด
ารตนเองและ
นการจัดการ
วดล้อมและ 

 

 



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

 

สภาพบรรยา
ผู้ป่วยเป็นอย
จัดการตนเ
ตลอดจนการ
มีอิทธิพลแล
ตนเองอย่างยิ่
การดูแลจาก
ผู้ป่วยเป็นอย
วิธีการดูแลที่ถ
ผู้ป่วยในบ้าน
ผู้ป่วยแต่ละ
ทางการจัดก
ตัวอย่างเช่น ผ
ส่วนร่วมในก
สร้างความเข้
แนวทางการ
ก่อให้เกิดการ
การดูแลผู้ป่วย
 
สถานะสุขภา
 สถา
ครอบครัว จ
จั ด ก า ร ต น
ประกอบด้วย
โรคไตเรื้อรังมั
เป็นโรคร่วม 
จัดการตนเอง
มีความรุนแร
รวมทั้งการรั
เป็นอยู่ ปัจจัย
รักษาและจําเ
 
แหล่งสนับส
 มี ผล
ประกอบด้ว
เกี่ยวข้อง แล

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

ากาศภายในคร
ย่างยิ่ง การส
อง  ประสบก
รยอมรับต่อการ
ละเป็นทักษะ
ยิง่ สําหรับครอบ
กบุคคลในครอ
ย่างมาก นอกจ
ถูกต้อง การรู้จั
น ตลอดจนกา
ะกรณี เป็น ส่ิ
การตนเองส่งผ
 ผู้ป่วยโรคไตเรื้
การตัดสินใจที
ข้าใจร่วมกันเกี
รรักษาและวา
รตัดสินใจที่เห
ย 

าพ (Health
านะสุขภาพข
จะมีผลกระทบ
เ อ ง ข อ ง ผู้ ป่

ยโรคที่เกิดร่วม
มักจะมีโรคเบาห
 ซึ่งระดับความ
ง เช่น เป็นโรคไ
รงต่างกันอากา
รับรู้ของผู้ป่ว
ยเหล่านี้จะทําใ
เป็นต่อการจัดก

สนุน (Resour
ลต่ อการจั ด
ย สถานะทา

ละระบบสนับส

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

รอบครัวจะมีผ
สร้างแรงจูงใจ
การณ์การจัด
รเปล่ียนชีวิตที
ต่อพฤติกรรม
บครัวที่มีผู้ป่วย
อบครัวร่วมกัน
จากนี้การมีคว
จกัประคับประค
ารรู้เป้าหมายข
งสําคัญมากส
ผลให้เกิดผลลั
้อรังที่สมาชิกใ
ที่เกี่ยวข้องกับ
กี่ยวกับการพิจ
างเป้าหมายก
หมาะสมมากย่ิ

 status)  
องแต่ละบุคค
บต่อความสา
ว ย  ปั จ จั ย ที

มกับโรคที่เป็นอ
หวาน โรคควา
มรุนแรงของโร
ไตเรื้อรังในระย
ารและผลข้าง
ยและครอบค
ให้เกิดความซับ
การตนเองและ

rces) 
การตน เอง ใ
างการเงิน วัส
สนุนจากชุมชน

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

ผลโดยตรงต่อ
จสําหรับการ
ดการตนเอง
ที่จะเกิดขึ้นจะ
มการจัดการ
ยโรคไตเรื้อรัง
นจะส่งผลต่อ
วามรู้เกี่ยวกับ
คองสนับสนุน
ของการดูแล
สําหรับแนว
ลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
นครอบครัวมี

บสุขภาพและ
จารณาเลือก
การรักษาจะ
งขึ้นเกี่ยวกับ

คลและแต่ละ
มารถในการ
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
อยู่เช่น ผู้ป่วย
ามดันโลหิตสูง
คมีผลต่อการ
ยะต่างๆ ก็จะ
เคียงของโรค 
ครัวต่อโรคที่
บซ้อนของการ
ะครอบครัว 

ในหลายมิ ติ
สดุอุปกรณ์ที่
นมีผลต่อการ

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

 

จัดการตนเ
ทางการเงิ
ส่งผลต่อแ
สาธารณสุข
 ส
ด้ าน ส่ิ งแว
ตลอดจนชุม
ตนเองทั้งสิ
ที่สุดที่จะนํ
ตนเอง เช่น
สภาพแวดล
จัดการตน
ผลสําเร็จ  
ล้วนมีผลต
สุขอนามัยด
ยาสมุนไพ
ครอบครัว
อิทธิพลที่สํ
การเจ็บป่
สถานที่ที่ป
กิจกรรมต่
ในขณะที่ค
กับความท้า
ต้องการกา
 
ระบบบรกิ
 เป็
การเข้าถึงร
ต่อเนื่อง แ
ผู้รับบริการ
ครอบครัวใ
การเข้าถึง
ต่อเนื่องย่อ
จัดการตนเ
 จะ
เกื้อหนุน 

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

วารสารการพยา

เอง เพราะถ้าผู
งินและหรือแห
แนวทางการรั
ขสนับสนุนก็ตา
ภาพแวดล้อม
วด ล้อมทั้ งที่
มชนที่อาศัย ล้
ส้ิน แต่สภาพแ
นําไปสู่ความสํา
นผู้ป่วยโรคไตเรื
ล้อม สถานที่ล้
นเองของผู้ป่ว
  รวมทั้งสถานที
ต่อการจัดการ
ด้านบริโภค กา
พร  ยาพื้ นบ้ า
ที่อาศัยอยู่ใน
สําคัญเกี่ยวกับ
วย เช่นในชุม
ปลอดภัยในกา
างๆ หรือกา

ครอบครัวที่อา
าทายในการเข้
รสนับสนุน 

การสุขภาพ (H
ป็นส่วนที่สําคัญ
ระบบบริการ แ
และความสัมพ
ร จะมีผลต่อกา
ในการจัดการโร
ด้านการดูแลรั
อมส่งผลโดย
องขาดประสิท
ะเห็นได้ว่าปัจ
 และอุปสรรค

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

าบาล การสาธารณสขุ

ผู้ป่วยหรือครอ
หล่งสนับสนุน
รักษา ถึงแม้จ
าม 
ม (Environm
บ้ านและอา

ล้วนแล้วแต่มีผ
แวดล้อมที่บ้า
าเร็จของแนวท
รื้อรังที่ล้างไตท
้างไตไม่เหมาะ
วยและครอบค
ที่ทํางานและชุ
รตนเองและ
ารเข้าร่วมกิจก
านดั งนั้ นการ
ชุมชนใดๆ ชุ

บความสามารถ
มชนเมืองมักย
ารออกกําลังก
รหาอาหารเพื
ศัยอยู่ในพื้นที่
้าถึงบริการที่จํ

Health syst
ญอีกประการ ซึ
แนวทางปฏิบัติ
พันธ์ระหว่าง
ารจัดการตนเอ
รคไตเรื้อรัง กา
รักษาหรือการ
ตรงและทําให

ทธิภาพ  
จัยต่างๆข้างต้
คต่อการจัดก

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

ขและการศึกษา  | 7

อบครัวมีสถาน
นอื่นๆไม่ดีย่อ
จะมีหน่วยงา

mental) ปัจจั
ชีพ  ที่ ทํ า งา
ลต่อการจัดกา
นเป็นส่ิงสําคัญ
ทางการจัดกา
ทางช่องท้อง ถ้
สมจะทําให้กา
ครัวไม่ประส
ชุมชนที่อยู่อาศั
ครอบครัวเช่
รรม และการใ
รที่ บุ คคลแล
มชนสามารถ
ถในการจัดกา
ยุ่งยากที่จะห
กายหรือการทํ
พื่อสุขภาพ แ
ชนบทยังเผชิญ
ําเป็นและควา

tems) 
 ซึ่งประกอบด้ว
 ระบบการดูแ
ผู้ให้บริการกั
งของผู้ป่วยแล
ารขาดโอกาสใ
รดูแลรักษาที่ไ
ห้กระบวนกา

ต้นเป็นทั้งปัจจั
การตนเอง  ซึ่

.. 

7 

นะ
ม
น

ัย
น 
าร
ญ
าร
ถ้า
าร
บ

ศัย
น 
ใช้
ะ
มี
าร
หา
ทํา
ต่
ญ
ม

ย 
แล
ับ
ละ
น
ม่

าร

ัย
ซึ่ ง



..

8
 

ส
ค
ค
เข
ต
ป
 
2
  
 
M
นํ
เกี
sy
ยั
a
ก
แ
ค
ค
แ
ก
อ
จั
แ
ป
ต้
จั
ดั
 
ก
ค
 
ก
ค
ต

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

8 |  วารสารการพยา

 

อดคล้องกับ
วามรู้ที่เฉพาะ
วามเชื่อ แหล
ข้าถึงระบบบริ
นเองประสบ

ประเมินปัจจัยต
 
2. กระบวนกา
   (Self-man
 รูปแบ
Margaret Gre
นําเสนอในแนว
กี่ยวข้องตามวิธี
ynthesis) เพื่อ
ังได้ค้นคว้าเพิ่ม
nd Sawin
ระบวนการจัด
ล ะ ค ว า ม เ ชื
ว า ม ส า ม า ร
วามสามารถข
ละสิ่งอํานวยค
ารสนับสนุนเพ
ารมณ์ของผู้ป่
ัดการโรคเรื้อรั
ละครอบครัวผ

ประกอบด้วย 
้องการของคว
ัดการตนเองแ
ังนี้ 

 
ารจัดการตน

ความเจ็บป่วย
 โดยจะ
ารเป็นเจ้าของ
รอบครัวต้อง
อบสนองต่อค

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

าบาล การสาธารณสุ

ผลการศึกษา
ะเจาะจงกับลั
ล่งสนับสนุน ส
ริการสุขภาพมี
ความสําเร็จ 

ต่างๆเหล่านี้เป็น

ารการจัดการ
nagementp
บบของกระบ
ey และคณะ (
คิดใหม่นี้ ยังได
ธีการแบบการส
อการกําหนดก
มเติมจากงานวิ
n (2009) 
ดการตนเองเพื
ชื่ อ ข อ ง ผู้ ป่ ว
ร ถ ต น เ อ ง  ก
ของตนเองเช่น
ความสะดวกด้
พื่อส่งเสริมใน
ปวยซึ่งเป็นส่ิงที
รังต่างๆ โดยกร
ผู้ป่วยในแนวคิ
 การจัดการตน
ามเจ็บป่วย  ก

และการใช้ชีวิต

นเองที่มุ่งเน้นต
ย (Focusing
ะสะท้อนถึงกา
งความต้องกา
งบอกถึงความ
วามเจ็บป่วยที

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

ุขและการศึกษา   

าที่ ผ่านมาพบ
กษณะของโร
สภาพแวดล้อม
มีส่วนช่วยให้ก
 ดังนั้นจึงต้อง
นเบื้องต้นก่อน

ตนเอง  
rocesses) 
วนการจัดกา
(2015) ได้ปรั
ด้มีการทบทวน
สังเคราะห์อภิม
กรอบแนวคิดให
วิจัยที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งได้นําเสน
พื่อการเสริมส
ย เ ช่ น ก า ร ใ
ก า ร ส ร้ า ง ทั
น การตรวจส
ด้านสังคม เช่น
กระบวนการจ
ที่จําเป็นมากส
ระบวนการจัด
คิดที่ได้ปรับปร
นเองที่มุ่งเน้น

 การสนับสนุนก
กับสภาวะควา

ตามความต้อ
 on IllnessN
ารเรียนรู้เกี่ยว
รด้านสุขภาพ 
มต้องการการ
ที่เกิดขึ้น รวมถึ

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

 

บว่าการให้
ค การรับรู้ 
ม และการ
การจัดการ
งคํานึงและ
นเสมอ 

ารตนเองที่ 
รับปรุงและ
นงานวิจัยที่
มาน (Meta 
หม่ รวมทั้ง
งของ Ryan 
นอเกี่ยวกับ
ร้างความรู้
ห้ รั บ รู้ ถึ ง
ก ษ ะ แ ล ะ
สอบตนเอง 
นการได้รับ
จัดการทาง
สําหรับการ
ดการตนเอง
รุงใหม่นี้จะ
นตามความ
กระตุ้นการ
ามเจ็บป่วย 

องการของ
Need) 
วกับสภาวะ
 ผู้ป่วยและ
รดูแล การ
ถึงตระหนัก

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

และใส่ ใจต่
ครอบครัว เพื
ตรงกับความ
ตามรายกรณี
ความต้องกา
ความเจ็บป่วย
สุขภาพได้ตร
เรียนรู้และตร
โรคไตเรื้อรัง
ตนเองตามกร
การออกกําลั
รับประทานย
ในการฟอกเลื
 
การสนับส
resources)
 เป็น
ดังนั้นควรมีแ
ที่ได้คุณภาพ
ตั้งแต่การเข้า
บ้าน การดูแ
โรคไตเรื้อรังม
ดังนั้นพยาบา
ประเมินและ
ความรู้ความ
ความเชื่อส่ง
efficacy) ใ
ต้องประเมิน
ต่อการปฏิบัติ
การดูแลเพื่อ
ความรู้และค
สนับสนุนทาง
การจัดการ
เอื้ออํานวยใ
ส่งเสริมให้เกิด
และเจ้าหน้าที

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

อโรคพร้อมท
พื่อการสร้างกิจ
ต้องการและต

ณี ดังนั้นส่ิงสําคั
ารของผู้ป่วยแ
ย เพื่อจะได้จัด
งประเด็น โดย
ระหนักในการ
งบางรายอาจ
รณี เช่น การรับ
ลังกาย การคว
ยาตามแผนการ
ลือด หรือการล้

นุนการจัดก
) 
นการมุ่งเน้นไป
แนวทางปฏิบัติ
พ ตามมาตรฐา
าถึงบริการ จน
ลด้านสุขภาพ
มักจะมีความเ
าลนอกจากจะ
ะดูแลด้านจิต
มเชื่อของผู้ป่ว
ผลกระทบต่อ
ในการปฏิบัติพ
พื้นฐานด้านค
ติพฤติกรรมข
อนําไปสู่การใ
ความเชื่อของแ
งสังคมและชุม
ตนเองที่ดี ได้
ให้ ผู้ป่วยได้รับ
ดความร่วมมือ
ที่สุขภาพเช่นก

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

ที่ จะดูแลตน
จกรรมการส่งเส
ตอบสนองต่อค
คัญคือพยาบาล
และครอบครั
กิจกรรมการดู
ยมีผู้ป่วยและค
รดูแลตนเองร่ว
จมีความต้องก
บประทานอาห
วบคุมความดั
รรักษา หรือกา
ล้างไตทางหน้าท

การตนเอง(

ปที่ระบบการ
การดูแลผู้ป่วย
าน มีการจัดร
นกระทั่งการดู
จิตของผู้ป่วย
ครียด เกิดภาว
ะดูแลด้านร่าง
ตใจร่วมด้วย ก
ย โดยเชื่อว่า
อสมรรถนะแห
พฤติกรรมดังนั้
วามรู้และควา
องผู้ป่วยแต่ล
ให้ความรู้ที่ส
แต่ละบุคคล น
ชนยังเอื้ออําน

ด้ พยาบาลต้อ
บการสนับสนุ
กันระหว่างบุค
การสนับสนุนข้

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

นเองร่ วมกับ
สริมสุขภาพที่
ความเจ็บป่วย
ลต้องประเมิน
ัวให้ตรงตาม
แลสร้างเสริม

ครอบครัวร่วม
วมด้วย ผู้ป่วย
การการดูแล
หารเฉพาะโรค 
ันโลหิต การ
ารดูแลตนเอง
ท้อง เป็นต้น 

(Activating 

รดูแลสุขภาพ
ยโรคไตเรื้อรัง
ระบบบริการ
แลต่อเนื่องที่
 พบว่าผู้ป่วย
วะซึมเศร้าได้ 
กายแล้วต้อง

 การประเมิน
ความรู้ และ
ห่งตน (Self-
ั้นพยาบาลจึง
ามเชื่อที่ส่งผล
ะรายก่อนให้
อดคล้องกับ

 นอกจากนี้ส่ิง
นวยให้ผู้ป่วยมี
องทําหน้าที่
นุนทางสังคม
คคลครอบครัว
ข้อมูลโดยการ

 

 

 



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

 

แจกคู่มือกา
สนับสนุนให้ผู้
หรือเจ้าหน้า
สอบถามหรือ
สงสัย (สุนิสาสี
 
การใช้ชี วิต
with the c
 ผู้ป่ว
อารมณ์มีคว
เปล่ียนแปลง
พยาบาลและ
ช่วยเหลือผู้ป่
เปล่ียนแปลง
จัดการถึงกา
สามารถปรับ
ปรับเปลี่ยนพ
ดูแลช่วยเหลือ
ผสมผสานกา
ความสุข มีค
ตั้งเป้าหมายใ
ช่วยในการช
พยาบาลทําห
ที่เหมาะสมจ
คุกคาม (Fa
กระบวนการ
manageme
ทั้งในระยะสั้น
outcomes)ต
 
3. ผลลัพธ์ร
 ผลลั
ประกอบด้วย
ทางชีวภาพ (

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

รปฏิบัติตัวใน
ผู้ป่วยสามารถ
ที่สุขภาพได้ง่

อขอคําแนะนําเ
สีผม, 2556) 

ตกับสภาวะค
ondition)  
วยโรคไตเรื้อรั
วาม สัมพันธ์
งอันจะส่งผลต
ครอบครัวควร

ปวยในการจัด
พฤติกรรมสุข
ารปรับตัวของ
บตัวกับโรคที่เ
พฤติกรรมได้ถูก
อได้ตรงประเด็
ารใช้ชีวิตภายใ
คุณภาพชีวิต
นชีวิต ตั้งเป้าห

ชะลอความเสื่
หน้าที่คอยให้คํ
จะเห็นได้ว่าปั
acilitators a
รการจัดการตน
nt processes
นและระยะยาว
ตามมา 

ะยะสั้น (Pro
ลัพธ์ระยะสั้น 
ยพฤติกรรมด้า
(Biomarkers) 

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

นผู้ป่วยโรคไ
เข้าถึงแหล่งบ
ายเช่นการโท
เพิ่มเติมเมื่อมีปั

ความเจ็บป่ว
 
รังจะมีการตอ
กับพฤติกรร
ต่อความเจ็บป
รทําหน้าที่คอย
การด้านอารม
ภาพในทางลบ
งผู้ป่วย ประเ
เป็นอยู่ได้หรือ
กต้องหรือไม่ เ
ด็น ให้ผู้ป่วยสา
ใต้ความเจ็บป่
ที่ดี รวมถึงก
หมายในการจัด
อมของไตด้ว
ําแนะนําเกี่ยว

ปัจจัยสนับสนุ
and barrier
นเองและครอ
s) ซึ่งจะเชื่อมโ
ว (Proximal 

oximal Outc
 (Proximal 
านสุขภาพการ
 การจัดการกั

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

ตเรื้อรังการ
ริการสุขภาพ
รศัพท์ติดต่อ

ปัญหาหรือข้อ

วย (Living 

อบสนองทาง
รมสุขภาพที่
ป่วยที่เกิดขึ้น
ยให้คําแนะนํา
มณ์เมื่อมีการ
บ รวมถึงการ
เมินผู้ป่วยว่า
อไม่ สามารถ
พื่อจะได้คอย
ามารถปรับตัว
ปวยได้อย่างมี
การให้ ผู้ป่วย
ดการตนเองที่
ยตนเองโดย
กับเป้าหมาย
นและปัจจัย
) จะส่งผลต่อ
บครัว (Self-
โยงถึงผลลัพธ์
 and distal 

come) 
 outcome) 
รรับรู้ข้อบ่งชี้
กับอาการและ

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

 

 

 

การเปลี่ยน
ครอบครัว 
 พ
ปรับเปลี่ยน
กํ า ลั งกาย
ประกอบด้ว
สร้างแรงจูง
 ข้
ประกอบด้ว
ของโรค ผล
 ก
managem
ขับถ่ายปัสส
 จา
รับรู้การยอ
ครอบครัว
จัดการรับมื
วิธีการเรียน
Grey และค
ผ่านการฝึก
โรคข้ออัก
สุขภาพที่ดี
ให้คําปรึก
ความรู้ กา
เพื่อนที่ป่ว
วิธีแก้ไขปั
Margaret 
วิธีการสร้า
ผู้ป่วยย่อม
ต้องมีการเต
เกิดขึ้นได้ 
นํามาใช้มา
จัดการกับ
Margaret 
ปรับปรุงปร

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

วารสารการพยา

นแปลงที่เกิดจา
 ซึ่งจะเป็นสิ่งนาํ
ฤติกรรมด้าน
นพฤติกรรม ก
ย  และการพั
วย ความสามา
งใจ การจัดการ
อ บ่ ง ชี้ ท า ง
วย การลดควา
ลการตรวจทาง
า ร จั ด ก า ร

ment) เช่น  ซี
สาวะ เป็นต้น 
ากการค้นคว้าง
อมรับการเปลี่ย
จะต้องเป็นส่
มือกับอาการข
นรู้สังคมตามท
คณะ (2015) ไ
กอบรมกลุ่มคน
เสบ เพื่อสร้า
ีขึ้น ด้วยวิธีจา
ษาผู้ป่วยเป็น
รเปลี่ยนแปลง
วยด้วยกัน โด
ญหาและควา

 Grey แล
างแรงบันดาลใ
มีระดับอาการ
ตรียมความพร้
 เทคนิคการก
ากขึ้นในการเ
บอาการของโ
 Grey และ
ระสิทธิภาพกา

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

าบาล การสาธารณสขุ

ากการจัดการ
าไปสู่ผลลัพธ์ใน
นสุขภาพ ประ
 การควบคุมอา
ัก ผ่อนที่ เพี ย
ารถในการจัดก
รความเครียด 
ง ชี ว ภ า พ  
ามเครียด การ
งห้องปฏิบัติกา
กั บ อ า ก า ร
ด  เหนื่ อยอ่อ

 
งานวิจัยที่เกี่ยว
ยนแปลง ผู้ป่วย
วนเดียวกันแ
องผู้ป่วยที่จะมี

ทฤษฏีต่างๆ ต
ได้นําเสนอกา
นงานที่ป่วยโรค
งแรงจูงใจ เกิ

ากการที่มุ่งเน้น
นแบบศูนย์กล
งพฤติกรรมด้ว
ยให้ผู้ป่วยสํา
ามสับสนในใ
ะคณะ (2015
ใจจะตระหนัก
รป่วยที่แตกต่
้อมที่จะเปลี่ยน
ารสร้างแรงบั
เปล่ียนแปลงพ
รคเรื้อรัง นอ
คณะ (2015) 
รจัดการตนเอง

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

ขและการศึกษา  | 9

ด้วยตัวเองแล
นระยะยาวที่ดี
ะกอบด้วยกา
าหาร การออ
ยงพอการรับ
การตนเอง กา
 
 ( Biomarkers
ลดความรุนแร
ร 
ร  ( Symptom
อนเพลีย  กา

วข้อง พบว่ากา
ยและสมาชิกใ
ละต้องร่วมกั
มีขึ้นทุกรูปแบ
ามที่ Margare
รสร้างแรงจูงใ
คเบาหวานแล
กิดผลลัพธ์ทา
นในรูปแบบกา
ลางเพื่อให้เกิ
ยการช่วยเหลื
รวจและค้นห
จตามวิธีการ

5) ได้นําเสนอไ
กและยอมรับว
างกัน ดังนั้นจึ
นพฤติกรรมที่จ
บันดาลใจได้ถู
พฤติกรรมกา
อกจากนั้นแล้
 ได้นําเสนอกา
ง ด้วยการใช้ตั

.. 

9 
 

ละ
 
าร
ก
รู้

าร

s) 
รง

m 
ร

าร
น
ัน
บ 
et 
ใจ 
ละ
าง
าร
ด
อ

หา
ที ่
ไว้ 
ว่า
จึง
จะ
ก

าร
้ว 
าร
ัว 



..

1
 

บ่
ก
 
m
จ
แ
จั
กั
จั
 
4
 
ร
น
เกิ
 
ด้
อั
 
ป
ล้
เป็
 
ป
ก
ยิ่
ค
 
ป
สั
 
วิ
 
แ
G
ศึ

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

0 | วารสารการพ
 

บ่งชี้ทางชีวภาพ
ารอักเสบ เข้าม

 ก า ร จ
management
ากการจัดการ
ละครอบครัวก
ัดการกับอากา
ับอาการความ
ัดการตนเองด้ว

 
4. ผลลัพธ์ระย
 กรอบแ
ะยะยาวยั ง

นอกเหนือจากก
กดิขึ้น ยังมีผลล
 สภาวะ
้วยการควบคุม
ัตราการเสียชวีิ

 ผลลัพ
ประกอบด้วยคุ
้วนแล้วแต่มีค
ป็นอยู่ของผู้ปว่
 ผลลัพธ
ประกอบด้วยคุณ
ารทําหน้าที่ขอ
ง  การทํ าหน
วามสําคัญยิ่งต

 ระบบ
ประกอบด้วย
ัมพันธภาพกับ

 
จารณ์ 

 กรอบ
ละครอบครัวสํ

Grey และคณะ
ึกษาวิเคราะห

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

ยาบาล การสาธารณ

พ (Biomarker)
มาร่วมด้วย 
จั ด ก า ร กั บ
t) โดยมากแล้ว
รตนเอง แต่ใน
กลับต้องเผชิญ
ารโรคเรื้อรังเห
มเจ็บปวด จึงต้
วย 

ยะยาว (Dista
แนวคิดที่นําเส
ค ง ไ ม่มี ก า ร
การประเมินค่า
ลัพธ์ระยะยาวด
ะสุขภาพ (Hea
ม อัตราการเกิ
วิต 
ธ์ส่วนบุคคล (I
ณภาพชีวิต แล
ความสําคัญต
วยและส่งผลลัพ
ธ์ด้านครอบครั
ณภาพชีวิตของ
องบุคคลในคร
น้ าที่ ข อ งบุ ค
ต่อการจัดการต
บริการสุขภา
 การเข้าถึงบ
ผู้ให้บริการ แล

แนวคิดการจั
สําหรับผู้ป่วยโร
ะได้นําเสนอไว้
ห์แล้วพบว่ามี

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

ณสขุและการศกึษา 

) เช่นลดความ

อ า ก า ร  ( S
วมักจะพิจารณ
นความเป็นจริง
ญกับความท้าท
หล่านั้น ดังนั้น
ต้องจัดอยู่ในส่ว

al Outcome
สนอในบทความ
เป ล่ี ยนแปล
าใช้จ่ายและคว
ด้านต่างๆ ดังนี้
alth status
กิดโรคอัตรากา

Individual o
ละสภาวะของ
ต่อความรู้ สึก
พธ์การรักษา 
ัว (Family o
งบุคคลในครอ
รอบครัว โดยเฉ
คลในครอบ

ตนเองและครอ
พ (Health 
บริการ  สิทธิป
ละประสิทธิผล

จัดการตนเอง
รคเรื้อรังตามที่
ทั้งสองครั้งนั้น
ประเด็นที่คล้

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

มเครียด ลด

Symptom 
ณาแยกออก
งแล้วผู้ป่วย
ทายในการ
การจัดการ
วนของการ

es) 
มนี้ ผลลัพธ์
ล งมากนั ก 
วามคุ้มค่าที่
นี ้
s) ประกอบ 
ารป่วยและ

outcomes) 
งสุขภาพจิต 
ของความ

out-comes) 
บครัว และ
ฉพาะอย่าง
บครั วจะมี
อบครัว  

care) 
ประโยชน ์
การรักษา 

ของผู้ป่วย
 Margaret 

น ผู้เขียนได้
้ายคลึงกัน 

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

และแตกต่าง
ที่ชัดเจนในขั
ครอบครัว (P
manageme
ถือว่าเป็นขั้นต
อธิบายถึงแน
ชัดเจนของผู้
จัดการที่ถูกต้
ในบทความนี
และครอบค
ความรู้ความ
ครอบครัวที่ม
แนวคิดเดิม 
การจัดการตัว
ส่วนที่เป็นปัจ
ผู้ป่วย กระบ
ครอบครัว ต
โดยคาดหวัง
สามารถนําม
วิจัยด้านการจ
ในอนาคต โด
ซับซ้อน เช่น
โลหิตสูง เป็น
 แนว
และครอบค
พยาบาลและ
เกื้อหนุนแล
ผลลัพธ์ที่เกิด
ในระยะยาวไ
ชัดเจนขึ้น กล
โรค ส่ิงแวดล้
ทั้งปัจจัยเกื้อห
เป็นประโยช
(Interventio
อันจะนําไปสู
ต่อไป 

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

กันโดยแนวคิด
ขั้นตอนกระบ
Process of 
nt) และขั้นต
ตอนที่สําคัญมา
นวทางการปฏิ
ผู้ป่วยและครอ
้อง กรอบแนวค
นี้ ให้ความสํา
รัวร่วมกันแล
เข้าใจในบทบ
มีผู้ป่วย ซึ่งเป็
 เพื่อสะท้อนให
วเองและครอบ
จจัยเกื้อหนุนแ
บวนการจัดก
ลอดจนการนํ
งว่ากรอบแน
าใช้เพื่อเป็นแน
จัดการตนเองข
ดยเฉพาะในส่ว
โรคไตเรื้อรังโ
ต้น 
วคิดที่ได้ปรับป
ครัวสําหรับ ผู้
ะผู้ดูแลสามาร
ะอุปสรรค กร
จากการจัดกา
ด้ละเอียดมาก
ล่าวคือ ปัจจัย
ล้อมด้านร่างกา
หนุนและอุปสร
ชน์ในการออก
on) การประ
สู่การใช้กระบ

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

ดเดิมนั้นยังขาด
บวนการจัดกา
 the self-a
ตอนการประเมิ
าก เนื่องจากเป็
ฏิบัติ และการ
อบครัว เพื่อก
คิดที่ปรับปรุงใ
คัญของการจั
ะมุ่งเน้นในด้

บาทการจัดกา
ป็นการปรับปร
ห้เห็นถึงความ
บครัว โดยได้อธิ
และอุปสรรคใ
การตนเองแล
นําเสนอผลลัพ
วคิดที่ปรับป
นวทางการปฏิ
ของผู้ป่วยและ
วนงานที่มีการ
โรคเบาหวาน 

ปรุงใหม่ในการจ
ป่วยโรคไตเรื
รถทําความเข้
ระบวนการจั
ารตนเองทั้งใน
ขึ้น สะท้อนให้
เดียวกัน ได้แก
าย การรับรู้สา
รรค ความเข้าใ
กแบบแผนกา
ะเมินผลลัพธ์ (
วนการวิจัยใน

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

ดรายละเอียด
ารผู้ป่วยและ
and family 
มินผลลัพธ์ ซึ่ง
ป็นส่วนที่ต้อง
รวัดผลลัพธ์ที่
การดูแลการ
ใหม่ที่นําเสนอ
จัดการตนเอง
้านการสร้าง
ารตนเองและ
รุงจากกรอบ
มซับซ้อนของ
ธิบายชี้แจงใน
ในการจัดการ
ละสมาชิกใน
ธ์ที่จะเกิดขึ้น 
รุงใหม่นี้ จะ
ฏิบัติ และการ
ะครอบครัวได้
รจัดการโรคที่
 โรคความดัน

จัดการตนเอง
รื้อรัง  ทําให้
้าใจถึงปัจจัย
ัดการตนเอง 

นระยะสั้นและ
หเ้ห็นมุมมองที่
ก่ การดําเนิน
ามารถเป็นได้
ใจดังกล่าวจะ
ารดูแลรักษา 
(Outcomes) 
นการทดสอบ

 

 

 

 
 



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

 

 นอก
การนําไปประ
ตนเองของผู้ป
กรอบแนวคิด
 สรุปกรอบ
(Self-and Fa
ยังใช้เป็นแนว
พยาบาล ซึ่งจ
ดูแลผู้ป่วยแล
งานวิจัยที่เหม
ผู้ป่วยและตอ
 
 

ไทยรฐั ออ
 
สมพร ชนิ
 
สุนิสา  สีผ
Grey M, 

Grey M, 

Ryan P a

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

กจากนั้นแล้ว เ
ะยุกต์ เพื่อนําไ
ป่วยและครอบ
ดและนําไปประ
บแนวคิดที่ได้รั
amily Manag
วทางสําหรับก
จะเป็นกลไกลก
ละครอบครัวให
มาะสมภายใต้
บสนองความยั

อนไลน์. (2557
มีนาคม 2557
นโนรส และ ชตุิ
เกื้อการุณย,์ 2
ผม. (2556). กา
  Knafl K and
Managemen
 Schulman-G
Managemen

 and Sawin K
background
Outlook, 57

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

 เพื่อการพัฒนา
ไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี
บครัว โดยพยาบ
ะยุกต์ใช้ ทั้งนี้เพื
ับการปรับปรุง

gement) ที่นํา
การศึกษาติดต
กลางในการเชื่อ
ห้เกิดผลลัพธ์ที
ต้บริบทของผู้ป่
ยั่งยืนด้านนโยบ

7). เผยสถานก
7); เข้าถงึได้จาก
ตมิา ดีปัญญา.
20(1), 5-14.  
ารจัดการตนเอง
d Mccorkle R
nt  of chronic
Green D, Kna
nt  framewor
KJ. (2009). Th
 and perspe
, 217-225. 

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

าระบบการดูแล
ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้นโ
บาลและทีมสุข
พื่อให้บรรลุเป้า
งใหม่เกี่ยวกับก
าเสนอนี้จะเป็น
ตามพฤติกรรม
อมโยงและประ
ที่ดียิ่งขึ้นรวมถึ
ป่วยแต่ละราย
บายสุขภาพ  

เอกสา
การณ์โรคไตในไ
ก http://www
 (2556).คุณภา

 
งในผู้ป่วยโรคไต
R. (2006). A f
c conditions
afl K andRey
rk. Nurse Ou
e individual 
ctives on co

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

ลที่ยั่งยืน จําเป็
โยบายดังกล่า
ขภาพมีบทบาท
าหมายทั้งในระ
การจัดการตนเ
นการพัฒนาอีก
ของผู้ป่วยและ
ะสานการรักษา
ถึงยังเป็นแนวท
ทั้งนี้เพื่อลดค่า

รอ้างอิง 
ไทย คาดป่วยไ
w.thairath.co
าพชีวิตของผู้ป่

ตเรื้อรัง.วารสาร
framework fo
.Nurse Outlo
nolds NR. (2
tlook, 63, 16
 land family

ontext, proce

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

วารสารการพยาบา

ปนต้องมีนโยบา
วจะต้องพิจาร
ทสําคัญในการ
ะยะสั้นและระย
เองและครอบค
กระดับของการ
ะ ครอบครัว แ
ากับบุคลากรที
ทางที่อํานวยค
าใช้จ่ายในการ

ไตเรื้อรงัแล้ว 8
o.th/content
ปวยที่ได้รับการ

รพยาบาลสภาก
or the study 
ook, 54, 278-
015). A revis

62-170.  
 self-manage
ess, and outc

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

าล การสาธารณสุขแล

ายด้านสุขภาพ
รณาการมีส่วน
รออกแบบแนว
ยะยาวได้ในที่ส
ครัวสําหรับผู้ป่
รจัดการตนเอง
 และพัฒนาบท
ทีมสุขภาพ เพื่อ
ความสะดวกใ
รรักษา เพิ่มคุณ

8 ล้านคน. (สืบ
t/408650. 
รฟอกเลือด.วาร

าชาดไทย, 6 (1
 of self-and 
-286.  
sed self-and 

ement theor
come. Nurse

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

ละการศึกษา  | 1

พที่สอดคล้องต่
ร่วมในการดูแ
วทางปฏิบัติตา
สุด 
ปวยโรคไตเรื้อรั
งของผู้ป่วย แล
ทบาทอิสระขอ
อการจัดการกา
นการออกแบ
ณภาพชีวิตขอ

ค้นเมื่อ9 

รสาร 

1),12-18.  
 family  

 family  

ry:  
e  

.. 

1 

อ
แล
ม

รัง 
ละ
อง
าร
บ
อง



..

1
 

บ

แ
วั
เที
ข
แ
ก
ที่
ป
ปี
ขั้
1
พ
ค่
สุ
แ

สุ
รว
3
มี

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

2 | วารสารการพ
 

บทคัดย่อ 
การวิจั

บบประเมินพ
ัตถุประสงค์เฉ
ที่ยงตรงเชิงเนื้
องแบบประเมิ
บบประเมินแ
ลุ่มตัวอย่างที่ใ

ที่ 3 อายุ 5-6 ปี
ปกครองส่วนท้
ปการศึกษา 2
ั้นตอน (Two-
20 คน เครื่

พฤติกรรมสุขภา
า 4 ระดับที่วั
ขอนามัยส่วน
ละด้านความป

ผลกา
ขภาพของเด็ก
วม 12 ตัวบ่งชี้
ข้อ รวม 36ข้อ
คุณภาพโดยมี

การแส

Validity

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

ยาบาล การสาธารณ

จัยครั้งนี้มีวัตถุ
ฤติกรรมสุขภ

ฉพาะเพื่อ 
นื้อหาและความ
มิน 2) แสดงห
ละดัชนีความส
ใช้ในการวิจัย 
ปี ที่กําลังศึกษา
ท้องถิ่น  จังห
2557 ซึ่งได้ม
-Stage Rand
องมือที่ใช้ในก
าพของเด็กปฐม
ัดพฤติกรรมสุข
ตัว ด้านทันต

ปลอดภัย 
รวิจัยพบว่า แ
ปฐมวัยมี 4 ด้

ชี้ แต่ละตัวบ่งชี้
อซึ่งได้แบบประ
มีการแสดงหลั

สดงหลักฐ
ประเมิ

yand Reli

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

ณสขุและการศกึษา   

ถุประสงค์สําคัญ
าพของเด็กปฐ
1) แสดงหลัก
มเที่ยงตรงเชิง
หลักฐานความ
สอดคล้องของ
เป็นนักเรียนชั้
าในโรงเรียนสัง
วัดชลบุรีภาค

มาจากการสุ่ม
om Samplin

การวิจัยเป็นแบ
มวัยซ่ึงเป็นมา
ขภาพ 4 ด้าน
สุขภาพ ด้านก

แบบประเมิน
าน แต่ละด้าน
ชี้ประกอบด้วย
ะเมินพฤติกรร
ักฐาน ดังนี้ 1

ฐานควา
มนิพฤติก
iabilityEv

Form o

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

 

ญเพื่อสร้าง
ฐมวัยโดยมี
กฐานความ
งโครงสร้าง
เชื่อมั่นของ
งผู้ประเมิน
ั้นอนุบาลปี
ังกัดองค์กร
คเรียนที่ 2    
มแบบสอง
ng) จํานวน 
บบประเมิน
ตรประเมิน
 ได้แก่ด้าน
การบริโภค

พฤติกรรม
มี 3ตัวบ่งชี้ 
ข้อรายการ

รมสุขภาพที่
) หลักฐาน

ามเที่ยงต
กรรมสุขภ
vidence o
of Presch

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

    

แสดงความเที
IOC สูง อยู่ร
เที่ยงตรงเชิง
สัมประสิทธิ์ C
วิเคราะห์องค์
ขึ้นมีโมเดลอัน
ข้อมูลเชิงประ
(P<.05) ค่าG
.14   2) หลัก
โดยใช้สูตรสัม
โดยรวม ของ
เท่ากับ .90 ,
แสดงดัชนีคว
RAI เท่ากับ .9

คําส
, การสร้างแบ
ความเที่ยงตร
ของผู้ประเมิน
 
Abstract 

The
construct a 

ตรงและค
ภาพของ
of Health
hool  Chil

รอ

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

ที่ยงตรงเชิงเนื้
ระหว่าง  .60 -
งโครงสร้างขอ
CITC มีค่าอยูร่
ค์ประกอบเชิงยื
นดับแรก (Fris
ะจักษ์ ได้ค่า C
GFI เท่ากับ .83
กฐานแสดงคว
มประสิทธิ์แอล
ผู้ประเมินคนที
 .93  และ .9
วามสอดคล้อง
95 ซึ่งมีค่าสูงต
สําคัญ : พฤติก
บบประเมินพฤ
รง , ความเชื่อ
น 

 
e main purpos
 health beha

ความเชือ่
งเดก็ปฐม
h  Behavio
ldren 

โรง
รองศาสตราจาร

องศาสตราจารย์ ด

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

นื้อหาของแบบ
- 1.00 หลักฐา
องแบบประเมิ
ระหว่าง  .20 -
ืนยันว่าแบบป
st order) เห

Chi-square เท
3 และค่า RMS
ามเชื่อมั่นของ
ฟา (Cronbac
ที่ 1 คนที่ 2 
93 ตามลําดับ
งของผู้ประเมิ
ตามเกณฑ์ 
กรรมสุขภาพขอ
ฤติกรรมสุขภาพ
อมั่น , ดัชนีคว

se of this rese
avior assessm

อมั่นของ
มวัย  
orAssess

เสกส
งเรียนเทศบาลวดั
รย์ ดร.สิริมา  ภิญ
มหาวิทยาลัยศรี

 ดร.บุญเชิด   ภิญ
มหาวิทยาลั

ดร.รา
มหาวิทยาลัยศรี

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

บประเมินมีค่า
านแสดงความ
ินโดยใช้สูตร
 .86 และการ
ระเมินที่สร้าง
หมาะสมดีกับ
ท่ากับ 154.87 
SEA เท่ากับ 
งแบบประเมิน
ch’s Alpha)
 และคนที่ 3 
และหลักฐาน

มินโดยใช้สูตร 

องเด็กปฐมวัย
พ, หลักฐาน
ามสอดคล้อง

earch was to 
ment form of 

แบบ

ment 

สรร มาตวังแสง  
ดเนินสุทธาวาส 
ญโญอนันตพงษ ์
รนครินทรวิโรฒ 
ญโญอนันตพงษ ์
ลัยเกษมบัณฑิต 
าชันย์  บญุธมิา 
รนครินทรวิโรฒ 

 

 
 

 

 

 
 

 



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

 

preschool ch
study were 
evidence a
assessment f
the assessm
Agreement 
used in th
students, wit
at schools 
Organization,
year selected
research ins
behavior ass
4 areas of
Consumptio

The
assessment 
indicators ea
comprised 3
behavior ass
with quality 
as follows. 1
of the asse
The construc
form using 
confirmatory
order of the 
with the em
(P<.05), GFI 
reliability ev
Cronbach’s a
.90, .93 and 
index eviden
which was h
 

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

hildren. The 
 to examine
and the co
 form; and 2) 
ment form, 

 Index of the
he research 
th 5-6 years o
under Chonb
, in second se
d by two-stag
trument was
essment form
f Personal 
n, and Safety.

e research re
 form consis
ach, totally 12
3 items, tota
sessment form
 was therefore
1) The IOC of 
essment form
ct validity evi
 CITC was 
y factor analy
 constructed f

mpirical data w
 of .83, and
idence of the

 alpha of 1st, 2
 .93 respective
nce of the as
igh according 

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

 specific objec
 1) the con
nstruct valid
 the reliability
 and also 
e assessors. T
 was 120 
of age, who w
buri Local A
emester of 20
ge random sa
s a 4-rating s
m of preschoo

Health, Den
.  
esults reveale
sted of 4 ar
2 indicators. Ea
ally 36 item
m of presch
e obtained w
 content valid

m was betwe
dence of the
 between .
ysis indicated 
 form had a go
with Chi-squa
d RMSEA of 
e assessment

 2nd, and 3rd a
ely. The rater
ssessors using
 to the criteria

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

ctives of the 
tent validity 

dity of the 
 evidence of 
 the Rater 
The sample 
kindergarten 

were studying 
Administrative 
14 academic 
ampling. The 
scale health 
ol children in 
ntal Health, 

ed that the 
reas with 3 
ach indicator 

ms. A health 
ool children 

with evidence 
dity evidence 
een .60-1.00. 
e assessment 
20-.86. The 

 that the first 
oodness of fit 
are of 154.87 
 .14. 2) The 
t form using 
ssessors was 
r  agreement 
 RAI was .95 
a.   

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

K
children, 
assessmen
Rater Agree
 
บทนํา 

เด็
วางรากฐาน
จิตใจ  สังค
เรียนรู้และ
ให้เด็กมีคว
เด็กตั้งแต่เย
ปฐมวัยมีวั
และเรียนรู้
ศั กยภาพ
วัฒนธรรมที
และความเ
ชีวิตให้เด็ก
สิริมา  ภิญโ
2013) ได้ก
ประสงค์ขอ
และคอยสอ
ให้เด็กมีทั้ง
เด็กสําหรับ
ต้องเป็นแ
จุดหมายหล
ที่มุ่ ง ให้ เด็
พัฒนาการ
อย่างยิ่ง ดัง
ประสงค์ข้อ
สุขนิสัยที่ดีโ
มีสุขภาพร่า
การปฏิบัติ
ปลอดภัยข
(สํานักมาต
ดังกล่าวเป็

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

 วารสารการพยาบา

Key Words : H
Construction

nt form, Val
ement Index 

ด็กปฐมวัยเป็น
นพัฒนาการทุก
คมและสติปัญ
การเจริญเติบ
วามพร้อมนั้นขึ
ยาว์วัยการจัด
ัตถุประสงค์เพื
รู้ได้อย่างมีคว
ของแต่ ละบุ
ที่เด็กอาศัยอยู่ 
เข้าใจของทุกค
พัฒนาไปสู่คว
โญอนันตพงษ์
กล่าวไว้ว่า ก
องเด็กปฐมวัยไ
อนเด็ก โรงเรีย
ความรู้และคุณ
บการอยู่ในโล
บบอย่างที่ดีส
ลักสูตรการศึก
กมีพัฒนากา
ด้านร่างกายเป็
งที่ได้กําหนดไว้
อที่ 1 คือมีร่าง
โดยเป็นการส่ง
างกายที่แข็งแร
ติตนตามสุขอ
ของตนเองแล
ตรฐานและวิชา
นส่ิงที่สําคัญที่

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

าล การสาธารณสุขแ

Health behavio
n of a hea
lidity eviden
 

นช่วงวัยที่สําคั
กด้านทั้งทางรา่
ญา  เป็นช่วงวั
โตของชีวิต  ซึ
ขึ้นอยู่กับการฝึ
การศึกษาและ
พื่อให้เด็กทุกค
ามสุข  ให้มีค
บุ คคลภาย ใต้
 ด้วยความรัก 
คน เพื่อสร้างร
ามเป็นมนุษย์ที
 (SirimaPinyo
การพัฒนาคุณ
ไทย ผู้ปกครอ
ยนต้องเตรียมพ
ณธรรม  และก
กภายนอกทุก
สําหรับเด็กซ่ึง
ษาปฐมวัย พุท
ารสมวัยทุกด
ป็นพัฒนาการ
ว้ในมาตรฐานคุ
กายเจริญเติบโ
งเสริมสนับสนุ
รงสมวัย รู้จักก
นามัย รู้จักก
ละผู้อื่นในกิจ
าการ,2546) 
ควรส่งเสริมให

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

และการศึกษา   | 13

or of preschoo
alth behavio
ce, Reliabilit

ัญที่สุดของกา
างกาย  อารมณ
วัยแห่งพลังกา
ซึ่งการปูพื้นฐา
ฝึกอบรมเลี้ยง
ะการพัฒนาเด็
คนเจริญเติบโ
วามพร้อมตา
ต้ บริ บท สั งค
 ความเอื้ออาท
ากฐานคุณภา
ที่สมบูรณ์  ดัง
oanuntapong
ณลักษณะที่พึ
องต้องคอยดูแ
พร้อมในการจั
การเตรียมพร้อ
กส่วนของสังค
งสอดคล้องกั
ทธศักราช 254
ด้าน   สําหรั
ที่มีความสําคัญ
คุณลักษณะที่พึ
โตตามวัยและ
นให้เด็กปฐมวั
การดูแลสุขภา
ารรักษาควา
วัตรประจําวั
 ซึ่งคุณลักษณ
ห้กับเด็กปฐมวั

.. 

3 

ol 
or 
ty, 

าร
ณ์  
าร
น
ดู
ก
ต
ม
ม 

ทร 
พ
ที่
g, 

พึง
แล
ัด
ม
ม
ับ

46 
บ
ญ
พึง
มี
ัย
พ 
ม
ัน

ณะ
ัย



..

1
 

เป็
เป็
เด็
คุ
ได
เรี
อ

ที่
ส่
แ
ส
ได
ส
สุ
จ
2
ร้อ
5
ก
อ
แ
ก
(ส
สั
ช่
วั
ตั้
สํ
เด็
ทั
พ
ต่
ป
เจ
ส่

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

4 | วารสารการพ
 

ป็นอย่างแรกเพ
ป็นจุดเริ่มต้นแ
ด็กที่มีวิถี สุขภ
ณภาพชีวิตที่ดี
ด้อย่างมีประสิ
รียนรู้ดังนั้นในช
ย่างยิ่งในการส

แผนพั
ที่ 11 (พ.ศ.255
งเสริมสุขภาพ
ห่ ง ก า ร เ รี ยน
ถานการณ์กา
ด้รับการพัฒนา
ติปัญญา  คุณ
ขภาพ  โดยเด็
ากพฤติกรรม
549 เด็กอายุ
อยละ  10.6  
 ของเด็กปฐม
ารส่งเสริมกา
งค์รวม โดยส
ข็งแรงทั้งร่างก
ารดูแล สุขภ
สํานักงานคณ
ังคมแห่งชาติ,
วยให้ประชาช
ัคซีนทางสังคม
ั้งแต่วัยเด็ก (C
ําหรับการส่งเ
ด็กเริ่มเรียนรู้พ
ทัศนคติ คุณค่
พฤติกรรมที่เรีย
อพฤติกรรมส

ประทีปชัยกูร, 
จริญเติบโตและ
งเสริมให้เด็กส

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

ยาบาล การสาธารณ

พราะการมีสุขภ
และเป็นพื้นฐา
ภาพที่ดีย่อมส
ดีรวมทั้งสามาร
ทธิภาพพร้อมท
ช่วง 6 ปีแรก
สร้างรากฐานสํ
พฒันาเศรษฐกิจ
54 – 2559) 
พ ในยุทธศาส
นรู้ ต ลอดชี วิ
ารเปลี่ยนแปล
าศักยภาพทุกช
ณภาพการศึกษ
ด็กมีภาวะโภช
มการบริโภคที
ยุต่ํากว่า 5 ปี 
 และคาดว่าอีก
มวัยจะเป็นโรค
รลดปัจจัยเส่ีย
สร้างเสริมสุข
กายและจิตใจ 
าพของตนเ
ะกรรมการแผ
2555) การส่ง
ชนสุขภาพดี 
มทําให้สังคมมี
Childhood) เป็
สริมสุขภาพ  
พฤติกรรมเกี่ย
า  ตลอดจนก
ยนรู้ในช่วงวัยเ
ส่งเสริมสุขภาพ
 2545) 
ะพัฒนาการเป็
สามารถดูแลสุ

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

ณสขุและการศกึษา   

ภาพที่แข็งแรง
นของพัฒนาก
สามารถก้าวไ
รถพัฒนาทักษะ
ที่จะก้าวไปสู่โล
กของชีวิตจึงมีค
าหรับสุขภาพ 
จและสังคมแห่
 ได้ให้ความสํา
ตร์การพัฒนา
วิ ตอย่ า ง ยั่ ง ยื
ลงในปัจจุบัน 
ช่วงวัย แต่ยังมี
ษา และมีพฤติ
ชนาการเกินแล
ที่ไม่เหมาะสม
 มีภาวะโภชนา
ก  10  ปีข้างห
คอ้วน และได้ก
ยงด้านสุขภาพ
ภาวะคนไทย
 พัฒนาความรู้
อ ง  ครอบคร
ผนพัฒนาเศร
งเสริมสุขภาพจ
   เปรียบเสมื
มีภูมิต้านทาน โ
ป็นวัยที่เหมาะ
 เนื่องจากเป็น
ยวกับสุขภาพ
การรับรู้ในเรื่
เด็กจึงเป็นพื้น
พในวัยผู้ใหญ่
เพราะเด็กเป็

ปนผู้ใหญ่ในอน
สุขภาพตนเองต

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

 

สมบูรณ์จะ
การทุกด้าน
ไปสู่การมี
ะด้านต่างๆ
ลกแห่งการ
ความสําคัญ
 
งชาติ ฉบับ
าคัญกับการ
คนสู่สังคม

ยื น  พบว่ า
    คนไทย
ปัญหาด้าน
กรรมเสี่ยง
ละโรคอ้วน
  โดยในปี 
าการเกินถึง
หน้า  1 ใน 
กําหนดให้มี
พอย่างเป็น
ยให้มีความ
รู้และทักษะ
รั ว  ชุมชน 
ษฐกิจและ
จะเป็นวิธีที่
อนการฉีด

 โดยเริ่มต้น
สมอย่างยิ่ง

นช่วงเวลาที่
  เริ่มสร้าง
องสุขภาพ  

นฐานสําคัญ
 (ลดาวัลย์  
นผู้ที่กําลัง

นาคต   การ
ตามวัยโดย

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

ฝึกฝนและดูแ
มีพฤติกรรม
สุวรรณ, 255
สุขภาพที่เหม
จากการปฏิบั
ได้ข้อมูลพื้นฐ
และผู้เกี่ยวข้อ
ถูกต้องให้กับ

ในก
ปฐมวัยให้ ไ
เครื่องมือวัดที
ของผลการวิจั
ที่ใช้ในการวิจั
ชวาล  แพรัต
ดีจะต้องมีคว
ในสิ่งที่เราต้อ
หมาย และต
คะแนนคงที่
ภิญโญอนันต
เครื่องมือวัดที
ต้องมีความเชื
เป็นเครื่องมือ
ครั้งนี้ คือ แ
ปฐมวัยซ่ึงเป็น
4  ระดับโด
ออกเป็น 4 ด้
สุขภาพ ด้าน
รวบรวมข้อมู
ของเด็กตาม
ดังที่สิริมา  ภิ
วัดและประเมิ
กับเด็กปฐมวั
โดยผ่านกิจกร
through mo
เด็กควรทํากา

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

แลให้เด็กกระท
การสร้างเสริ

51) การที่จะรู้ว
มาะสมถูกต้องห
ัติกิจวัตรประจํ
ฐานเกี่ยวกับพ
องหาวิธีในการ
เด็กตั้งแต่เยาว์
การประเมินพ
ด้ผลตรงกับค
ที่มีคุณภาพซึ่ง
จัยการบ่งบอก
จัยคือความเที่ย
ตกุล (2552) ได
วามเที่ยงตรงสู
องการจะวัดได้
ต้องมีความเชื
ีและแน่นอน
ตพงษ์ (2553)
ที่มีคุณภาพว่าจ
ชื่อมั่นหรือควา
อวัดที่ดีสําหรับ
บบประเมินพ
นชนิดมาตรปร
ดยแบ่งพฤติกร
ด้านได้แก่ด้านส
การบริโภค  แ

มูลโดยใช้วิธีกา
สภาพจริงขณ

ภิญโญอนันตพ
มินตามสภาพจ
วัย เนื่องจากเ
รรมการปฏิบัติ
ovement) ดั
ารวัดและประเ

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

ทําอย่างถูกต้อง
ริมสุขภาพที่ดี
ว่าเด็กแต่ละคน
หรือไม่   สาม
จําวันของเด็กแ
พฤติกรรมสุขภ
ส่งเสริมพฤติก

ว์วัย 
พฤติกรรมสุขภ
ความเป็นจริ
จะส่งผลต่อคว
ถึงคุณภาพขอ
ยงตรงและควา
ด้กล่าวไว้ว่า  เ
สูง โดยสามารถ
ด้อย่างถูกต้อง
ชื่อมั่นสูง โดย
 ซึ่งสอดคล้อ
) ได้กล่าวถึง 
จะต้องมีความ
มเชื่อถือได้  จึ
บเครื่องมือที่ใ
พฤติกรรมสุขภ
ระเมินค่า (Rat
รรมสุขภาพขอ
สุขอนามัยส่วน
และด้านความป
ารสังเกตพฤติก
ณะปฏิบัติกิจวัต
งษ์ (2553) ได้

จริงว่าเป็นวิธีกา
ด็กปฐมวัยเรีย

ติ (Children-le
ังนั้นการประเม
เมินขณะเด็กทํา

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

งจะทําให้เด็ก
ดี (วิมล   ธน
นมีพฤติกรรม
ารถสังเกตได้

แต่ละคน  เพื่อ
าพช่วยให้ครู
รรมสุขภาพที่

ภาพของเด็ก
ริ งต้องอาศัย
วามน่าเชื่อถือ
งเครื่องมือวัด
ามเชื่อมั่นดังที่
 เครื่องมือวัดที่
ถทําหน้าที่วัด
ตามความมุ่ง
ยสามารถให้
งกับบุญเชิด

 ลักษณะของ
เที่ยงตรงและ
จึงจะเชื่อได้ว่า
ใช้ในการวิจัย
ภาพของเด็ก
ting Scales) 
องเด็กปฐมวัย
นตัว ด้านทันต
ปลอดภัยเก็บ
กรรมสุขภาพ
ตรประจําวัน 
ด้กล่าวถึงการ
ารที่เหมาะสม
ยนรู้ได้ดีที่สุด
earn  best 
มินพฤติกรรม
ากิจกรรมอยู่  

 

  

 

 



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

 

จาก
สุขภาพนั้นมี
ประเมินเพื่อเ
ให้เหมาะสมแ
พบงานวิจัย
พฤติกรรมสุข
จํ า เป็นและ
พฤติกรรมสุข
พฤติกรรมสุข
นําผลการประ
ของแบบประ
โดยพิจารณา
คือ ความเที่ย
สร้างแบบปร
มีคุณภาพ  โด
ความเชื่อมั่น
เด็กปฐมวัยเพื
วงการศึกษาป
 
วัตถุประสงค

การ
แบบประเมิน
วัตถุประสงค์
เที่ยงตรงเชิ
เที่ยงตรงเชิงโ
หลักฐานควา
สอดคล้องขอ
 
ระเบียบวิธีก

เครื่อ
เครื่

ประเมินพฤติ
ขั้นต
1. ศึ

การส่งเสริมพ

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

กที่กล่าวมาข้าง
มีความสําคัญ
เป็นข้อมูลพื้นฐ
และจากการศึก
ที่ เกี่ยวข้องกั
ขภาพของเด็กป
สําคัญมากที

ขภาพของเด็กป
ขภาพของเด็กป
ะเมินไปใช้ให้เ
ะเมินที่จะนําไ
าจากคุณสมบั
ยงตรงและคว
ะเมินพฤติกรร
ดยการแสดงห
ของแบบประ

พื่อให้ได้เครื่องมื
ปฐมวัย 

ค์การวิจัย 
รวิจัยครั้งนี้มีวัต
นพฤติกรรมสุข
ค์เฉพาะเพื่อ 
งเนื้อหาของ
โครงสร้างของ
มเชื่อมั่นของแ
งผู้ประเมิน 

การวิจัย 
องมือที่ใช้ในก
รื่ องมือที่ ใช้ ใน
กรรมสุขภาพข
ตอนการพัฒน
ศึกษาเอกสารแ
พฤติกรรมสุขภ

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

งต้นจะเห็นได้ว
ญอย่างยิ่งที่คว
ฐานในการวาง
กษาเอกสารแล
ับการสร้างแ
ปฐมวัย  ซึ่งเป็
ที่ จะช่วยให้ค
ปฐมวัย ซึ่งการ
ปฐมวัยได้อย่า
กิดประโยชน์ไ
ไปใช้ต้องมีคว
ัติที่สําคัญของ
วามเชื่อมั่น  ผู้
รมสุขภาพของ
หลักฐานความเ
เมินพฤติกรรม
มือวัดที่มีคุณภา

ตถุประสงค์สํา
ขภาพของเด็ก

1) แสดงหล
งแบบประเมิ
งแบบประเมิน
แบบประเมินแ

การวิจัย 
นการวิจัยครั้
ของเด็กปฐมวัย
นาเครื่องมือที่ใช
และงานวิจัยที
ภาพเพื่อให้ทรา

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

ว่า พฤติกรรม
วรได้รับการ
แผนการดูแล
ละงานวิจัยไม่
แบบประเมิน
ปนเครื่องมือที่
รู รู้ ถึ งระดับ

รที่จะประเมิน
างถูกต้องและ
ได้นั้นคุณภาพ
วามเชื่อถือได้ 
งเครื่องมือวัด 
้วิจัยจึงสนใจ
เด็กปฐมวัยที่
เที่ยงตรงและ
มสุขภาพของ
าพนําไปใช้ใน

คัญเพื่อสร้าง
ปฐมวัยโดยมี
ลักฐานความ
นและความ

น 2) แสดง
ละดัชนีความ

รั้ งนี้ คือแบบ
ย 
ช้ในการวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับ
าบถึงแนวคิด

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

 

   
 

 

และองค์ปร
ปฐมวัย 

2
กับผู้เชี่ยว
การศึกษา
พฤติกรรมส

3
ปฐมวัยที่มี
โรงเรียนสั
ชลบุรี ไม่น้

4
สังเคราะห์
ด้านสุขอนา
และด้านคว

5
เด็กปฐมวัย
12 ตัวบ่งชี้
ข้อ รวม 72

6
(Scoring 
(RatingSca
คะแนน 1
พฤติกรรมไ
พฤติกรรม
หมายถึงเด็
ใหญ่คะแนน
ตนเองทุกค

7
ปฐมวัยเสน
ตรวจสอบค
นิยามเชิงป
เชิงเนื้อหา 

8
ปฐมวัย  ไป
เด็กนักเรียน
อยู่ ในระดั

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

 วารสารการพยาบา

ระกอบต่างๆข

. สัมภาษณ์เชิง
ชาญด้านการ
ปฐมวัยเกี่ยว
สุขภาพของเด็ก
. จัดการสนทน
มีประสบการณ
ังกัดองค์กรปก
้อยกว่า 5 ปี จํ
. นํ าข้ อมู ล เ

ห์ได้เป็นนิยาม
ามัยส่วนตัวด้าน
วามปลอดภัย 
. สร้างแบบปร
ยจํานวน 4 ด้าน
ชี้ แต่ละตัวบ่งช
2 ข้อ 
. ออกแบบก

Rubric) 
ale) 4 ระดับ
 หมายถึงเด็ก
ไม่ถูกต้องคะแ
ได้ด้วยตนเอง
ด็กแสดงพฤติก
น 4 หมายถึ
ครั้ง 
. นําแบบประเ
นอต่อผู้เชี่ยวชา
ความสอดคล้อ
ปฏิบัติการเพื่อแ
 (ContentVal
. นําแบบประเ
ปทดลองใช้ (T
นชาย – หญิง
ดับชั้นอนุบาล

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

าล การสาธารณสุขแ

ของพฤติกรรมส

งลึก (In-dept
รส่งเสริมสุขภ
วกับองค์ประก
กปฐมวัย 
นากลุ่ม (Focu
ณ์ทางการสอน
กครองส่วนท้
ํานวน 12 ราย
ห ล่ านั้ นมาวิ
เชิงปฏิบัติการ
นทันตสุขภาพ

 
ระเมินพฤติกร
น แต่ละด้านมี
ชี้ประกอบด้ว

กฎ เ กณฑ์ ก า
เป็นชนิดมา

บ ที่กําหนดค่า
กไม่แสดงพฤติก
แนน 2 หม
งเป็นบางครั้งค
กรรมได้ด้วยต
ถึง เด็กแสดงพ

เมินพฤติกรรม
าญจํานวน 5 
องของข้อรายก
แสดงหลักฐาน
lidity) 
เมินพฤติกรรม
Try out) กับก
ง อายุ 5 – 6 ี
ลปีที่   3  ภา

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

และการศึกษา   | 15

สุขภาพของเด็

th Interview
ภาพ และด้า
กอบต่างๆขอ

us Group) ค
นเด็กปฐมวัยใ
องถิ่น  จังหวั
ย 
วิ เ ค ราะห์ แล
ร 4 ด้าน ได้แ
ด้านการบริโภ

รรมสุขภาพขอ
มี 3 ตัวบ่งชี้ รว
ยข้อรายการ 

า ร ใ ห้ ค ะ แน
าตรประเมินค
าระดับ1-4 ดัง
กรรมหรือแสด
ายถึงเด็กแสด
คะแนน 
ตนเองเป็นส่ว
ฤติกรรมได้ด้ว

สุขภาพของเด็
 ท่านพิจารณ
การประเมินกั
นความเที่ยงตร

สุขภาพของเด็
กลุ่มตัวอย่างคื
ปี ที่กําลังศึกษ
คเรียนที่ 2 

.. 

5 

ก

w) 
น

อง

ครู
น
ัด

ะ
แก่   
ค 

อง
ม 
 6 

น 
ค่า 
นี้  
ดง
ดง
3 
น
ย

ก
ณา
ับ
รง

ก
อ  

ษา
 ปี



..

1
 

ก
ส่
จ
S

ค
แ
(R
ข

ข
 
ก

โด

โด
รา
ข
(C

โค
(C

ป
A

ป
 
ผ

สุ
รว
3
ได
ก

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

6 | วารสารการพ
 

ารศึกษา 255
วนท้องถิ่น  จั
ากการสุ่มแบบ
ampling) 

9. นํา
วามเที่ยงตรง
สดงหลั กฐา

Reliability) แ
องผู้ประเมิน (

10. จั
องเด็กปฐมวัย

 
ารจัดกระทํา

1. แส
ดยใช้ค่า IOC (In

2. แส
ดยใช้ค่าสัมปร
ายการแต่ละข้
อ งแบบประ

CorrectedIte
3 .  แส

ครงสร้างด้วยวิ
Confirm Fact

4. แส
ประเมินโดยใช้ส
Alpha) 

5. แส
ประเมินโดยใช้สู
 
ผลการวิจัย 

ผลกา
ขภาพของเด็ก
วม 12 ตัวบ่งชี้
 ข้อ รวม 36 ข
ด้แก่ 1) ด้านสุ
ารรักษาความ

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

ยาบาล การสาธารณ

57  ของโรงเรีย
ังหวัดชลบุรี  จ
บสองขั้นตอน 

ข้อมูลมาวิเคร
เชิงโครงสร้าง(
นความ เชื่ อ
ละแสดงหลักฐ
(RAI) 
ัดทําแบบประ
ฉบับสมบูรณ์ แ

และวิเคราะห
สดงหลักฐานค
ndex of Item Ob
สดงหลักฐานค
ระสิทธิ์สหสัม
ข้อกับคะแนนร
ะ เมิน โดยใช้
m-total Corr
สดงหลั ก ฐ า
วิธีการวิเคราะ
tor Analysis) 
สดงหลักฐาน
สูตรสัมประสิท

ดงหลักฐานดัช
สูตร RAI (Rate

รวิจัย พบว่าแ
ปฐมวัยมี 4 ด้

ชี้ แต่ละตัวบ่งชี้
ข้อซึ่งเป็นมาต
สุขอนามัยส่วน
มสะอาดของใ

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

ณสขุและการศกึษา   

ยนสังกัดองค์ก
จํานวน  120 ค
 (Two-Stage 

ราะห์เพื่อแสด
(Construct 
มั่ นของแบบ
ฐานดัชนีความ

ะเมินพฤติกรร
 และคู่มือการใช

ห์ข้อมูล 
วามเที่ยงตรง
bjective Congru
ค่าอํานาจจําแ
พันธ์ระหว่างค
รวมข้ออื่นๆ ใน
สูตร สัมประ
relation) 
นความ เที่ ย
ห์องค์ประกอบ
 
ความเชื่อมั่น
ทธิ์แอลฟา (Cr

ชนีความสอดค
er Agreemen

แบบประเมิน
านแต่ละด้านมี
ชี้ประกอบด้วย
ตรประเมินค่า 
นตัวประกอบด้
ใบหน้า และลํ

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

 

กรปกครอง
คนซึ่งได้มา
 Random 

ดงหลักฐาน
Validity)  

บประ เมิน
มสอดคล้อง

รมสุขภาพ
ช้ 

เชิงเนื้อหา
uence)  
แนกรายข้อ
คะแนนข้อ
นแต่ละด้าน
สิทธิ์CITC 

งตร ง เ ชิ ง
บเชิงยืนยัน

นของแบบ
ronbach’s 

คล้องของผู้
nt Index) 

พฤติกรรม
มี 3 ตัวบ่งชี้ 
ข้อรายการ

 4 ระดับ 
ด้วยตัวบ่งชี้
ลําตัว  การ

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

รักษาความส
ความสะอาด
ประกอบด้วย
รักษาความส
สะอาดอุปก
ประกอบด้ว
บริ โภคเครื่ อ
รั บประท าน
ประกอบด้วย
ต่างๆ การใช้
สถานที่ภายใน
ขึ้นมีคุณภาพส
เด็กปฐมวัยได้
และความเชือ่

1. 
เนื้อหาและค
ประเมินพฤติ
ดังนี้  

1.1
ของแบบประ
ให้ผู้เชี่ยวชาญ
คัดเลือกข้อที่

1.2
ของแบบปร
ระหว่างคะแน
อื่ นๆ  แต่ ละ
สัมประสิทธิ์ C
อยู่ระหว่าง .2

1.3
โครงสร้ างข
อ ง ค์ ป ร ะ
FactorAnaly
พฤติกรรมสุข
ข้อมูลเชิงปร
พฤติกรรมสุข

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

สะอาดมือ เท้
ดในการขับถ่
ยตัวบ่งชี้การแ
สะอาดช่องป
กรณ์แปรงฟั
ยตัวบ่งชี้การ
องดื่มขนม   
นอาหา ร   4
ยตัวบ่งชี้การใช้
ช้เครื่องเล่นสน
นบริเวณโรงเรี
สามารถใช้ประ
ด้  โดยมีการแส
อมั่น  ดังนี้  

การแสดงห
ความเที่ยงตร
ติกรรมสุขภาพ

 หลักฐานแสด
ะเมินโดยการนํ
ญ จํานวน 5 ท่า
มีค่าอยู่ระหว่า
 หลักฐานแสด
ะเมินโดยใช้ค
นนข้อรายการ
ะด้ านของแบ
CITC แล้วคัดเ
20 -.86 
 หลักฐานแ
ของแบบประ
ก อ บ เ ชิ ง ยื

ysis) พบว่
ขภาพของเด็ก
ระจักษ์ จําแน
ภาพของเด็กป

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

าและเล็บ  แล
าย  2) ด้านท
แปรงฟันอย่าง
าก  และการ
น   3 )  ด้ าน
บริโภคอาหา

 และการปฏิ
4 )  ด้ านคว า
้ของเล่น เครื่อ
นาม บ่อทราย
ยน  ซึ่งแบบปร
ะเมินพฤติกรร
สดงหลักฐานค

หลักฐานความ
รงเชิงโครงสร้
พของเด็กปฐมว

ดงความเที่ยงต
ําแบบประเมิน
าน ประเมินหา
ง .60 - 1.00 
ดงค่าอํานาจจํ
ค่าสัมประสิท
แต่ละข้อกับค
บบประ เมิ น
เลือกไว้จํานวน

สดงความเที
ะ เมินด้ วยกา
ยื น ยั น  ( Co
ว่า โมเดลของแ
กปฐมวัยเหมา
นกตามองค์ป
ปฐมวัยได้ค่า C

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

ละการรักษา
ทันตสุขภาพ
งถูกวิธี  การ
รรักษาความ
การบริ โภค 
ารหลัก  การ
บัติตนขณะ
มปลอด ภั ย 

องมือเครื่องใช้
ย และการใช้
ระเมินที่สร้าง
มสุขภาพของ
วามเที่ยงตรง

มเที่ยงตรงเชิง
้าง ของแบบ
วัยปรากฏผล

ตรงเชิงเนื้อหา
นที่สร้างขึ้นไป
าค่า IOC แล้ว
 
าแนกรายข้อ
ธิ์สหสัมพันธ์
ะแนนรวมข้อ
โดย ใช้ สู ต ร

น 36 ข้อ ที่ค่า

ที่ ย งตรง เชิ ง
ารวิ เคราะห์
onfirmatory 
แบบประเมิน
าะสมพอดีกับ
ประกอบของ
hi-square 

 

 

 



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

 

เท่ากับ 154.8
ข้อมูลเชิงประ

 

 
ภาพประกอบ
หนึ่ง (Frist  O
 

และ
Correlations
ตามลําดับ ดัง
 
 
 
 
 
 
 

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

87 (P<.05) ค่า
ะจกัษ์มีความเห

บ 1 ผลการป
 Order) 

ะได้ค่า SRW 
s) ซึ่งเป็นความ
งแสดงในตารา

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

า GFI เท่ากับ .
หมาะสมด ี ปร

ประมาณค่าสัม
 

 (Standardiz
มเที่ยงตรงและ
ง 

Chi-squ
GFI = .83 , A

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

.71 และค่าRM
รากฏผลดังแสด

ประสิทธิ์องค์ป

zed Regress
ะความเชื่อมั่นข

uare = 154.8
 AGFI = .71 ,

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

MSEA เท่ากับ .
ดงในภาพประก

ประกอบโมเดล

sion Weight
ของแต่ละข้อรา

87 ,df = 47  
 RMSEA = .1

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

วารสารการพยาบา

.14 ซึ่งแสดงว่า
กอบ 1 

ลการวิเคราะห์

s)  และค่า  S
ายการ  มีค่าตั้ง

  , P = .00 
14 , CFI = .9

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

าล การสาธารณสุขแล

าโมเดลของกา

์องค์ประกอบเ

MC  (Squa
งแต่ .63 - .90

96 

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

ละการศึกษา | 17

รประเมินกับ

เชิงยืนยันอันดั

red Multipl
 และ .39 - .8

.. 

7 

ับ

le 
80  



..

1
 

ต
 

ป

A
ค
ค่
 
ต
 

 

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

8 | วารสารการพ
 

าราง 1 ค่าสถติ
 

โครงสร้า
1. ด้านสุข
 
 
2. ด้านทนั
 
 
3. ด้านการ
 
 
4. ด้านควา
 
 

 
2. ก

ประเมินพฤติกร
     2.

Alpha) ของคะ
นที่  3 เท่ากับ
าความเชื่อมั่น

 
าราง 2 ค่าควา

 
โครงสร้า

1. ด้านสุข
2. ด้านทนั
3. ด้านการ
4. ด้านควา

 
 

 

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

ยาบาล การสาธารณ

ติการวิเคราะห์

งแบบประเมิน
อนามัยส่วนตวั

นตสุขภาพ   

รบริโภค 

ามปลอดภัย 

การแสดงหลักฐ
รรมสุขภาพของ
.1 หลักฐานแส
ะแนนแบบประ
บ .90 , .93  แล
ตามเกณฑ์สาม

ามเชื่อมั่นของแ

งแบบประเมิน
 

อนามัยส่วนตวั
นตสุขภาพ   
รบริโภค 
ามปลอดภัย 
รวม 

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

ณสขุและการศกึษา 

หอ์งค์ประกอบ

น 
ว 1.1 การรั

1.2การรกั
1.3การรกั
2.1 การแ
2.2 การรั
2.3การรกั
3.1 การบ
3.2 การบ
3.3 การป
4.1 การใ
4.2 การใ
4.3 การใ

ฐานความเชื่อม
งเด็กปฐมวัยป
สดงความเชื่อ
ะเมินพฤติกรรม
ละ .93 ตามลํา
มารถนําไปใช้ได

แบบประเมิน 

น 
ผู้ประเ

ว 0
0
0
0
0

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

เชิงยืนยัน 

ตัว
รักษาความสะอ
กษาความสะอ
กษาความสะอ
แปรงฟันอย่างถู
รักษาความสะอ
กษาความสะอ
บริโภคอาหารห
บริโภคเครื่องดื่
ปฏิบัติตนขณะร
ช้ของเล่น  เครื
ช้เครื่องเล่นสน
ช้สถานที่ภายใ

มั่นของแบบปร
รากฏผลดังนี้ 

อมั่นของแบบป
มสุขภาพของเด
าดับ ซึ่งมีค่าสูง
ด้ดังแสดงในตา

 

ค่าสัมปร
เมินคนที ่1 
0.67 
0.80 
0.82 
0.66 
0.90 

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

วบ่งชี ้
อาดของใบหน้า
าดมือ เท้าและ
าดในการขับถ่
ถกูวิธี 
อาดช่องปาก 
าดอุปกรณ์แป
หลัก 
ม ขนม 
รับประทานอา
รื่องมือเครื่องใช
นาม บ่อทราย 
ในบริเวณโรงเรี

ระเมินและดัช
 
ประเมิน พบว่
ด็กปฐมวัยโดย
งกว่า .70 ทุกค
าราง 

ระสิทธิ์แอลฟา 
ผู้ประเมนิ

0.7
0.8
0.8
0.7
0.9

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

าและลําตัว 
ะเล็บ 
าย 

รงฟัน 

าหาร 
ช้ต่างๆ   
 
รียน 

นีความสอดคล

ว่า ค่าสัมประสิ
รวมของผู้ประ

ค่า แสดงว่าแบ

 (Cronbach’s
นคนที่ 2 
71 
81 
86 
78 
93 

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

SRW 
.69 
.74 
.84 
.87 
.88 
.87 
.73 
.82 
.86 
.75 
.63 
.90 

ล้องของผู้ประ

สิทธิ์แอลฟา (
ะเมินคนที่ 1 ค
บประเมินที่ผู้วิ

s Alpha) 
ผู้ประเมินค

0.87
0.93
0.83
0.58
0.93

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

SMC 
.48 
.56 
.70 
.76 
.77 
.75 
.53 
.67 
.74 
.56 
.39 
.80 

เมินของแบบ

Cronbach’s 
นที่  2  และ
วิจัยสร้างขึ้นมี

คนที่ 3 
7 
3 
3 
8 
3 

 



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

 

2.2 
ประเมินโดยใ
โดยใช้วิธีกา
Judith A. an
ว่าแบบประ
สอดคล้องขอ
.70ขึ้นไปจึงส
ของเด็กปฐมวั

 
อภิปรายผล

ผลก
สุขภาพของเด็
รวม 12 ตัวบ่
3 รายการ รว
ระดับ ได้แก่ 
ตัวบ่งชี้การรั
ศีรษะ  การรั
การรักษาคว
สุขภาพประก
การรักษาควา
สะอาดอุปก
ประกอบด้ว
บริ โภคเครื่ อ
รั บประท าน
ประกอบด้วย
ต่างๆ การใช้
สถานที่ภายใ
คุณภาพของ
ปฐมวัย เพื่อใ
มีประเด็นสําคั

1. ก
เนื้อหาของแ
โครงสร้างของ

1.1
เนื้อหาของแบ
ระหว่าง .60 

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

 หลักฐานแสดง
ใช้สูตร RAI (R
ารของเบอร์รี
nd other, 19
ะเมินที่ ผู้ วิ จัย
งผู้ประเมินมีค่
สามารถนําไปป
วัยได้ 

 
การวิจัย พบว่
ด็กปฐมวัยมี 4 
งชี้ แต่ละตัวบ่
วม 36 รายการ
  1) ด้านสุขอน
รักษาความสะ
รักษาความสะอ
วามสะอาดใน
กอบด้วยตัวบ่ง
ามสะอาดช่อง
กรณ์แปรงฟั
ยตัวบ่งชี้การ
องดื่มขนม   
นอาหา ร   4
ยตัวบ่งชี้การใช้
ช้เครื่องเล่นสน
ในบริเวณโรง
แบบประเมินพ
ห้มีความเที่ยง
คัญในการอภิป
การแสดงหลั
แบบประเมิน
งแบบประเมิน
 หลักฐานแส
บบประเมิน โด
 - 1.00 แสดง

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

งดัชนีความสอ
ater Agreem
รี่ – สตอก (B
966) มีค่าเท่ากั
สร้ างขึ้นมี ค่า

ค่าสูงเป็นไปตาม
ประเมินพฤติก

า แบบประเมิ
 ด้านแต่ละด้าน
งชี้ประกอบด้ว
รซึ่งเป็นมาตรป
นามัยส่วนตัวป
ะอาดของใบห
อาดมือ เท้าแ
การขับถ่าย  
งชี้การแปรงฟั
งปาก  และกา
น   3 )  ด้ าน
บริโภคอาหา

 และการปฏิ
4 )  ด้ านคว า
้ของเล่น เครื่อ
นาม บ่อทราย
เรียนซึ่งในกา
พฤติกรรมสุข
ตรงและความ

ปรายผล ดังนี้ 
ักฐานความเ
นและความเท
สามารถอภิปร

สดงค่าความเ
ดยการหาค่า IO
งว่าแบบประเมิ

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

อดคล้องของผู้
ment Index) 
Burry-Stock, 
กับ .95 แสดง
าดัชนีความ
มเกณฑ์ตั้งแต่ 
กรรมสุขภาพ

มินพฤติกรรม
นมี 3 ตัวบ่งชี้ 
วยข้อรายการ
ประเมินค่า 4 
ประกอบด้วย
หน้า ผมและ
ละเล็บ  และ
 2) ด้านทันต
นอย่างถูกวิธี 

ารรักษาความ
การบริ โภค 
ารหลัก  การ
บัติตนขณะ
มปลอด ภั ย 

องมือเครื่องใช้
ย และการใช้
ารตรวจสอบ
ภาพของเด็ก
เชื่อมั่น ผู้วิจัย

ที่ยงตรงเชิง
ที่ยงตรงเชิง
รายผลได้ดังนี้ 
ที่ยงตรงเชิง
OC ซึ่งได้ค่า
มินพฤติกรรม

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

 
 

 

 

 

  

 

 

 

สุขภาพขอ
ตรงตามนิย
เกณฑ์ตั้ งแ
สอดคล้อง
ชัย กาญจน
(2557) แล
ดัชนีความ
. 5 0  จึ ง จ
วัตถุประสง

1
โดยใช้ค่าสั
รายการแต
ประเมินโด
.20  ถึง .8
ค่าอํานาจจํ
สามารถนํ
อนันตพงษ์
ของเครื่องมื
+1.0  ใน
บวกสูงๆ เข
มีค่าอํานาจํ
พรมจุ้ย (25
แสดงว่าข้อ
นําไปใช้ได้
แสดงว่าข้อ
และสอดค
กล่าวถึงกา
ประเมินที่จ
จนถึงระดับ
ข้อที่มีอําน
นํามาใช้  

1
โครงสร้าง
(Confirma
แบบประ
เหมาะสม

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

วารสารการพยาบ

งเด็กปฐมวัยที
ยามเชิงปฏิบัติ
แต่ .50 ขึ้นไป
กับบุญเชิด ภิญ
นวาสี (2552) 
ะบุญศรี   พรห
สอดคล้องจะต
ะถื อ ว่ า ข้ อ ร
งค์  
.2 หลักฐานแ
สัมประสิทธิ์สห
ต่ละข้อกับคะแ
ยใช้สูตรสัมปร
6 แสดงว่าแบบ
จําแนกเป็นไปต
าไปใช้ได้ซึ่งส

ษ  (2553) ที่กล
มือวัดจะมีค่าอํ
นทางทฤษฎีต้อ
ข้าใกล้ +1.0  
จําแนกตั้ง +0.2
555) ที่กล่าวว่
อคําถามนั้นมีค
ด้ แต่ถ้าข้อคํา
อคําถามนั้นมีค
คล้องกับพรร
ารกําหนดเกณ
จะเลือกมาใช้
บสูง และสูงมา
นาจจําแนกต่ําก

.3 หลักฐานแ
ด้วยการวิเคร

atory Facto
เมินพฤติกรร
พอดีกับข้อมู

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

บาล การสาธารณสุขแ

ที่สร้างขึ้นสาม
ติการที่กําหนด
ป จึงสามารถ
ญโญอนันตพง
 กมลวรรณ
หมมาพันธุ์ (25
ต้องมีค่ามากก
ายการนั้ น วั

แสดงค่าอํานาจ
หสัมพันธ์ระห
แนนรวมแต่ล
ระสิทธิ์ CITC ไ
บประเมินพฤติ
ตามเกณฑ์ตั้งแ
สอดคล้องกับบ
ล่าวว่าค่าอํานา
อํานาจจําแนกตั
องการค่าอํานา
 แต่ในทางปฏิบ
2  ขึ้นไปสอด
ว่าข้อคําถามที่มี
ค่าอํานาจจําแ
ถามข้อใดมีค่
ค่าอํานาจจําแ
รณี   ลีกิจวัฒ
ณฑ์อํานาจจํา
ช้ตั้งแต่ระดับป
าก คือมีค่าตั้งแ
กว่า  .20 

แสดงค่าความ
ราะห์องค์ประ
rAnalysis) พ
รมสุขภาพขอ
ลเชิงประจักษ

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

และการศึกษา | 19

ารถประเมินไ
ดไว้เป็นไปตา
ถนําไปใช้ได้ซึ่
งษ์  (2553) ศิ
ณ ตังธนกานน
556) ที่กล่าวว
กว่าหรือเท่ากั
ั ด ไ ด้ ต ร งตา

จจําแนกรายข้
ว่างคะแนนข้
ะด้านของแบ
ได้ค่าอยู่ระหว่า
ติกรรมสุขภาพ
แต่ .20 ขึ้นไปจึ
บุญเชิด ภิญโญ
จจําแนกรายข้
ตั้งแต่ -1.0  ถึ
าจจําแนกที่มีค
บัติจะเลือกข้อ
ดคล้องกับสมคิ
มีค่าเข้าใกล้ 1.
แนกสูงสามาร
ค่าต่ําเข้าใกล้ 
แนกต่ํา ใช้ไม่ไ
ฒนะ (2556) 
าแนกของแบ
ปานกลางขึ้นไ
แต่ .20  ขึ้นไ
โดยปกติจะไ

มเที่ยงตรงเชิ
กอบเชิงยืนยั

พบว่าโมเดลขอ
องเด็กปฐมวั
ษ์ จําแนกตา

.. 

9  

ได้
ม

ซึ่ง
ศิริ
ท์  
ว่า
ับ 
ม

้อ
้อ
บ
าง  
มี
จึง
ญ
้อ

ถึง  
ค่า
ที่
ด  
.0 
ถ

 0 
ได้  
 ที่
บ
ป
ป 
ม่

ชิง
ัน 
อง
ัย
ม



..

2
 

อ
ค่
เท
โม
เห
ห
ป
ไป
ค
อ
เป็
ร
ลั
ป
ใน
ป
ส
เท
ส
ก
ป
คุ
ขึ้
ให
เที
แ
ส
(S
อ
วิ
F
อุ
จ
(F
โม
เห

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

20 | วารสารการพ
 

งค์ประกอบขอ
า Chi-square
ท่ากับ.71 และ
มเดลของการป
หมาะสมดีผล
หลักฐานว่าแบ
ปฐมวัยมีความเ
ปสู่การตรวจให
วามเหมาะส
งค์ประกอบจ
ป็นเพราะว่าใ
ายการนั้น ผู้ ิ
ักษณะของข้

ปฏิบัติการของแ
นแต่ละข้อราย
ประเมินครบตา
อดคล้องกันแ
ที่ ย งตรงของ
อดคล้องกับบ
ล่าวถึงการแส

ประเมินนั้นสาม
ณลักษณะปร
้นนั้นได้เพียงใด
ห้หมายถึงตัวป
ที่ยงตรงตามโค
สดงความเที
อ ด ค ล้ อ ง กั

SirimaPinyoa
งค์ประกอบอุ
เคราะห์องค์
actorAnalysi
ปนิสัยธรรมขอ
ากผลการวิเคร
Frist  Orde
มเดลขององค์ป
หมาะสมดี  แส

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

ยาบาล การสาธารณ

องพฤติกรรมสุ
eเท่ากับ 154.
ะค่า RMSEA 
ประเมินกับข้อ
ลการทดสอบ
บประเมินพฤ
ที่ยงตรงในการ
ห้คะแนนโมเด
มดีกันทุกองค
ะมีส่วนย่อยที่
ในแต่ละส่วนย
วิจัยพิจารณา
้อรายการปร
แต่ละองค์ประก
ยการประเมินป
ามจุดประสงค์ 
และเป็นพยาน
งแบบประเมิ
บุญเชิด ภิญโญ
ดงหลักฐานคว
มารถประเมินข
ะจําตามโครง
ดคําว่า โครงส
ประกอบ(Fac
ครงสร้างนี้อีก
ที่ ยงตรงตาม
กั บ สิ ริ ม า   
anuntapong, 
อุปนิสัยธรรมข
ประกอบเชิง
s) ผลการศึก
องเด็กปฐมวัย 
ราะห์องค์ประก
er) และอันดับส
ประกอบกับข้
สดงว่า องค์ปร

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

ณสขุและการศกึษา 

สุขภาพของเด็ก
87(P <.
 เท่ากับ .14 
อมูลเชิงประจั
ดังกล่าวเป็น

ฤติกรรมสุขภา
รประเมินเมื่อพิ
ลกับข้อมูลเชิง
ค์ประกอบโด
ที่มีความเกี่ยวโ
ย่อยที่มีการแบ
าการแบ่งกลุ่ม
ระเมินโดยยึด
กอบตามเกณฑ
ประกอบด้วยข
 ผลการวิเคราะ
หลักฐานสนับ
มินที่ ผู้ วิ จั ยสร
ญอนันตพงษ์ (
วามเที่ยงตรงว่
ขอบเขตความ
สร้างทางทฤษ

สร้าง(Construc
ctor) จึงเ
กอย่างหนึ่งว่า 
มองค์ประกอ
 ภิ ญ โ ญ อ นั
 2013A) 
ของเด็กปฐมวั
งยืนยัน (Con
ษาพบว่าองค
  มี 8 ด้าน ซึ
กอบเชิงยืนยัน
สอง (Second
้อมูลเชิงประจั
ระกอบอุปนิสัย

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

กปฐมวัยได้
05) ค่าGFI 

 ซึ่งแสดงว่า
ักษ์มีความ
การแสดง
าพของเด็ก
พิจารณาลง
งประจักษ์มี
ยในแต่ละ
โยงกันทั้งนี้
บ่งกลุ่มข้อ
มย่อยตาม
ดนิยามเชิง
ฑ์ เนื่องจาก
ข้อรายการ
ะห์จึงให้ผล

บสนุนความ
ร้ างขึ้ นซึ่ ง
(2545) ได้
ว่าเครื่องมือ
มหมายหรือ
ษฎีที่สมมติ
ct) ในที่นี้
เรียกความ
 “หลักฐาน
อบ”  และ
ั น ต พ ง ษ์ 
 ที่ได้ศึกษา
วัยด้วยการ
nfirmatory 
ค์ประกอบ
ซึ่งพิจารณา
นอันดับหนึ่ง 
dOrder) ซึ่ง
จักษ์มีความ
ยธรรมของ

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

เด็กปฐมวัย  
บ่งชี้ รวม 24
ประหยัด  คว
สุภาพ  ความ

2. ก
ประเมินแล
สามารถอภิป

2.1
ประเมินโดยใ
Alpha) พบว่
พฤติกรรมสุ
ประเมินคนที่
.93  และ .9
ความเชื่อมั่นส
นําไปใช้ได้ ดั
กล่าวถึงเกณ
ยอมรับได้ คว
ว่ามีความเชื่อ
(2556) ได้กล
ค่าสูง คือ .70
สอดคล้ อ งก
(Johnson, 
ความเชื่อมั่น
คํานวณได้ว่า
วัดที่พัฒนาขึ้
ใช้ได้ และหา
วัดที่พัฒนาขึ้
ปานกลางส่วน
เครื่องมือวัดที
ในระดับสูง 

2.2 
ประเมินโดยใ
โดยใช้วิธกีารข
Judith A. a
สอดคล้องขอ
ค่าเข้าใกล้  1

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

 ประกอบด้วย 
4 ตัวบ่งชี้
วามซื่อสัตย์  ค
มสะอาด  ความ
การแสดงหลัก
ะดัชนีความส
รายผลได้ดังนี้ 
 หลักฐานแส
ใช้สูตรสัมประ
า ค่าสัมประสิท
สุขภาพของเด็
 1คนที่  2  แ
3  ตามลําดับ
สูงตามเกณฑ์ตั้
ดังที่บุญเชิด ภิ
ณฑ์การพิจาร
วรมีค่าความเชื่
อมั่นสูงสอดค
ล่าวถึงความเชื่
0  ขึ้นไปจึง
กั บ จอห์ น สัน
Penny & G
แบบสอดคล้อ
 หากมีค่าตั้งแต
้นมีคุณภาพด้า
กมีค่าตั้งแต่  .
้นมีคุณภาพด้า
นในกรณีที่มีค่า
ที่พัฒนาขึ้นมีคุ

 หลักฐานแสด
ใชสู้ตร RAI (R
ของเบอร์รี่ –
and other, 1
งผู้ประเมิน 3 
.00  แสดงให้เ

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

 8 ด้านแต่ละ
้  ได้แก่ ความ
ความมีระเบียบ
มสามัคคี  และ
กฐานความเชื่อ
สอดคล้องขอ
 
สดงความเชื่อ
สิทธิ์แอลฟา (
ทธิ์แอลฟาของ
ด็กปฐมวัยโด
และคนที่  3 เ
  แสดงว่าแบบ
ตั้งแต่ .70 ขึ้นไ
ญโญอนันพงษ
รณาระดับคว
ชื่อมั่นตั้งแต่ .70
ล้องกับบุญชม
อมั่นของเครื่อ
งถือว่ามีความเ
น ,  เ พนนี แล
Gordon, 2009
องภายในของเ
ต่ .70 ขึ้นไปถื
านความเชื่อมั่
70  -  .80  ถื
านความเชื่อมั่
าตั้งแต่ .80  - 
ณภาพด้านคว

งดัชนีความสอ
Rater Agreem
– สตอก (B
1966) พบว่า 
 คน มีค่าเท่ากั
เห็นว่าแบบปร

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

ะด้านมี 3 ตัว
มขยัน  ความ
บวินัย  ความ
ความมีวินัย   
อมั่นของแบบ
องผู้ประเมิน

มั่นของแบบ
(Cronbach’s 
งแบบประเมิน
ดยรวมของผู้
เท่ากับ .90 , 
บประเมินมีค่า
ป จึงสามารถ
ษ์ (2557) ได้
วามเชื่อมั่นที่
0 ขึ้นไปจึงถือ
ม  ศรีสะอาด 
องมือวัดควรมี
เชื่อมั่น   และ
ละกอร์ ด อน 
9) ได้กล่าวถึง
ครื่องมือวัดที่
อว่าเครื่องมือ
ันอยู่ในระดับ
อว่าเครื่องมือ
ันอยู่ในระดับ
  1.00  ถือว่า
วามเชื่อมั่นอยู่

อดคล้องของผู้
ment Index)
Burry-Stock, 
 ค่าดชันีความ
กบั .95  ซึ่งมี
ะเมินที่ผู้วิจัย 

 

 

 

 

  

 

 



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

 

สร้างขึ้นมีค่าด
สอดคล้องกับ
RAIที่คํานวณไ
ได้เข้าใกล้ 0 
ที่กล่าวว่า ค่า
ของผู้ประเมิน
ให้คะแนนได้
ต้องกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กมลวรรณ

ชวาล   แ

บุญชม   
บุญเชิด  

-----------

-----------

บุญศรี   พ

พรรณี   ลี

มิ่ง  เทพค

ลดาวัลย ์
วิมล   ธน
 

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

ดัชนีความสอด
บเบอร์รี่ – สตอ
ได้จะมีค่า 0 –
  แสดงว่ามีควา
าดัชนีความสอ
นตั้งแต่ 2 คน 
้สอดคล้องต้อง

ณ   ตงัธนกานน
จุฬาลงกรณ์มห

แพรัตกลุ. (255
ศรีนครินทรวโิ

 ศรีสะอาด. (25
  ภิญโญอนันตพ
เครื่องมอืสําหร
มหาวิทยาลัยส
-. (2545). ราย
คณะศึกษาศาส
-. (2557). เอก
การศึกษา. กรุ

 พรหมมาพันธุ์.
เรียน. ใน  เอก
พิมพ์ครั้งที่ 3. 

 ลีกิจวฒันะ. (2
เจ้าคุณทหารล
ครเมือง และวา
ประเมินคุณลัก
ประสานมิตร (

  ประทีปชัยกรู
นสุวรรณ. (255

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

ดคล้องของผู้ป
อก (Burry-Sto
– 1.00 ถ้าค่าที
ามสอดคล้องกั
ดคล้องRAI จ
 หรือมากกว่า จ
งกัน และหาก

นท.์  (2557). 
หาวิทยาลัย. 
52).  เทคนิคกา
โรฒ. 
556).  การวจิัย
พงษ.์ (2553). 
รบัการประเมิน
สุโขทัยธรรมาธิ
ยงานวิจยัฉบับ
สตร ์มหาวิทย
กสารประกอบก
รงุเทพฯ: มปพ.
 (2556). การส
กสารการสอนช
 นนทบุร:ี มหา

2556).  การวจิั
ลาดกระบงั. 
าริน  ชมตะคุ. 
ักษณะอันพงึป
(ฝ่ายประถม).ก
ร. (2545). การ
51).  การสร้าง

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

ระเมินเป็นไป
ock, Judith A
ที่คํานวณได้เข้า
กันน้อย และสอ
จะเป็นตัวบ่งชี้ถึ
 จะมีค่าตั้งแต่ 0
ค่าที่คํานวณไ

เอกสาร
 การวัดและปร

ารวัดผล. พิมพ์

ัยเบื้องตน้.  พมิ
 คุณภาพเครื่อง
นการศึกษา หน
ธราช. 
สมบูรณ์ เรื่อง 
าลัยศรีนครินท
การสอนรายวิช
. 
สร้างและตรวจ
ชดุวิชา การพัฒ
าวทิยาลัยสุโขทั
จัยทางการศึกษ

 (2555). การต
ประสงค์ ของนกั
กรงุเทพฯ:มหา
รพยาบาลเพื่อส
เสริมสุขภาพเด

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

ตามตามเกณฑ
A. and other
าใกล้ 1 แสดง
อดคล้องกับ มิ่
ถึงระดับความ
0 ถึง 1  หากค
ด้เข้าใกล้ 0 

รอ้างอิง 
ระเมินทักษะกา

พค์รั้งที่ 7(ฉบับพ

มพ์ครัง้ที่  9.  ก
งมือวัด. ใน  ป
น่วยที ่3 .พิมพ์

 การวัดประเมิ
ทรวิโรฒ. 
ชาระเบียบวิธวีิ

จสอบคุณภาพแ
ฒนาเครื่องมอืวั
ทยัธรรมาธริาช
ษา.กรุงเทพฯ: ส

ตรวจสอบความ
กัเรียนโรงเรียน
าวิทยาลัยศรีนค
ส่งเสริมสุขภาพ
ด็ก. เล่ม 1. เชี

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

วารสารการพยาบา

ฑ์ตั้งแต่ .70 
r, 1966) ที่กล่
ว่ามีความสอด
ิ่ง  เทพครเมือ
สอดคล้องของ
ค่าที่คํานวณได้
แสดงว่าผู้ปร

ารปฏิบัต.ิกรุงเท

พิมพ์ซ้ํา).กรงุเท

กรงุเทพฯ: สุวรีิ
ประมวลสาระชุ
พค์รั้งที่ 5. นนท

นการเรียนรู.้ ก

วิจัยและสถิตเิพื

แบบทดสอบวัด
วัดด้านพุทธิพิสั
. 
สถาบันเทคโนโ

มสอดคล้องขอ
นสาธิต มหาวิท
ครินทรวิโรฒ. 
พเดก็ปฐมวยั.  
ยงใหม่: นพบุรี

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

าล การสาธารณสุขแล

ขึ้นไป  จึงสาม
าวว่า ค่าดัชนีค

ดคล้องกันมาก 
อง และวาริน  
งคะแนนที่ได้จ
ด้เข้าใกล้ 1 แส
ระเมินให้คะแน

ทพฯ:  

ทพฯ: มหาวิทย

ริยาสาส์น. 
ชดวิชาการพฒัน
ทบุรี: 

กรุงเทพฯ:  

พือ่การวิจยัทาง

ดผลสัมฤทธิท์า
สัย หนว่ยที่ 6 .

โลยีพระจอมเก

งผู้ประเมินจาก
ทยาลัยศรีนคริน
 
 สงขลา: อัลลา
รีการพิมพ.์ 

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

ละการศึกษา | 2

มารถนําไปใช้ไ
ความสอดคล้อ
 ถ้าค่าที่คํานวณ
 ชมตะคุ (2555
จากการประเมิ
สดงว่าผู้ประเมิ
นนไม่สอดคล้อ

ยาลัย 

นา 

ง 

างการ 
. 

กล้า 

กการ 
นทรวิโรฒ 

ยด์เพลส. 

.. 

1 

ได้
อง
ณ
5) 
น
น
อง



..

2
 

 
 
 
 

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

22 | วารสารการพ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ศิริชัย  กาญ
จุฬ

สํานักงานคณ
สัง

สํานักมาตรฐ
 ครุ
สิริมา  ภิญโ
สมคิด  พรม

เรีย
หน

Burry – Sto
Ind
m

Johnson, P
va

Sirima   Pi
Dh
Ch

----------. (2
De
Be

 

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

ยาบาล การสาธารณ

ญจนวาสี. (255
ฬาลงกรณ์มหา ิ
ณะกรรมการแ
งคมแห่งชาติฉบ
ฐานและวิชากา
รุสภา.   
โญอนันตพงษ.์ 
มจุ้ย. (2555).  
ยนรู้กลุ่มทกัษะ
น่วยที ่12. นนท
ock, Judith A
dexes For Pe
easurement

 Penny & Gor
alidating perf
nyoanuntap
harma Traits
hildhood Edu
2013B). The D
esirable Cha
ehavioral  Sc

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

ณสขุและการศกึษา 

2). ทฤษฎีการ
วิทยาลัย. 

แผนพัฒนาเศรษ
บับที่ 11(พ.ศ.2
าร. (2546). คู่ม

 (2553).  การ
  การสร้างและ
ะ. ใน  เอกสาร
ทบุร:ี มหาวทิย
A.; Laurie, Ce
erformance A
t. 2 (56): 251
rdon. (2009).
formance  ta
ong. (2013A)
 in Preschoo
ucation. Sep

 Developmen
aracteristics o
cience 88 pp

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

เอกสารอ้
รทดสอบแบบดั

ษฐกิจและสังค
2554 – 2559)
่มือหลกัสูตรกา

รวัดและประเมิน
ตรวจสอบคุณภ
รการสอนชุดวิช
ยาลัยสุโขทัยธร
ecelia, Chisso
 Assessment.
 – 261. 
 Assessing  p
asks. New Yo
). A Model fo

olChildren. A
ptember 7(3)
nt of Thai Ea
 of  Preschoo
p. 321 – 327.

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

อา้งอิง 
ดั้งเดิม. พิมพ์ครั้

มแห่งชาติ. (25
).กรุงเทพฯ: สํา
ารศึกษาปฐมวัย

นแนวใหม่: เด็ก
ภาพเครือ่งมือว
ชา การวดัและ
รรมาธิราช. 
om, Brad S. (
 Education a

 performance
ork: Guilford
or Promoting
sia-Pacific jo
), pp. 45-67. 
arly Childhoo
olChildren.Pr
 

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

รั้งที่  6.  กรงุเท

555). แผนพฒั
านักนายกรฐัม
ัย พทุธศักราช 

็กปฐมวัย. กรงุ
วดัและประเมิน
ะประเมินอิงมาต

 (1996, April).
 and Psychol

e: Designing, 
 Press. 
g the Develo
ournal of Res
 
od Curriculum
ocedia – Soc

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

ทพฯ:  

ฒนาเศรษฐกิจแ
นตร.ี 
 2546. กรงุเท

เทพฯ: ดอกหญ
นมาตรฐานการ
ตรฐานการเรีย

 Rater Agree
logical 

 scoring, and

opment of B
search in Ea

m to Promo
cail and  

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

 

และ 

พฯ: 

ญ้า. 
ร 
ยนรู้ 

ement 

d  

asic  
arly  

ote  

 



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

 

บทคัดย่อ 
ปัจจุบันมีผู้ป่ว
ไทย ซึ่งผู้ป่ว
ดูแลในขณะที
การสนับสนุน
การดูแล การ
ดูแลตนเองต่
โรคเรื้อรัง ซึ่ง
จํานวน 56 ค
คน (ใช้คู่มือก
28 คน โดยก
ทางโทรศัพท
ความก้าวหน้
การดูแล ผู้ดูแ
3 ครั้ง โดยใ
(Experience
พบว่า ค่าเฉ
ทางด้านลบข
ควบคุมมีค่าเฉ
ทันที และลด
สัปดาห์หลังก
ประสบการณ

ผลข

Ef

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

 
วยโรคเรื้อรังอั
ยต้องพึ่งพาบุ
ที่ผู้ดูแลยังขาด
นเพื่อสามารถเ
รวิจัยครั้งนี้เพื่
อประสบการณ
งเป็นผู้ดูแลที่มีภ
น สุ่มอย่างง่าย
การดูแลตนเอง
กลุ่มตัวอย่างทั้
ท์ สัปดาห์ละค
้าในการดูแลต
แลทั้งสองกลุ่ม
ช้แบบสอบถา

e of Caregivin
ล่ียคะแนนรว

ของกลุ่มตัวอย่
ฉล่ียคะแนนลด
ดลงอย่างต่อเ
การทดลอง ใน
ณ์การดูแลทาง

องการใช

ffects of

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

ัตราเพิ่มมากขึ้
บุคคลสําคัญที่ร
ดความชัดเจน
เผชิญกับปัญห
อศึกษาผลขอ
ณ์การดูแลของ
ภาวะซึมเศร้า 
ยเข้ากลุ่มทดลอ
ง) และกลุ่มคว
ทั้งสองกลุ่มได้รั
ครั้ง เพื่อติดต
นเองเกี่ยวกับป
มได้รับการประ
ามประสบกา
ng Inventory
วมประสบกา
างทั้งกลุ่มทดล
ดลงในระยะหลั
นื่องในระยะติ

นขณะที่ค่าเฉลี่ย
งด้านบวกของ

ช้คู่มือดูแ
ผู้ดู

f self-help
of car

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

ขึ้นในประเทศ
รับภาระการ
นในการได้รับ
หาอุปสรรคใน
องการใช้คู่มือ
งผู้ดูแลผู้ป่วย
 กลุ่มตัวอย่าง
องจํานวน 28 
วบคุมจํานวน 
รับการติดต่อ
ามสอบถาม
ประสบการณ์
ะเมิน จํานวน 
รณ์การดูแล 

y) ผลการวิจัย
รณ์การดูแล
ลองและกลุ่ม
ลังการทดลอง
ติดตามผล 4 
ยคะแนนรวม
กลุ่มตัวอย่าง

แลตนเอง
ดูแลทีม่ีภ
p manua
regivers w

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

 
 

 
  

 

ทั้งสองกลุ่ม
คะแนนเพิ่ม
ค่าเฉลี่ยคะ
บวกของท
สัปดาห์หลั
ตนเองมีส่ว
บวกและช่ว
ผู้ดูแลผู้ป่วย

คํ
การดูแล ผู้ป
 
Abstrac

T
increasing 
give most
illnesses, w
support ca
of caring. T
manual fo
primary c
illnesses. 
interventio

งต่อประส
าวะซมึเศ

al on care
with depr

คณ

กองสาธาร

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

วารสารการพยาบา

มในกลุ่มทดลอ
มขึ้นในระยะห
ะแนนรวมประ
ทั้ งสองกลุ่มล
ลังการทดลอง 
วนช่วยเพิ่มปร
วยลดประสบก
ยโรคเรื้อรัง  
าสําคัญ :  คู่มื
ป่วยโรคเรื้อรัง

ct  
he prevalenc
 markedly in T
t to support
while little is 
aregivers to de
 To evaluate th
or enhancing t
caregivers of 
 Caregivers 

on (self-help 

สบการณ
ศร้า 
egiving ex
ression 

ณะพยาบาลศาสต

รณสุขและสิ่งแวด

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

าล การสาธารณสุขแล

องและกลุ่มคว
หลังการทดลอง
ะสบการณ์กา
ลดลงในระยะ
 จะเห็นได้ว่าก
ระสบการณ์กา
การณ์การดูแลท

มือดูแลตนเอง
 

ce of chron
 Thailand. Prim
rt individuals 
 known abou
eal with the a
he effectivene
 the caregiving
f individuals 
 were rando
 manual) (n=

ณ์การดูแล

xperienc

วัลล
ร์แมคคอรม์ิค มห

ดลอ้ม เทศบาลตํ

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

ละการศึกษา  | 23

วบคุมมีค่าเฉล่ี
งทันที แต่พบว
ารดูแลทางด้า
ะติดตามผล 
การใช้คู่มือดูแ
ารดูแลทางด้า
ทางด้านลบขอ

ง ประสบการณ

nic illnesses 
mary caregive
 with chron

ut how best t
 adverse effect
ess of self-hel
g experience 
 with chron
omized to a
28) or contro

ลของ

es  

ลภา ทรงพระคณุ
หาวิทยาลัยพายัพ

ปาริชาติ มาปนั
าํบลหนองป่าครั่

.. 

3 

ย
ว่า
น

 4 
แล
น
อง

ณ์

is 
rs 

nic 
to 
ts 
lp 
 in 
nic 
an 
ol 

ณ 
พ 
น 
ัง 
 



..

2
 

(n
a 
as
m
In
p
gr
sh
to
to
p
th
m
si
ex
p
co
re
se
ex
o

ex
 
บ
 
ที่
ต้
เป็
ท
อ

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

24 | วารสารการพ
 

n=28) group. In
 short weekly
ssessed at 

measure was
nventory. Two
procedure, inc
roup factors,
howed there
otal negative 
o post-treatm
participants of 
he control g
maintained at
gnificant imp
xperience of

posttest, in bo
ontrol group,
educed at on
elf-help man
xperience an

of caring.  
Keywo

xperiences, C
 
บทนํา 
 การเจ็
ที่ต้องใช้ระยะเว
้องพึ่งพาบุคค
ป็นบุคคลสําคั
ทางสุขภาพขอ
ย่างใกล้ชิด พ

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

ยาบาล การสาธารณ

 n addition, bo
y telephone 
three time 
s the Expe
o- way repe
cluding betwe
 was implem

e was a signif
 experience o
ment, in th
 the self-help 
group and tr
t one-month 
provement i
f caring show
oth of the inte
, these outco
ne-month fo
nual strengthe
d reduces th

ords : Self-he
hronic illnesse

บป่วยด้วยโรค
วลาต่อเนื่องยา
คลในครอบครั
ัญที่รับภาระก
องผู้ป่วยโรคเรื
 พยายามเสาะ

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

ณสขุและการศกึษา 

oth groups als
 call.  Particip
 points; the 
erience of 
eated measu
een group a
mented.  Th
ficant reducti
of caring, from
he interventi
 manual com
reatment effe
 follow-up. S
in the tota

wed,  from 
ervention grou
omes in con
llow-up. In c
en caregivers
eir negative e

elp manual, 
es  

คเรื้อรัง เป็นภา
าวนานในการรั
รัว ญาติพี่น้อง
การดูแลและแ
รื้อรัง ต้องให้ก
ะแสวงหาคว

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

so received 
pants were 
 outcome 
Caregiving 

re ANOVA 
nd within-

he findings 
ion in the 
m baseline 
on group 
pared with 
fects were 
Similarly, a 
al positive 
pretest to 
up and the 
trast were 

conclusion, 
s’ positive 

 experience 

 Caregiving 

วะเจ็บป่วย
รักษาทําให้
ง ลูกหลาน 
ก้ไขปัญหา
การสังเกต
ามรู้ข้อมูล

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

เพิ่มเติมที่เป็น
ผู้ป่วย การป
ร่วมกับการช่
การฟื้นฟูสภา
โรคเรื้อรัง โด
ปรับตัวไม่ได้ต
ต่างๆ ที่ต้องก
กิจกรรมต่าง
ดังกล่าว อา
ครอบครัวมีภ
งานวิจัยและ
ชนนีเชียงใหม
ผลกระทบทั้
ในการดูแล
(Vaingankar

ผู้ดแู
เส่ียงต่อการ
และต่อการดู
ความเหนื่อยล
กระทบก่อให้
ได้ ภาวะซึมเ
และเจ็บป่วยด
ภาวะซึมเศร้
การดูแลผู้ป่ว
ผลการศึกษา
ซึม เศร้ า  แล
ความรู้ สึกเป็
ซึมเศร้าของ
อย่างมีนัยสํา
ผู้ดูแล 

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

นประโยชน์เพื่อ
ปฏิบัติต่อ ผู้ป่
วยปรับเปล่ียน
าพแก่ผู้ป่วยด้ว
ดยเฉพาะผู้ที่มีภ
ต้องการเวลาใ
การกําลังใจโดย
ๆด้วยตนเอง ใ
าจส่งผลให้ ผู้
ภาวะเหนื่อย
ศูนย์โรคเรื้อรัง
ม่, 2555) กา
ั้งต่อตัวผู้ป่วย
ผู้ป่ วยอย่างต

r et al., 2012
แลผู้ป่วยโรคเรื้
เกิดประสบกา
ดูแลผู้ป่วย ก่อ
ล้า และภาวะสุ
้เกิดความเสี่ยง
เศร้าเกิดขึ้นได้
ด้วยโรคทางอา
้าและการรับรู้
ยโรคไตวายเรื้
าพบว่าทั้งผู้ป่
ละญาติ ผู้ดู แ
ป็นภาระในก
ผู้ป่วยและญา
าคัญทางสถิติกั

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

อทําความเข้าใ
วยด้วยความ

นพฤติกรรมผู้ป่
วยความอดทน
ภาวะพิการ ห ื
นการเรียนรู้ ห
ยให้เวลากับผู้ป
 ในการดูแลผู้ป่
้ดูแลหลักหรื
ล้า เครียด ท้
งวิทยาลัยพยา
ารเจ็บป่วยด้วย
และผู้ดูแลทั้ง
ต่อ เนื่ องระย

2)  
้อรังเป็นประชา
ารณ์ทางด้านล
อให้เกิดภาวะเ
สุขภาพของผู้ดู
งต่อภาวะซึมเศ
ด้ในผู้ที่มีปัญห
ายุรกรรม จาก
รู้ในความรู้สึก
้อรังที่รักษาด้ว
วยและญาติผู้
ล เกิดความอ
ารดูแล และ

าติ มีความสัม
กับความรู้สึกเป

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

ใจอาการของ
มระมัดระวัง 
ปวย ตลอดจน
 เพราะผู้ป่วย
รือผู้ป่วยที่ยัง

 หรือฝึกทักษะ
ป่วยในการทํา
ปวยโรคเรื้อรัง
อสมาชิกใน

ท้อแท้  (กลุ่ม
บาลบรมราช
ยโรคเรื้อรังส่ง
ด้านร่างกาย 

ยะเวลานาน 

าชนอีกกลุ่มที่
ลบต่อตนเอง
เครียด ภาวะ
แล อาจส่งผล
ศร้าของผู้ดูแล
าทางสุขภาพ

กงานวิจัยเรื่อง
กเป็นภาระใน
วยการฟอกไต 
ผู้ดูแลมีภาวะ
อ่อนล้ าและ
ะระดับความ
พันธ์เชิงบวก
ป็นภาระของ

 

  
 

 



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

 

การ
สามารถใช้ใน
help manu
หลักการปรับ
เกิดความเข้า
กิจกรรมเพื่อก
เป็นอิสระ ตา
(Gregory, C
Christensen
วิธีการหนึ่งที่ช
การจัดการกับ
ประคับประค
และอารมณ์ข
(Campbell 
ความต้องกา
และจิตวิญญา
ข้อจํากัดด้าน
ต้องทํางานน
ส่งผลต่อประส
ผลกระทบจา
ยาวนาน ซึ่งอ
ประสบการณ์
สนใจศึกษาผ
manual) ใน
การบําบัดอี
ประเมิน และ
อารมณ์ของ
ประสบการณ
ของตนเองที่เ
บันทึกในหนั
แนวทางที่กําห

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

รปรับกระบว
นรูปแบบของคู่ม
ual) เป็นคู่มือช
ความคิดและพ
าใจเกี่ยวกับตน
การส่งเสริมสุข
มแนวทางที่กํา

Canning, Lee
n, Griffiths, &
ช่วยเพิ่มระดับ
บปัญหาต่าง ๆ
คองญาติผู้ดูแ
ของตนเองได้ต
 & Smith, 2
รการดูแลทั้งท
าณจากผู้ดูแล
นเวลาและภาว
นอกบ้านเพื่อห
สบการณ์ทางล
ากการดูแลผู้ป่
อาจส่งผลต่อก

ณ์การดูแลทางล
ลของการใช้คู่
การปรับความ
กรูปแบบหนึ่
ะระบุความคิด
งตนเอง  ช่ ว
ณ์จริงจากการอ
เกิดขึ้นต่อเหตุก
นังสือ  การปฏิ
หนดไว้ในหนังส

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

วนการคิดแล
มือการดูแลตน
ช่วยเหลือตนเอ
พฤติกรรม ที่สา
นเอง และกระ
ขภาพจิตได้ด้วย
าหนดไว้ในหนั
e, & Wise, 2
& Rodgers, 2
บความเข้มแข็ง
ๆ ที่เกิดขึ้นในชี
ลให้สามารถดู
ตามสภาพการ
2003) ผู้ป่วยโ
ทางด้านร่างก
 ในขณะที่ผู้ดูแ
วะทางเศรษฐกิ
หารายได้แก่คร
ลบในการดูแลจ
ปวยโรคเรื้อรังใ
การเกิดภาวะ
ลบของผู้ดูแล ดั
คู่มือดูแลตนเอง
มคิดและพฤติก
งที่มีประสิทธิ
ที่บิดเบือนที่ส่
ย ให้ เกิดการ
อ่าน การระบ
การณ์ต่าง ๆ ผ
ฏิบัติกิจกรรม
สือ ซึ่งอาจเป็น

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

ะพฤติกรรม
นเอง (Self -
องบนพื้นฐาน
ามารถช่วยให้
ะตุ้นให้ปฏิบัติ
ยตนเองอย่าง
ังสือหรือคู่มือ 

2004; Jorm, 
2002) ซึ่งเป็น
งทางจิตใจ ใน
ชีวิตประจําวัน 
ดูแลความคิด
รณ์ที่เป็นจริง 
โรคเรื้อรังซึ่งมี
กาย จิตสังคม 
แลส่วนใหญ่มี
กิจ จึงมีภาระ
รอบครัว อาจ
จากการได้รับ
ในระยะเวลา
ะอารมณ์และ
ดงันั้นผู้วิจัยจึง
ง (Self-help 
กรรม  ซึ่งเป็น
ธิภาพในการ
ส่งผลต่อภาวะ
ร เรียนรู้ จาก
ายความรู้สึก

 ผ่านการเขียน
มต่าง ๆ ตาม
นแนวทางช่วย

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

 
 

 

 

 

 

ลดประสบ
ประสบการ
 
วัตถุประส
  เพื
ประสบการ
 
ระเบียบวิธี

ก
experime
หลังการทด
design) 
ทดลอง ใน
 
ประชากร

ป
เรื้อรังที่มา
สุขภาพเทศ
ซึมเศร้าระด
 กลุ่มตัวอย่
ที่มีภาวะซึม
คุณสมบัติต
โครงการ 
ผู้เข้าร่วมกา

- 
โรงพยาบา
หลักมามาก

- 
9-15 ตามแ

- 
การเจ็บป่ว

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

วารสารการพยาบาล

บการณ์การ
รณ์ทางด้านบว

สงค์การวิจัย 
พื่อศึกษาผลข
รณ์การดูแลขอ

ธกีารวิจัย 
ารวิจัยครั้งนี้เป็
ntal design)
ดลอง (pretest
และวัดระยะติ
ผู้ดูแลที่มีภาวะ

และการคัดเลื
ระชากรกลุ่ม
รับการรักษา 
ศบาลตําบลหน
ดับเล็กน้อยถึงป
ยา่งในการศึกษ
มเศร้าระดับเล็
ตามเกณฑ์การ
 จํานวน 56 ค
ารวิจัย (Inclus
 เป็นผู้ดูแลผู้ป่ว
าลเทศบาลตําบ
กกว่า 6 เดือน 
 เป็นผู้ดูแลที่มี
แบบวัดระดับค
 ไม่มีประวัติปัญ
ยด้วยโรคทางจิ

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

ล การสาธารณสุขแล

ดูแลทางด้ า
กของผู้ดูแลที่มี

 
องการใช้คู่มือ
งผู้ดูแลที่มีภาว

ป็นการวิจัยกึ่งท
) ชนิด 2 กลุ่ม
t-posttest c
ติดตามผล 4 สั
ะซึมเศร้า  

ลือกกลุ่มตัวอ
มเป้าหมาย ผู้
 ปี พ.ศ. 2558
นองป่าครั่ง เป็น
ปานกลาง  

ษาครั้งนี้ ได้แก่ 
กน้อยถึงระดับ
รคัดเลือกอาสา
คน โดยเกณฑ
sion criteria)
วยโรคเรื้อรังที
บลหนองป่าคร
 
มีระดับความซึ
ความซึมเศร้า P
ญหาทางพัฒน
จติ 

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

ะการศึกษา  |  25

นลบและเพิ่
มีภาวะซึมเศร้า

อดูแลตนเองต่
วะซึมเศร้า 

ทดลอง (Quas
มวัดผลก่อนแล
control grou
สัปดาห์หลังกา

ย่าง 
ดูแลผู้ป่วยโร

8 ที่ศูนย์ส่งเสริ
นผู้ดูแลที่มีภาว

 ผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้
บปานกลาง  ที่
าสมัคร เข้าร่ว
ฑ์การคัดเลือ
 มีดังนี้ 
ที่รับการรักษา
รั่งซึ่งเป็นผู้ดูแ

ซึมเศร้าระหว่า
PHQ9  
นาการและ/หรื

.. 

5 

ม
า 

อ

si- 
ละ
p 
าร

ค
ม

วะ

ร้อ
มี
ม
ก

ที่
แล

าง 

อ



..

2
 

ง่า
เพื
ร่ว
จํ
วิ
ค
(p
ร
L
B
คํ
วิ
อั
โท
ต่

ใจ
ต
พ
ค
ใน
ก
ป
โค
สั
ค
ก

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

26 | วารสารการพ
 

- อายุ
- สาม
จากนั้น

าย (Simple r
พื่อลดความลํา
วมในกลุ่มควบ
านวน 28 คน
เคราะห์พลังกา
วามมีนัยสําคั

power)ที่ 0.80
ะดับ 0.77  (ก
ee, & 
ibliotherapy
ํานวณค่า eff
จัยครั้งนี้ไม่มีก
ันเนื่องมาจาก
ทรศัพท์และก
อเนื่อง 

กลุ่มท
จเข้าร่วมโคร
นเองสําหรับผู้

พฤติกรรม ร่วม
รั้งๆ ละ 5 นา
นการดูแลตนเ
ารใช้คู่มือช่วย

ประ เมิ น  จํ าน
ครงการวิจัย คื
ัปดาห์ที่ 8-9 
รั้งที่ 3 ในสัปด
ารประเมินครัง้

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

ยาบาล การสาธารณ

 18  ปีขึ้นไป 
ารถอ่านและเขี
นคัดเลือกกลุม่
random sam
าเอียงในการคั
บคุม จํานวน  2
น  ซึ่งจํานวนดั
ารทดสอบ (Po
คัญที่ระดับ .0
0  และ ขนาด
การศึกษาของ

Wise (
y for Depress
fect size ได้
กลุ่มตัวอย่างที่
กตามโปรแกร
การพบกลุ่มตั

ทดลอง  ผู้ดูแล
งการรายบุค
ผู้มีภาวะซึมเศร
มกับการติดต่อ
าที เพื่อติดตาม
องเกี่ยวกับปร
ยเหลือตนเอง 
นวน  3 ครั้ ง
อ ครั้งที่ 1 ใน

 หลังเสร็จส้ิน
ดาห์ที่ 12-13 
งที ่2) 

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

ณสขุและการศกึษา 

 
ขยีนภาษาไทยไ
มตัวอย่างโดยก
mpling) โดยกา
คัดเลือกกลุ่มตั
28 คน หรือ ก
ังกล่าวได้จาก
ower analysi
05  อํานาจกา
อิทธิพล (effe
 Gregory, 
(2004) เรื่อง 
sion: A Meta
ด้ที่ขนาด 0.77
ถอนตัวออกจา
รมผู้วิจัยมีการ
ัวอย่างทุกสัป

ลที่มีภาวะซึมเศ
คลจะใช้คู่มือ
ร้าเพื่อปรับคว
อทางโทรศัพท์
มสอบถามควา
ระสบการณ์กา
 ผู้ดูแลกลุ่มนี้จ
ง  ใ น ระหว่ า
สัปดาห์แรก  ค

นการใช้คู่มือเล่
      (4 สัปดา

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

ได ้ 
ารสุ่มอย่าง
ารจับสลาก
ตัวอย่างเข้า
กลุ่มทดลอง 
ตารางการ
s)  ที่ระดับ
ารทดสอบ 
ct size) ที่
Canning, 

 Cognitive 
a-Analysis 
  ซึ่งในการ
ากการวิจัย
รติดต่อทาง
ปดาห์อย่าง

ศร้าที่สมัคร
อช่วยเหลือ
วามคิดและ
์สัปดาห์ละ
ามก้าวหน้า
รดูแล และ
ะได้รับการ
ง เ ข้ า ร่ ว ม

 ครั้งที่ 2 ใน
มที่ 8 และ 
าห์หลังจาก

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

กลุ่ม
ซึมเศร้าที่สมั
การติดต่อทา
เพื่อเป็นการติ
ตนเองเกี่ยว
สัปดาห์ของก
ทดลองอยู่ระ
สัปดาห์ที่ 12
ตามโปรแกรม
คู่มือช่วยเหลอื
ที่ 12 และใช
ได้รับการประ
โครงการวิจัย
สัปดาห์ที่ 8 แ
 
เครื่องมือทีใ่
 1. เ

การ
ปรับกระบวน
ซึมเศร้า (G
manual fo
Line South
(Phipps et.a
และดัดแปลง
ซึมเศร้าในป
Songprakun
สําหรับการวิ
คู่มือเดิม 8 บ
เหมาะสมในก
ประเทศไทย 

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

มควบคุม  ผู้ดูแ
ัครใจเข้าร่วมโ
างโทรศัพท์สัป
ติดตามสอบถา
วกับประสบก
การเข้าร่วมโค
ะหว่างการใช้
 (เมื่อกลุ่มทดล
มแล้ว) หลังจา
อตนเอง หลังเ
ช้คู่มือนี้ตามลํ
ะเมิน จํานวน 
 คือ ครั้งที่ 1 ใ
และ ครั้งที่ 3 ใ

ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ใ
รศึกษาครั้งนี้ใช
นการคิด และพ
ood Mood

or depressio
h Coast (N
al., 2004) ซึ่ง
งเป็นภาษาไทย
ระเทศไทย (S
n, 2012b; 
จัยครั้งนี้ผู้วิจัย
บทให้เป็น 8 เ
การนํามาใช้ใน
 

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

แลผู้ป่วยโรคเรื้
โครงการแต่ล
ปดาห์ละครั้งๆ
มความก้าวหน

การณ์การดูแ
รงการวิจัย (ใ
คู่มือช่วยเหลื
ลองเสร็จส้ินกา
ากนั้น ผู้ดูแลก
สร็จส้ินการปร
าพัง  ทั้งนี้ ผู้ดู
 3  ครั้ง ระ
ในสัปดาห์แรก
ในสัปดาห์ที ่12

 
ในการทดลอง
ช้คู่มือช่วยเหลื
พฤติกรรมสําห
 Guide: A
on) ซึ่งพัฒน
NSW) ประเท
งผู้วิจัยได้รับอน
ย ใช้กับโครงก
Songprakun, 
 Songpraku
ยได้จัดแบ่งเนื้อ
เล่ม เพื่อความ
นผู้ดูแลที่มีภาว

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

รื้อรังที่มีภาวะ
ะคนจะได้รับ
ๆ ละ 5 นาที 
น้าในการดูแล
แล ในช่วง 8 
นขณะที่กลุ่ม
อตนเอง) ใน
ารประเมินผล
ลุ่มนี้จะได้รับ
ระเมินสัปดาห์
ดูแลกลุ่มนี้จะ
หว่างเข้าร่วม

ก  ครั้งที่ 2 ใน
2   

 
ลือตนเองเพื่อ
รับผู้ที่มีภาวะ

A self-help 
าขึ้นโดย Life 
ศออสเตรเลีย 
นุญาตให้แปล
การวิจัยผู้ป่วย
 2012a; 

un, 2012c) 
อหาสาระจาก
มสะดวกและ
วะซึมเศร้าใน

 

 

 
 
 

 
 



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

 

คู่มือทั้ ง  8 เ
หลักการการป
เทคนิคการช่ว
ฝึกปฏิบัติ  ตา
ทําคู่มือสัปดา
จํานวน  8 สั
ปรับเปลี่ยน
บิด เบือน  ให
สถานการณ์
ตลอดจนการ
การบันทึกเรื
อิสระ ทําให้
ความรู้สึก แล
ผ่านเรื่องราว
ความเครียด
บุคคล  
 

2. เ
1) 

อาสาสมัครท
สถานภาพส
การศึกษา 

2) แ
(Experience
Szmukler, 
แผนการเผชิญ
ภาษาไทยโดย
(2015)จํานวน
แบบมาตรปร
น้อยครั้งมาก
และ 4 =

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

เ ล่มนี้ประกอ
ปรับกระบวนก
วยเหลือตนเอ
ามที่กําหนดใน
าห์ละ 1 เล่ม ร
สัปดาห์  เพื่ อ
ความคิดอัตโ
ห้มีความสม

ณ์ต่างๆที่ เกิดขึ
รกระตุ้นการทํ
รื่องราวที่เกี่ย
ห้ เกิดความเข้
ละพฤติกรรมต
ในหนังสือที่ช่ว

ด และทักษะด

ครื่องมือที่ใช้ใ
แบบสอบถา

ที่ เป็นผู้ดูแล 
สมรส  สถาน

แบบสอบถาม
e of Caregiv

G. et a
ญความเครียดข
ย Mccann, So
น 66 ข้อคําถา
ระมาณค่า 5 ระ
  2 = เคยเป็

= เคยเกือบ

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

อบด้วยเนื้อห
การคิดและพฤ
ง ตลอดจนกิจ

นคู่มือ โดยกําห
รวมระยะเวลาใ
การบํ า บัดที่

โนมัติทางลบ
เหตุสมผล  ท
ขึ้นได้ตามคว
ทํากิจกรรมที่เกิ
วข้องกับตนเ

ข้าใจตนเองด้
ตามสภาพการ
วยส่งเสริมทัก
ด้านสัมพันธภ

ในการรวบรวม
ามข้อมูลส่วนบ
 ประกอบด้วย
นภาพการทํ า

มประสบการ
ving Invento
al.(1996) ตาม
ของลาซาลัส แ
ongprakun, S
าม  ลักษณ
ะดับ  0 = ไม่
ป็นบางครั้ง 3 
บตลอดเวลา ป

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

าส่วนที่ เป็น
ฤติกรรม และ
จกรรมที่ให้ได้
หนดให้ใช้เวลา
ใช้คู่มือทั้งส้ิน

ที่ มุ่ ง เน้นการ
  ความคิดที่
ทํ า ให้ เข้ า ใจ
วามเป็นจริง 
กิดประโยชน์ 
องอย่างเป็น
้านความคิด 
รณ์ที่เป็นจริง
ษะการเผชิญ
ภาพระหว่าง

มข้อมูล 
บุคคลสําหรับ
ย . เพศ อายุ 
างาน  ระดับ

ณ์ของผู้ดูแล 
ory: ECI)ของ 
มแนวคิดแบบ
 แปลเป็นฉบับ
 Stephenson 
ณะคําตอบเป็น
ม่เคยเลย 1 = 
 = เคยบ่อยๆ 
 ประกอบด้วย

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

 
 

 

 

  
 

 

 
 

องค์ประก
ประสบการ
ที่เป็นปัญห
ลบ (negat
(stigma) 
with serv
family) ค
to back 
ความรู้สึกสู
บวก 2 
ทางบวก (p
สัมพันธภา
relationsh
ระดับสูง แล
ถึงการเผชิ
ความเชื่อมั่
0.95 (Mcc
 
การตรวจส

1)
(Experien
ตรวจสอบค
ตรวจสอบ
ตัวอย่างผู้ดู
แบบสอบถ
ค่าสัมประ
เชื่อมั่น เท่า

2
กระบวนกา
ตรวจสอบค
ผู้ดูแลผู้ป่ว

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

วารสารการพยาบาล

อบย่อย 10 
รณ์ทางด้านลบ
หา (difficult 
tive sympto

ปัญหาการรั
ices) ผลกระท
วามต้องการก

 up) ความรู้สึก
สูญเสีย (loss) 
subscale 
positive per
าพเชิงบวก (g
hip) ระดับคะแ
ละประสบการ
ญกับประสบก
ันของครอนบา

cann, Songpr

สอบคุณภาพ
) แบบสอบ
ce of Car
ความตรงตาม
บความสอดคล
ดแูลผู้ป่วยโรคเรื
ามหาความเชื่

ะสิทธิ์แอลฟา
ากับ 0.95  
) คู่ มื อ ช่ ว ย
ารคิดและพฤติ
ความเหมาะส
ยโรคเรื้อรัง โด

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

ล การสาธารณสุขแล

 subscale 
บ 8 subscale
behaviours) 
oms) ความ
รับบริการสุขภ
ทบต่อครอบครั
ารสนับสนุนช่ว
กพึ่งพา (depe
 และประสบ
คือ ประสบกา

rsonal expe
ood as
แนนประสบกา
รณ์ทางด้านบวก
การณ์การดูแล
าค (Cronbac
rakun, Steph

เครื่องมือ 
บถามประสบก
regiving Inv
เนื้อหาโดยผู้ท
ล้องกับการป
รื้อรังที่มีภาวะซึ
อมั่น (Reliab
ของครอนบา

ย เ ห ลื อ ต น เ
ติกรรม จํานว
มด้านเนื้อหากั
ดยผู้ทรงคุณวุ

.....................
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แบ่งเป็
e คือ พฤติกรร
 อาการทางด้า
มีอคติต่อผู้ป่ว

ภาพ(problem
รัว (effects o
วยเหลือ (nee
endency) แล
บการณ์ทางด้า
ารณ์ส่วนบุคค

eriences) แล
spect o
ารณ์ทางด้านล
กระดับต่ําแสด
ลทางด้านลบค
h's alpha) 

henson, 2015

การณ์ของผู้ดูแ
ventory: EC
ทรงคุณวุฒิ เพื่
ระเมินในกลุ่
ซึมเศร้า และนํ
ility) โดยวิธีห
าค ได้ค่าควา

อ ง เ พื่ อ ป รั
น 8 เล่ม นําไ
กับกลุ่มตัวอย่า
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วามคิดและพ
ทดลองใช้ (Try
ภาวะซึมเศร้า จํ
ด้และปรับแก้

นาํไปใช้ในการวิ
 

ารรวบรวมข้
การเก็

ากกลุ่มตัวอย่า
ก็บรวบรวมข้อ
รั้ง ระยะก่อน
ารทดลองทันท
ัปดาห์หลังก

ทดลองมีการใช้
ล่มละ 1 สัปด
าสาสมัครกลุ่
ข้าใจ ทํากิจกร
ละประเมินระ

ทางใจของตน
ามลําดับ ร่วม
ะสัปดาห์เป็น
ละการติดต่อ
มเศร้าผ่านท

ประมาณ 5 นา
านวน 3 คน 
วบรวมข้อมูลร
ต่ละคนตลอดร
ารกําหนดแนว
จัยเป็นไปในท
วมกันเป็นระย

 

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

ยาบาล การสาธารณ

ฤติกรรม จาก
 out) กับผ
จํานวน 3 ราย 
ก้ให้เกิดความ
วิจัย 

้อมูล 
ก็บรวบรวมข้อม
างทั้งกลุ่มทดล
อมูลที่บ้านเป็น
นการทดลอง (
ที (สัปดาห์ที่ 8
ารทดลอง  (ส
ช้คู่มือช่วยเหลื
ดาห์ รวมระย
ลุ่มทดลองจะรั
รรมและปฏิบัติ
ดับภาวะซึมเศ
เองพร้อมบัน
กับการชี้แนะแ
รายบุคคลที่บ้
อด้านการดูแ
างโทรศัพท์สั
าที  เก็บรวบร
 ซึ่งมีการจัดส
รายบุคคลอย่าง
ระยะเวลาของ
วคําถามในการ
ทางเดียวกัน พ
ะอย่างต่อเนื่อง

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

ณสขุและการศกึษา 

นั้น นําคู่มือทั้
ผู้ดูแลผู้ป่วยโร
 เพื่อทดสอบค
มสะดวก ชัดเ

มูลประสบการ
ลองและกลุ่มค
รายบุคคล  
(สัปดาห์แรก)
8-9) และระยะ
สัปดาห์ที่ 12
ลือตนเอง 8 เล
ยะเวลา 8 สัป
รับผิดชอบอ่า
ตนตามคําแนะ

ศร้าและความท
ทึกลงในคู่มือ
แนวทางการใช้
้านเพื่อใช้คู่มือ

แลตนเองเมื่อ
สัปดาห์ละ 1 
รวมข้อมูลโดย
สรรโดยผู้วิจัย
งต่อเนื่องจากอ
งการรวบรวมข้
รติดต่อทางโทร
 พร้อมทั้งมีกา
ง   

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

ั้ง 8 เล่มไป
คเรื้อรังที่มี
วามเป็นไป
เจน  ก่อน

รณ์การดูแล 
ควบคุมโดย
 จํานวน 3 
 ระยะหลัง
ะติดตาม 4 

2-13) กลุ่ม
ล่ม ใช้เวลา
ปดาห์ โดย
นทําความ
ะนําในคู่มือ 
ทุกข์ทรมาน
อแต่ละเล่ม
ช้คู่มือในแต่
อเล่มต่อไป 
เกิดภาวะ
ครั้ง ๆ ละ 
ทีมนักวิจัย 
ยให้ทําการ
อาสาสมัคร
ข้อมูล  ซึ่งมี
รศัพท์ให้ทีม
รอภิปราย

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

การวิเคราะห
 จาก
วิเคราะห์โด
พรรณนา เพื
เบี่ยงเบนมาต
คะแนนประส
แตกต่างระย
ระยะ หลังก
สัปดาห์หลัง
แตกต่างภาย
ทดลองและก
แปรปรวนแ
repeated m
 
ผลการวิจัย 

1. ข้
กลุ่ม

สลากเข้ากลุ่ม
จํานวน 28 ค
และกลุ่มควบ
โดยกลุ่มตัวอ
อายุเฉลี่ยใกล้
ส่วนใหญ่ เป็
ตามลําดับ) ส
57.1% ตาม
กลุ่มควบคุม
ประถมศึกษา
ส่วนใหญ่มีสถ
ตามลําดับ) 

2. ข
เรื้อรังของกลุ

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

ห์ข้อมูล 
กการศึกษาครั้ง
ยใช้โปรแกรม
พื่อวิเคราะห์ค
ตรฐาน วิเครา
สบการณ์การดู
ะเวลา 3 ครั้ง
การทดลองทั
การทดลอง 

ยในกลุ่ม และค
กลุ่มควบคุมโ
แบบสองทาง
measures ANO

 
ขอ้มูลส่วนบุคค
มตัวอย่างจํานว
มทดลองจํานว
คน  ผลการศึ
บคุมไม่แตกต่า
อย่างของกลุ่ม
ล้เคียงกัน ( 48.
ป็น เพศหญิ ง
ส่วนใหญ่สถาน
ลําดับ) กลุ่มตั
ส่วนใหญ่มีระ
า (32.1 % แล
ถานภาพมีงาน

ข้อมูลประสบ
ลุ่มตัวอย่าง 

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

งนี้ ข้อมูลที่รวบ
มสําเร็จรูปโด
ความถี่ ค่าเฉลี
ะห์ปัจจัยหลัก
แลตลอดจนวิเ
ง คือระยะก่อน
ันที และระย
 ซึ่งเปรียบเที
ความแตกต่าง
ดยใช้สถิติวิเค
งที่มีการวัดซ้ํ
OVA   

คลของกลุ่มตัว
วน 56 คน สุ่ม
น 28 คน และ

ศึกษาพบว่าทั้ง
างกันด้านปัจจั
ทดลองและก
.6 และ 47.9 ปี
 ( 89 .3% แ

นภาพสมรสคู่ (
ตัวอย่างทั้งกลุ่ม
ะดับการศึกษา
ละ 57.1% ตาม
นทํา (67.9% 

บการณ์การดูแ

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

บรวมได้นํามา
ยใช้สถิติเชิง
ล่ีย และส่วน
 คือ ค่าเฉล่ีย
เคราะห์ความ
นการทดลอง
ยะติดตาม 4 
ียบทั้งความ
ระหว่างกลุ่ม
คราะห์ความ
้ํ า  Two-way 

วอย่าง 
มอย่างง่ายจับ
ะกลุ่มควบคุม
งกลุ่มทดลอง
จัยส่วนบุคคล 
กลุ่มควบคุมมี
ปี ตามลําดับ) 
ละ  75 .0% 
(60.7% และ 
มทดลองและ
าอยู่ในระดับ
มลําดับ) และ
 และ 71.4% 

แลผู้ป่วยโรค

 

 

 

 
 
 

 



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

 

2.1 
จาก

กลุ่มในกลุ่มท
คะแนนรวมป
ทดลอง อย่าง
บวกที่มากกว
การทดลองใน
 
แผนภาพที่ 1

 

 
จากผล

เปรียบเทียบค
ค่าเฉลี่ยคะแน
ทดลอง พบว่า

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

 ประสบการณ์
กการศึกษาพบ
ทดลองและกล
ประสบการณ์
งไรก็ตามในกล
ว่ากลุ่มควบคุม
นระดับสูงกว่าก

1    ค่าเฉลี่ยคะ
ก่อนการทด

ลการวิเคราะห์
ค่าเฉล่ียคะแนน
นนระหว่างระย
ามคีวามแตกต่

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

ณ์การดูแลทางด
บว่า ค่าเฉลี่ยคะ
ลุ่มควบคุมมีค่า
การดูแลทางด้
ลุ่มทดลองมีระ
ในระยะหลังก
กลุ่มควบคุม ดัง

ะแนนรวมประ
ดลอง ระยะหล

หค์วามแปรปรว
นรวมประสบก
ยะกอ่นการทดล
างอย่างมีนัยสํ

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

ด้านบวก 
ะแนนรวมประ
าเฉล่ียคะแนน
ด้านบวกของท
ะดับการเพิ่มขึ้น
การทดลองทัน
ังแสดงในแผนภ

สบการณ์การดู
ลังการทดลองท

วนแบบวัดซ้าํ 
ารณก์ารดูแลท
ลอง ระยะหลัง
ําคัญทางสถติิ 

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

ะสบการณ์การ
นเพิ่มขึ้นในระ
ทั้งสองกลุ่มลด
นของค่าเฉลี่ย
ที และค่าเฉลี่
ภาพที่ 1  

ดแูลทางด้านบ
ทันที และระยะ

 (Two-way 
ทางด้านบวกระ
งการทดลองทัน
 ดังแสดงในตา

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

วารสารการพยาบา

รดูแลทางด้าน
ยะหลังการทด
ดลงในระยะติ
คะแนนรวมปร
ยคะแนนในระ

วกของกลุ่มทด
ะติดตามผล 4

repeated m
ะหว่างกลุ่มทดล
ันที และระยะ
รางที ่1 

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

าล การสาธารณสุขแล

นบวกของกลุ่ม
ดลองทันที แต
ดตามผล 4 สั
ระสบการณ์กา
ะยะติดตามผล

ดลองและกลุ่มค
 สัปดาห์ 

measure AN
ลองและกลุ่มค
ติดตามผล 4 ส

.....................
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ตัวอย่างทั้งสอ
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ารางที่ 1 เป
ควบ
การท

 

ควา
     
     
ควา
     

      *** p<0.0
 

 เมื่อเป
องกลุ่มทดลอง

นัยสําคัญทางสถิ
ารทดลอง แล

หลังการทดลอง
ารทดลอง และ
าเฉล่ียคะแนน

ทดลองทันที แล
ผลการเป

ละกลุ่มควบคุม
นระยะหลังกา
างกัน 7.571 
ากกว่าผู้ดูแลใ
ารทดลอง  

1.1

องกลุ่มในกลุ่ม
อเนื่องในระยะ
ะแนนรวมประ
ดตามผล 4 สัป

 
 
 
 

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

ยาบาล การสาธารณ

ปรียบเทียบค่า
คุม ระหว่างระ
ทดลอง 

ความแป
มแตกต่างภาย

        ระยะเวล
        ระยะเวล
มแตกต่างระห

        กลุ่ม 
001 * p<0.05

ปรียบเทียบคว
งและกลุ่มควบ
ถิติระหว่างค่า
ะระยะหลังกา
งทันที่ และระย
ะระยะติดตาม
นรวมประสบก
ละระยะติดตาม
ปรียบเทียบค่า
ม พบว่าค่าเฉลี
รทดลองทันทีซ
 นอกจากนี้ยังพ
ในกลุ่มควบคุม

 ประสบการณ
จากการศึกษ

มทดลองและก
ะติดตามผล 4
ะสบการณ์การ
ปดาห์หลังการ

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

ณสขุและการศกึษา 

าเฉล่ียคะแนนร
ะยะก่อนการท

ปรปรวน 
ยในกลุ่ม 
ลา 
ลา x กลุ่ม 
หว่างกลุ่ม 

5 

ามแตกต่างขอ
บคุมโดยใช้วิธีก
เฉล่ียคะแนนร
ารทดลองทันที
ยะติดตามผล 
ผล 4 สัปดาห์ห
ารณ์การดูแลท
มผล 4 สัปดาห์
าเฉล่ียคะแนนร
ล่ียระหว่างสอง
ซึ่งมีค่าต่างกัน
พบว่าผู้ดูแลใน
ทั้งระยะก่อนก

ณ์การดูแลทาง
ษาพบว่า ค่าเฉลี
กลุ่มควบคุมมี
4 สัปดาห์หลั
รดูแลทางด้าน
ทดลอง ดังแสด

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

รวมประสบกา
ดลอง ระยะหล

SS

1190
440

2302

องค่าเฉลี่ยคะแ
าร Bonferro

รวมประสบการ
ที นอกจากนี้พบ
 4 สัปดาห์หลัง
หลังการทดลอ
ทางด้านบวกข
หห์ลังการทดลอ
รวมประสบกา
งกลุ่มในระยะก
น 11.285 แล
นกลุ่มทดลองมี
การทดลอง หล

งด้านลบ 
ล่ียคะแนนรวม
ค่าเฉลี่ยคะแน
ังการทดลอง แ
ลบที่มากกว่าก
ดงในแผนภาพ

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

ารณ์การดูแลท
ลังการทดลอง

S d

0.333 
0.619 

2.881 

แนนรวมประส
oni เพื่อเปรียบ
รณ์การดูแลทา
บความแตกต่า
งการทดลอง แ
อง  สําหรับกลุ่ม
ของผู้ดูแล ระห
อง 
รณ์การดูแลทา
ก่อนการทดลอ
ละในระยะติด
ค่าเฉลี่ยคะแน
ลังการทดลองท

มประสบการณ
นนลดลงในระย
 แต่อย่างไรก็ตา
กลุ่มควบคุมทั้ง
พที ่2  

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

างด้านบวกระ
ทันที และระย

f M

2 59
2 22

1 230

สบการณ์การดู
บเทียบรายคู่ พ
างด้านบวกขอ
างอย่างมีนัยสํา
แต่ไม่พบความ
มควบคุมพบว่า
หว่างระยะก่อน

างด้านบวกขอ
องมีค่าต่างกัน 
ตามผล 4 สัป

นนรวมประสบก
ทันที และระย

ณ์การดูแลทางด
ยะหลังการทด
ามในกลุ่มทดล
งในระยะหลังก

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

ะหว่างกลุ่มทด
ยะติดตามผล 4

MS 

95.167 
20.310  3

02.881 2

ดูแลทางด้านบ
พบว่ามีความแต
งผู้ดูแล ระหว่า
าคัญทางสถิติร
แตกต่างระหว
าไม่มีความแต
นการทดลอง ร

งผู้ดูแลระหว่า
 3.357 คะแนน
ดาห์หลังการท
การณ์การดูแล
ยะติดตามผล 4

ด้านลบของกลุ
ดลองทันที แล
ลองมีการลดลง
การทดลองทัน

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

ลองและกลุ่ม
4 สัปดาห์หลัง

F 

8.614*** 
3.189* 

27.968*** 

วกของผู้ดูแล
ตกต่างอย่างมี
าง ระยะก่อน
ระหว่างระยะ
ว่างระยะก่อน
กต่างระหว่าง
ระยะหลังการ

างกลุ่มทดลอง
น ซึ่งน้อยกว่า
ทดลองซึ่งมีค่า
ลทางด้านบวก
4 สัปดาห์หลัง

ลุ่มตัวอย่างทั้ง
ละลดลงอย่าง
งของค่าเฉลี่ย
นที และระยะ



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

 

แผนภาพที่ 2

 

 
 
จากผล

เปรียบเทียบค
ค่าเฉลี่ยคะแน
ทดลอง พบว่า

ตารางที่ 2 
คว
กา

 

คว
   
   
คว
   

       *** p<

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

2    ค่าเฉลี่ยคะ
ก่อนการทด

ลการวิเคราะห์
ค่าเฉล่ียคะแนน
นนระหว่างระย
ามคีวามแตกต่

 
เปรียบเทียบ

วบคุม ระหว่าง
ารทดลอง 

ความแ
วามแตกต่างภ
           ระยะเ
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ผนปฏิบัติการ
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บริโภคอาหารข
องนักเรียนมี
หมาะสม กล่า
ับประทานอา

นักเรียนชายกล
นอนทุกวันคิดเ
นักเรียนรับประ
นื้อสัตว์ติดมัน
ประเภททอด คิ

จากกา
รวจสุขภาพนกั
ังหวัดนครนาย
จริญและอยู่ใก
พยาบาลศาสตร์
นานาชาติเซนต์
นามัยชุมชน 2
วามชุกของนัก
กินเกณฑ์มีถึงร
>50%) นิยม
า  น้ํ าอั ดลม
นักศึกษาพยา
นานาชาติเซนต์
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พยาบาล การสาธารณ
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ารเด็กอายุ 4 
าคมโภชนากา
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วนนั้นเป็นปัญ
ค์การอนามัยโล
ลกมีปัญหาภา
ละในจํานวนดัง
้วน โดยเฉพาะ

นถึงปีละ 400,0
จัดทํายุทธศาส
ยและสุขภาพ 
รลดโรคไม่ติดต
  2008) จากก
ของเด็กวัยเรียน
พฤติกรรมกา
าวคือ กลุ่มเด็ก
หารว่างเช้าแ
ลุ่มเริ่มอ้วนจะ
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ะทานบ่อย 5-
 คิดเป็นร้อยล
ดเป็นร้อยละ 
ารศึกษาข้อมูล
กเรียน ในตําบ
ยก ซึ่งเป็นพื้น
กล้เขตเมืองห
ร์บัณฑิต คณะพ
ต์เทเรซา ในรา
2 ได้ศึกษาชุม
กเรียนประถมศึ
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รับประทานอา
 และขนมก
บาลศาสตร์ ชั
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สตร์ระดับโลกเ
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การสํารวจพฤติ
นพบว่ามากกว
ารรับประทาน
กอ้วนและเริ่ม
และอาหารว่าง
ะรับประทานอ
2.5 ชนิดขอ
6 วัน/สัป
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ลอนามัยโรงเรีย
ลบึงศาล อําเภ
ที่เขตปริมณฑ

หลวง นักศึกษ
พยาบาลศาสต
ยวิชาปฏิบัติกา
มชนดังกล่าวพ
ศึกษาปีที่ 4-6 
2 นักเรียน
าหารประเภทไ
รุบกรอบ เป็
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57) ดังนั้นผู้วิจ
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 ในกรุงเทพ    
ทศไทยและ

ก โดยจาก
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ติกรรมการ
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อาหารก่อน
องอาหารที่
ดาห์ ได้แก่ 
และอาหาร
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ยนและการ
ภอองครักษ์ 
ฑลที่มีความ
ษาหลักสูตร
ตร์ วิทยาลัย
ารพยาบาล
พบว่า อัตรา
 ที่มีน้ําหนัก
นส่วนใหญ ่
ไก่ทอด พิซ
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วิทยาลัย
จัยในฐานะ
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ประชาชน จึ
(Gibson,  
กระบวนการ
ดําเนินชีวิตขอ
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การปรับเปลี
นักเรียนชั้นป

 
วัตถุประสงค
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สร้างเสริมพล
ของนักเรียนช
เกณฑ์ 

2. 
พลังอํานาจแ
ของนักเรียนช
เกินเกณฑ์ก่อ
กลุ่มทดลองแ

 
ระเบียบวิธีก

การ
Experiment
ของโปรแกรม
บริโภคอาหาร
มีน้ํ าหนักเกิ
องครักษ์ จัง
เดือนตุลาคม 

กลุ่
นักเรียนที่กําล
น้ําหนักเกินเก
องครักษ์ จัง
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ชั้นประถมศึกษ
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และกลุ่มควบคุม

การวิจัย 
รวิจัยครั้ งนี้ เป็
tal Design) เพ
มการสร้างเสรมิ
รของนักเรียนช
นเกณฑ์โรงเ
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ลบึงศาล อําเภ
งานการตรว

กศึกษาพยาบา

 

าร
าร
น

si-
ผล
าร
 ที่
อ

ถึง

อ 
ที่มี
ภอ
จ

าล



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

 

ศาสตร์ ชั้นปี่
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กลุ่ม
กลุ่มควบคุม โ
ศึกษาอยู่ในชั้
เกณฑ์เมื่อเทีย
กําหนด(กราฟ
หญิงในการติ
ผอมของนักเรี
กระทรวงสาธ
ความสมัครใจ
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เดียวกัน ค่าน้ํ
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เครื่
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โปรแกรมการ
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จากการใช้ทฤ
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กลุ่ม ร่วมกับ
และงานวิจัย
การบรรยาย
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แลกเปลี่ยนป
รวมระยะเวล
และกิจกรรมร

2. 
ส่วน 

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

ที่ 4 วิทย

มตัวอย่าง ปร
 โดยมีเกณฑ์คัด
ชั้นประถมศึกษ
ยบกับส่วนสูงต
ฟน้ําหนักตาม
ติดตามการเจริ
รียนอายุ 4 
ธารณสุข, 25
จ และได้รับอน
กเรียนในการเป็
มกิจกรรมกลุ่ม
ธีการจับคู่ให้มี
กที่สุด (match
พศเดียวกัน อ
น้ําหนักตามเกณ
ระดับเดียวกัน
34 ราย 

รองมือที่ใช้ใน
เป็น 2 ประเภท
เครื่องมือที่ใช้ใ
รสร้างเสริมพลั
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ฤษฎีการเสริม
สมผสานการช
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ารเก็บรวบรว
1. ค

อคณะกรรม
E.4/2557) วิท
มื่อได้รับการอน
้อมูลในการวิจั

2. ข
ังหวัดนครนาย
รงเรียนบ้านลา

3. เลื
ณะผู้วิจัยแนะ
ัวอย่างทราบ 
จัย 

4. อธิ
มื่อกลุ่มทดลอ
วมโครงการแล

ทางโรงเรียนแล
ัวอย่างสําหรับ
ก็บข้อมูลตาม
วนสูงตามวิธีก

5. ผู้
ปรแกรมการส
ลุ่มทั้งส้ิน 4 
รงเรียนบ้านหัว
ว้ในโปรแกรม
ห้ความรู้ เรื่อ

นักเรียนระดับชั้
นห้องเรียน 

6. ประ
้ถูกวิจัยด้วยแบ
จัย และนําผลท

 
ธีวิเคราะห์ขอ้

การแจ
วนเบี่ยงบนมา
ละ pair t-tes

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

พยาบาล การสาธารณ

วมข้อมูล 
ณะคณะผู้วิจัย
มการพิจารณ
ยาลัยนานาชา
นุมัติแล้ว จึงได
ัยตามขั้นตอน 
ขออนุญาตสา
ยกเพื่อดําเนินก
าดช้าง และโรง
ลือกกลุ่มตัวอย่
ะนําตนเอง แ
 สอบถามความ

ธิบายการพิทัก
งและกลุ่มคว
ละลงลายมือชื่
ละผู้ปกครองน
บการวิจัย คณะ
แบบสอบถาม
ารที่กําหนดไว้
้วิจัยนัดวันเพื่อ
ร้างเสริมพลังอ

ครั้ง ณ โรง
วหมอน  และ
กลุ่มควบคุมได
งพฤติกรรมก
ชั้นประถมศึกษ

ะเมินผลการใช้
บบสอบถามชุด
ที่ได้ไปวิเคราะ

อมูล 
จกแจงความถี
าตรฐานค่าสถิติ
st โดยกําหนดร

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

ณสุขและการศึกษา 

ยได้นําเสนอโค
ณาจริ ยธรรม
าติเซนต์เทเรซา
ด้ดําเนินการเก็
 
ธารณสุขอําเภ
การเก็บรวบรว
งเรียนบ้านหัวห
ย่างตามเกณฑ์ที
แจ้งวัตถุประส
มสมัครใจในกา

ษ์สิทธิ์ในการเ
บคุมเข้าใจแล

ชื่อแล้ว ได้รับอ
นักเรียนในกา
ะผู้วิจัยเริ่มสัม
ม รวมทั้งช่างน
้ 
อเชิญกลุ่มทดล
อํานาจฯโดยกร
งเรียนบ้านลา
ดําเนินการตา
ด้รับความรู้ตา
การบริโภคอ
ษา โดยมีบอร์ด

ช้โปรแกรม โด
ดเดียวกันกับที่ใ
ห์ข้อมูล 

ถี่ ร้อยละ ค่า
ติ t-test inde
ระดับนัยสําคัญ

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

 

ครงการวิจัย
มการวิ จั ย
าเพื่ออนุมัติ 
ก็บรวบรวม

ภอองครักษ์ 
วมข้อมูล ณ 
หมอน 
ที่กําหนดไว้
สงค์ให้กลุ่ม
ารเป็นผู้ถูก

ข้าร่วมวิจัย
ละยินดีเข้า
อนุญาตจาก
ารเป็นกลุ่ม
ภาษณ์เพื่อ
น้ําหนักวัด

ลองเข้าร่วม
ระบวนการ
ดช้าง และ
มที่กําหนด
ามปกติ คือ 
าหารของ
ดความรู้ติด

ยสัมภาษณ์
ใช้ก่อนการ

เฉล่ีย และ
ependent 
ญที ่0.05 

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

ผลการวิจัย 
ตอน

ทดลองและก
44.1 และร้อ
ปีที่ 4 (ร้อยล
อ้วน  (ร้อยล
ผู้ปกครองน้อ
48.2) รับประ
82.4 และ 9
และ 64.7) ไ
79.4 และ 7
หรือความรู้
โภชนาการเ
ครอบครัวที่มี
82 . 4 )  มา ร
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา (
ครอบครัวต่อ
และ 47.1) บ
82.4) มารดา

ตอน
พฤติกรรมกา
โปรแกรมนกั
แห่งตนต่อพ
ทดลองที่ระ
0.000) ดังตา

 

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

 
นที่ 1 ข้อมูลพ
กลุ่มควบคุมส่ว
ยละ 41.2) ระ
ะ 47.1) มีสม
ละ  67 .6 แล
อยกว่า 20 บาท
ะทานอาหารน
1.1) ไม่รู้สึกว่า
ไม่เคยควบคุม
3.5) ไม่เคยได
เกี่ยวกับการ
กิน (ร้อยละ 
มีรูปร่างอ้วน (
ร ด า จบกา ร
า (ร้อยละ 44
(ร้อยละ 47.1 
อเดือนต่ํากว่า 
บิดามีอาชีพรั
มีอาชีพรับจ้าง
นที่ 2 การรั
ารบริโภค 
กเรียนกลุ่มทด
พฤติกรรมการ
ะดับความมี
ารางที่ 1 

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

พื้นฐานพบว่า
นใหญ่มีอายุ 1
ะดับการศึกษา
าชิกในครอบค
ละ  76 .5 )  ได้
ทต่อวัน (ร้อยล
นอกบ้านนานๆ
าตนเองอ้วน (
มหรือลดน้ําห
ด้รับข้อมูล ข่า
บริโภคอาหา

 70.6 และ 73
(ร้อยละ 61.8
ศึ กษ า ร ะดั บ
4.1 และ 38.2
 และ 23.5) รา
 5000 บาท (
ับจ้าง (ร้อยล
ง (ร้อยละ 73.5
รับรู้พลังอํานา
พบว่าภาย

ดลองมีการรับร
รบริโภคเพิ่ม
นัยสําคัญทา

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

านักเรียนกลุ่ม
10 ปี (ร้อยละ 
ประถมศึกษา
ครัวที่มีรูปร่าง
ด้รับ เงินจาก
ละ 58.8 และ 
ๆครั้ง (ร้อยละ 
ร้อยละ 82.4 

หนัก (ร้อยละ 
าว คําแนะนํา 
ารหรือภาวะ
3.5) มีคนใน

8 และร้อยละ 
บกา รศึ กษ า
2) และระดับ
ยได้เฉลี่ยของ
ร้อยละ 38.2 
ะ 70.6 และ 
5 และ 67.6) 
าจแห่งตนต่อ
หลังการใช้
รู้พลังอํานาจ
ขึ้นจากก่อน
างสถิติ (p=

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



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

 

ตารางที่ 1 เป
หลังการใช้โป

การรับรู้พลั
พฤตกิ

ก่อนใช้โป
หลังใช้โปร

p=0.05 
 พบว
บริโภคสูงกวา่
 
ตารางที่ 2 เป
ทดลองภายห
การรับรู้พลั

พฤตกิร
กลุ่มทดลอ
กลุ่มควบค

p=0.05 
 
ตอนที่ 3 พฤ
 พบว
ทดลองที่ระดั
ตารางที่ 3 เป

พฤตกิรร
ก่อนใช้โป
หลังใช้โป

p=0.05 
พบว

ระดับความมีน
 

ตารางที่ 4 เป
โปรแกรม 

พฤตกิรรม
กลุ่มทดล
กลุ่มควบ

p=0.05 

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

ปรียบเทียบการ
รแกรม 
ลังอํานาจแห่งต
รรมการบริโภค
รแกรม 
รแกรม 

ว่าภายหลังกา
ากลุ่มควบคุม ที

ปรียบเทียบกา
หลังการใช้โปรแ
งัอํานาจแห่งต
รรมการบริโภค
อง 
คุม 

ติกรรมการบริ
ว่าภายหลังการ
ับความมีนัยสํา
ปรียบเทียบพฤ
รมการบริโภคอ
ปรแกรม 
ปรแกรม 

ว่าภายหลังการ
นัยสําคัญทางส

ปรียบเทียบพฤ

มการบริโภคอา
ลอง 
บคุม 

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

รรับรู้พลังอํานา

ตนตอ่
ค 

3
3

ารใช้โปรแกรม
 ที่ระดับความมี

ารรับรู้พลังอําน
แกรม 
นตอ่

ค 
n

3
3

ริโภคอาหาร 
รใช้โปรแกรมนั
าคัญทางสถิติ (
ตกิรรมการบริ

อาหาร 

รใช้โปรแกรม น
สถิต ิ(p=0.000

ตกิรรมการบริ

าหาร n
34
34

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

าจแหง่ตนต่อพ

n X

34 48
34 57

ม นักเรียนกลุ่ม
มีนัยสําคัญทางส

นาจแห่งตนต่อ

n X

34 57
34 52

นกัเรยีนกลุ่มทด
(p=0.000) ดัง
รโภคอาหารขอ

n 
34 
34 

นักเรียนกลุ่มท
0) ดังตารางที่ 

รโภคอาหารขอ

 X
4 52.
4 47

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

พฤตกิรรมการบ

X  SD 

8.97 6.0
7.56 4.3

มทดลองมีการ
สถิต ิ(p=0.00

อพฤติกรรมกา

X  SD 

7.56 4.3
2.24 4.8

ดลองมพีฤตกิร
ตารางที ่3 
งนกัเรียนกลุ่ม
X  S

43.00 8
52.12 4

ทดลองมีพฤติกร
 4 

งนกัเรียนกลุ่ม

 SD 
118 4.03
7.53 4.22

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

วารสารการพยาบาล

บริโภคของนักเ

 t 

098 -9.38
364  

รรับรู้พลังอําน
0) ดังตารางที่ 

ารบริโภคของน

 t 

364 4.7
818  

รมการบริโภค

ทดลองก่อนแล
SD t
8.254 -7
4.036 

รรมการบริโภค

ควบคุมและกล

 t 
6 4.77
3  

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

ล การสาธารณสุขแล

เรียนกลุ่มทดล

df 

82 33
 

นาจแห่งตนต่อ
 2 

นักเรียนกลุ่มค

df 

775 66
 

อาหารเพิ่มขึ้น

ละหลังการใชโ้
t d
7.168 
 

คอาหารสูงกว่า

ลุ่มทดลองภาย

df 
75 66

 

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

ะการศึกษา  | 4

องก่อนและ

p 

3 .00
 

อพฤติกรรมกา

ควบคุมและกลุ่

p 

6 0.00
 

นจากก่อน

โปรแกรม 
df p 

33 .00
  

ากลุ่มควบคุม 

ยหลังการใช้

p 
6 .00
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ภิปรายผล 
ผลการ

สริมสร้างพลังอ
ทดลองนักเรียน
นเพิ่มขึ้นสูงกว
ย่างมีนัยสําคัญ
ป็นไปตาม วัต
ปรแกรมการ
นวคิดการเสริม
993) โดยมุ่ง
าหารของนักเ ี

ทางด้านต่างๆ 
รียน รวมทั้งศึ
ปรแกรมหรือ
พฤติกรรมการ
วามเหมาะสม

ประถมศึกษาต
อกแบบโปรแก
หมาะสมกับก
พฤติกรรมให้
สริมสร้างความ
ํานาจในการเลื
ห็นความสําคัญ
ปรแกรมจึงมี
ลุ่มเป้าหมายส

บริโภคอาหารข
ลุ่มทดลอง มีค
หมาะสมสูงกว่
วบคุมอย่างมีน
ป็นไปตาม วั
ารศึกษาครั้งนี
ํานาจของกิบ
ระบวนการก

พูดคุยแลกเปล่ี
วมกัน 

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

ยาบาล การสาธารณ

รศึกษา พบว่า
อํานาจ16 สัป
นกลุ่มทดลองมี
ว่าก่อนทดลอง
ญทางสถิติที่ระ
ถุประสงค์ข้อที
เสริมสร้างพ
มสร้างพลังอําน
เน้นการพัฒน
รียนระดับชั้นป
 ของเด็กวัยเรีย
ึกษางานวิจัยต

อกิจกรรมการ
บริโภคอาหาร
มในการนํามา
อนปลาย ผู้วิจั
กรมการเสริมส
กลุ่มเป้าหมาย
เป็นไปในทิศ
มมั่นใจว่าให้กับ
ลือกสิ่งที่ต้องกา
ญของภาวะน้ํา
ความหลากห
ส่งผลให้มีคะแ
ของนักเรียน ภ
ค่าเฉลี่ยพฤติก
าก่อนการใช้โป
นัยสําคัญทางส
ตถุประสงค์ข้
นี้สนับสนุนแน
บสัน (Gibson,
ลุ่มวิเคราะห์ป

ล่ียนประสบกา

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

ณสขุและการศกึษา 

 เมื่อส้ินสุดโปร
ปดาห์ พบว่าภ
มีการรับรู้พลังอ
งและ สูงกว่าก
ะดับ (p = 
ที่ 1 ทั้งนี้อ ิ
ลังอํานาจที่พั
นาจของกิบสัน

นาพฤติกรรมก
ประถมศึกษา 
ยน โภชนากา
ต่างๆ ที่เกี่ยว
รเสริมสร้างพ
รของเด็กวัยเรี
าใช้กับนักเรียน
จัยได้นําข้อมูลด
สร้างพลังอํานา
ยและสามารถ
ศทางที่ถูกต้อ
บนักเรียนว่าตน
ารบริโภคที่เหม
าหนักตัวเกิน กิ
หลายและเหม
แนนเฉลี่ยพฤติ
ภายหลังการใช
กรรมการบริโภ
ปรแกรม และส
สถิติ (p = 
ข้อที่ 2 จะเห็
นวคิดการเสริม
, 199
ปัญหาหาแนว
ารณ์สาธิตและ

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

รแกรมการ
ายหลังการ
อํานาจแห่ง
กลุ่มควบคุม
0.000) ซึ่ง
ธิบายได้ว่า
พัฒนาตาม
น (Gibson, 
การบริโภค
 พัฒนาการ
รในเด็กวัย
ข้องกับกับ
ลังอํานาจ 
รียน และมี
นระดับชั้น
ดังกล่าวมา
าจแห่งตนที่
ถช่วยปรับ
อง  รวมทั้ ง
นเองมีพลัง
มาะสมและ
 กิจกรรมใน
มาะสมกับ
ติกรรมการ
ช้โปรแกรม 
ภคอาหารที่
สูงกว่ากลุ่ม
0.000)ซึ่ง

นได้ว่าผล
มสร้างพลัง
93) ที่ว่าใช้
วทางแก้ไข
ะฝึกปฏิบัติ

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

จาก
ได้รับเงินจาก
ต่อวัน และส่ว
วันละ 10 บ
นักเรียนรับป
อาจเป็นสาเ
ดังนั้น ผู้ที่มีส
ความสําคัญข
เกินในเด็กวั
นโยบายการข
ลดปัจจัยเส่ียง
โรคอ้วนในเด็
พฤติกรรมสุข
รับประทานอ
วั ยที่ ต้ อ งก า
เจริญเติบโตแ
อารมณ์ และ
กําลังเผชิญปัญ
พบว่ามีภาวะ
ดังเห็นได้จาก
พบว่าเด็กที่มี
พบว่าจากเด็ก
มากกว่าเกณฑ
อยู่ในเขตเมือ
อายุ 4 – 12 
แห่งประเทศไ

จาก
สมาชิกในคร
ส่วนใหญ่รับป
ส่วนใหญ่ไม่ไ
กลางวัน ซึ่งเป็
อาหารที่ปรุง
กลางวัน หรือ
ดังนั้นการให้
ครอบครัวมีค
บริโภคอาหา

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

กข้อมูลพื้นฐา
กผู้ปกครองไปโ
วนมากจะนําเงิ

บาท ส่ิงเหล่านี
ประทานขนมเ
หตุหนึ่งที่ทําใ
ส่วนเกี่ยวข้อ
ของการป้องกั
ยเรียน และก
ขายอาหารหรือ
งที่ทําให้เกิดภ
ด็กวัยเรียนโรค
ขภาพที่ไม่ถูกต
อาหารมาตั้งแต
ารสารอาหา
และพัฒนาการ
ะสติปัญญา แ
ญหาทุพโภชน
ะโภชนาการเกิ
กรายงานการสํ
มีน้ําหนักมากก
กจํานวน 4-5 
ฑ์ 1 คน และ
อง จากการสํา
 ปี ในกรุงเทพม
ไทยและศูนย์วิ
กการศึกษาข้
รอบครัวส่วนม
ประทานอาหา
ได้ใช้เงินที่ได้จ
ป็นข้อมูลสนับส
งในครอบครั
อรับประทานอา
้ความรู้หรือคํา
วามสําคัญอย่า
ารที่มีประโยช
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ากครอบครัวแล
ยได้ ครอบครั
รณ์เล้ียงดูเด็กอ่อ
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าทั่วไปผู้วิจัยจึ
การดํารงบทบา
มารถใช้เป็นแ
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ดาวัยรุ่นสามาร
าะสมต่อไป 

.. 

5 

ม
มี
ะ

สรี
าร
ม

รอ
บ
ะ

หา
าร

ท
อร์
พล
น
ย
อ
น
าร
าร
ะ

ัย
ับ
ป
มี

จัย
าร
รถ



..

7
 

ก

ก
บ
คื

 
 
 

วั

บุ
บ

รา

ส

ค

ค

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

76 | วารสารการพ
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......................

ยาบาล การสาธารณ

ในการวิจัย 
จัยครั้งนี้ดัดแป
นฐานในการศึก
แก่รายได้ครอบ
บาทมารดาวัย

การวิจัย 
อศึกษาการสนั
อศึกษาความสั
าวัยรุ่นได้แก่ร
วัยรุ่น 
อศึกษาอิทธิพล
วลักษณะครอบ

รวิจัย 
การสนับสนุนจ
ณะครอบครัวแ
รสนับสนุนจา
ณะครอบครัวแ

บสนุนจากครอ

สนับสนุนจาก

วนบุคคล 

ายได้ครอบครั

บการศึกษา 

ณะครอบครัว

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

ณสขุและการศกึษา 

ลงมาจากรูปแ
กษาซึ่งได้แก่กา
บครัวลักษณะค
ยรุ่นซึ่งจากแนว

ับสนุนจากสามี
สัมพันธ์ระหว่า
รายได้ครอบคร

ลของการสนับ
บครัวและประ
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ะแนนรวมขอ
ะแนน ถึง 26
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โดยสามารถส

การ
(ระด

.....................
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ภาพของสังคม
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วามผูกพันที่เกี
ดต่อเยี่ยมเยีย
วามผูกพันกับ
ต่งงานแล้วแล
ําพังซึ่งสอดคล้
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อคอยให้การช่ว
ให้และแบ่งเบา
าอาหารสําหรั
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บาทมารดาวัย
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ปนบุคคลที่มีคว
้ออาทรสนใจท
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การปรับตัวเข้
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การศึกษาขอ
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ยได้ของครอบค
ทมารดาแสดงว
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เข้าถึงแหล่งสน
าสูงอาจหาข้อม
ละการเลี้ยงดูบ
ถแสดงบทบา
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รา  ว่องวัฒน
หล่งประโยชน์อ
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ครอบครัว (β
มารดา (β= 
ครอบครัวและ
มารดาได้ร้อย
การสนับสนุ
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งมยุรีจันทน์เท
ม่มีความสัมพั
  
ะสบการณ์ก
ธ์กับการดํารงบ
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ของบุคคลที่เ
บุคคล ขึ้นอยู่
จะมีความสุข
มีความสมดุล
ความพึงพอ
เป็นอยู่ สามา
มีการเปลี่ยน

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

ยประชากรแ
ป็นที่ต้องเข้าพั

นปัจจุบันมีการ
ญัติผู้สูงอายุ พ
รพัฒนาศักยภา
 และคงไว้ซึ่งภ
ทางสังคม (กระ
ของมนุษย์, 2
ถานสงเคราะห์
อาศัย สถานส
รับผู้สูงอายุที่เข
ย่างจากสาเหต
ในสถานสงเค
เข้ามาอยู่ในสถ
ยู่อาศัย (2) ไม
นภาระให้ลูกห
 และ (5) ผู้สูง
ราะห์ (นิภาพร

แม้ว่าสาเหตุดัง
านสงเคราะห์

นกันที่สามารถส
ผู้สูงอาย ุ 
วามสุขเรียกได
กิดขึ้นหลายระ
ยู่กับสภาวะทา
เพียงใด ความ

ลกันระหว่างสุข
ใจต่อตนเอง

ารถที่จะปรับตัว
นแปลงได้ รวม

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

และสังคม ,  2
ักอาศัยในสถา

รจัดสวัสดิการผู
พ.ศ.2546 โ
าพของตนเอง
ภาวะสุขภาพ ค
ะทรวงการพัฒ
2553) และยัง
ห์คนชราเพื่อรอ
สงเคราะห์คน
ข้ามาอยู่ร่วมกั
ตุต่างๆที่ทําให้
คราะห์คนชร
ถานสงเคราะห์
ม่มีรายได้ (3)
หลาน (4) ผู้สูง
อายุถูกผลักดัน
รและ สุธิดา, 2
งกล่าวทําให้ผู้
ห์คนชราแต่อา
ส่งผลต่อการรั

ด้ว่าเป็นอารม
ะดับแตกต่างกั
งอารมณ์ของบ
มสุขเกิดจากกา
ขภาพกายและ
 สังคม และส
วให้เข้ากับสภา
มถึงการที่บุคค

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

2555) ทําให้
านสงเคราะห์

ผู้สูงอายุ ตาม
โดยมุ่งเน้นให้
 ดํารงชีวิตอยู่
ความเป็นอยู่ที่
ฒนาสังคมและ
มีการให้การ
องรับผู้สูงอายุ
นชราจึงเป็น
กัน ด้วยความ
ห้ผู้สูงอายุต้อง
า โดยพบว่า

ห์คนชราได้แก่ 
) ผู้สูงอายุไม่
งอายุขาดคน
นให้เข้ามาอยู่
2552, นูรซาฮี
ผู้สูงอายุเลือก
าจเกิดปัญหา
ับรู้ความทุกข์

มณ์ความรู้สึก
กันไปในแต่ละ
บุคคลนั้นๆว่า
ารที่บุคคลนั้น 
สุขภาพจิต มี
สภาพชีวิตที่
าพแวดล้อมที่
คลได้รับการ

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

 

 

ตอบสนอง
บุคคลอื่น (
2549) จาก
สถานสงเค
ผู้สูงอายุมี
ความสุขวา่
การเปลี่ยน
เครื่องยึดเห
เพื่อนร่วมส
และการศึ
กรณีศึกษา
ผู้สูงอายุว่า
ที่ดีและจิตใ
มีการช่วยเ
คุณค่าในต
หลักพระพุท
 
ปัจจัยด้านต
ไทย: การด
ความภูมิใจ
เรวดี (255
ชีวิต มี 3 
คุณธรรม ไ
สมาธิ ความ
จิตวิญญาณ
ความรู้สึกเ
(3) ความภู
ตนเอง  แร
ผู้สูงอายุได
ร่วมกับผู้อื่
สภาวะแว

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

วารสารการพยาบา

งตามความต้อ
(ชุติไกร, 2551
กการศึกษาเรื
คราะห์คนชร
มีความสุขอยู่ ใ
า เกิดจากการช
นแปลงต่อสภา
หนี่ยวทางจิตใ
สถานสงเคราะ
ศึกษาทรรศน
าบ้านวัยทอง
เป็นความสุขที
ใจสดชื่น มีควา
เหลือผู้อื่นให้มี
นเองและสาม
ทธศาสนา (วร
ความสุขที่ เกิ
ต่าง ๆ จากกา
ดําเนินชีวิตอย่า
จในตนเอง ขอ
53) พบว่าปัจจั

ด้านคือ (1) 
 ได้แก่ การรัก
มรู้สึกว่าตนเอ
ณ ได้แก่ การ
เป็นสุขเมื่อช่วย
ภูมิใจในตนเอง
รงสนับสนุนท
ด้มีส่วนร่วมใน
น มีสัมพันธภ
ดล้อมทางสัง

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

าล การสาธารณสุขแล

องการ ได้รับก
1; วิทยากร, 
รื่องความสุขข
าในจังหวัดน
ในระดับมาก
ช่วยเหลือตนเอ
าพร่างกาย กา
ใจ การได้รับก
ะห์ (สุจิตราแล
ะเรื่องความส
นิเวศน์ให้นิย

ที่เกิดจากการมี
ามพึงพอใจใน
มีความสุข มีก
มารถที่จะปฏิบั
รรณวิสาข์, 255
กิดขึ้นในตัวบุ
รศึกษาเรื่อง ค
างมีคุณธรรม จิ
อง รศรินทร์,
จัยที่เกี่ยวข้อง
 ปัจจัยด้านกา
ษาศีลห้าครบ
งเคร่งศาสนา 
รให้โอกาสผู้อื
ยเหลือผู้อื่น ก
ง ได้แก่ ความ
ทางสังคมนอ
นการทํากิจก
ภาพที่ดีกับผู้อื่น
งคม ก็ยังช่วย

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

ละการศึกษา  | 85

การยอมรับจา
 2550; อริพร
ของผู้สูงอายุใ
ครปฐม พบว่
ก มีมุมมองต่
องได้ ยอมรับต่
ารมีศาสนาเป็
การยอมรับจา
ะนงนุช, 2557
สุขในผู้ สูงอา
ามความสุขใ
สุขภาพร่างกา
ชีวิตปัจจุบัน ไ
การตระหนักถึ
บัติกิจกรรมตา
51) 
คคลขึ้นอยู่กั

 ความสุขของค
 จิตวิญญาณแล
 ประเวช, แล
งกับความสุขใ
รใช้ชีวิตอย่าง

บทุกข้อ การทํ
 (2) สภาวะทา
อื่นก่อนตนเอ
การบริจาค แล
รู้สึกมีคุณค่าใ

อกจากนี้การ
รรมทางสังค
น และการรับ
ยให้ ผู้ สูงอายุ

.. 
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วามสุขได้เช่น
พิทยา ,  2552)
้สูงอายุในศูนย์

บ้านบางแค พบ
ามปัจจัยทาง
นื่องจากผู้สูงอา
ภูมิลําเนาอยู่ใน
รอบครัวมาเ
รอบครัว เป็น
ัมพันธ์กับความ
งมีความแตก
งเคราะห์คนช
าศัยจากต่าง
รอบครัว การม

น้อย โดยเฉพาะ
ภาคใต้ที่เป็นพื้น
วามแตกต่างจ
ห็นว่าประสบ
ตกต่างกัน 

 ความ
นปัจจุบันมีผู้ศึก
ทั่วไปหลากหล
ะดับความสุข 
ป็นการศึกษา
บุคคลภายนอก
้สร้างขึ้นมาใช้
ต่สําหรับควา
งเคราะห์คนช
องบุคคลทั่วไป
วามสุขได้ สํา
นชรานั้นยังข

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

พยาบาล การสาธารณ

นกัน (สุธรรม
)  จากการศึก
ย์พัฒนาการจัด
บว่า ระดับควา
สังคม คือควา
ายุบ้านบางแค
นกรุงเทพมหาน
เยี่ยมสม่ํ า เสม
นอย่างดี ระดับ
มสัมพันธ์ในคร
กต่างจากผู้สูง
ชราในพื้นที่ภา
งถิ่นโดยส่วน
มาเยี่ยมของบุค
ะในบริบทของ
นที่เส่ียงจากเห
ากสถานที่อื่น 

บการณ์ความส

มสุขเป็นความ
กษาเกี่ยวกับเรื
ายประเด็น ไ

 การศึกษาปัจจั
าจากมุมมอง
กโดยใช้เครื่อ
ช้ประเมินความ
มสุขของผู้สูง
ชราย่อมมีควา
ปที่มีปัจจัยต่าง
หรับผู้สูงอายุ
ขาดปัจจัยบา

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

ณสุขและการศึกษา 

, ชุติไกร, โชค
กษาเรื่ องควา
ดสวัสดิการสังค
ามสุขมีความแ
ามสัมพันธ์กับ
ส่วนใหญ่เป็นผู
นคร และปริม
มอ  มีความสั
บความสุขของผ
รอบครัว (เภารั
อายุที่อาศัยอ
าคใต้ ที่มีผู้สูงอ
ใหญ่ ความสั
คคลในครอบค
พื้นที่ 3 จังหวั
ตุการณ์ความไ
 ๆ จึงเป็นประ
สุขของผู้ สูงอ

ต้องการของม
รื่องความสุขใน
ม่ว่าจะเป็นกา

จยัที่มีผลต่อคว
งการมองควา
งมือการวัดค
มสุขของประช
อายุที่อาศัยอ
ามแตกต่างจา
ง ๆ เอื้อต่อกา
ที่อยู่ในสถาน
างประการ ค

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

 

คชัย, และ
ามสุขของ
คมผู้สูงอายุ
แตกต่างกัน 
บครอบครัว 
ผู้สูงอายุที่มี
มณฑล จึงมี
สัมพันธ์กับ
ผู้สูงอายุจึง
ัตน์, 2553) 

อยู่ในสถาน
อายุเข้าพัก
สัมพันธ์ ใน
รัวยังพบได้
วัดชายแดน
ไม่สงบ ซึ่งมี
เด็นที่ผู้วิจัย
ายุมีความ

นุษย์ทุกคน 
นประชาชน
ารประเมิน
ามสุข แต่ก็
ามสุขของ
วามสุขที่มี
ชาชนทั่วไป 
อยู่ในสถาน
ากความสุข
รทําให้เกิด
สงเคราะห์
วามสุขจึง

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

อาจจะมีควา
ทําความเข้า
ผู้ สู งอายุ  ใน
ความหมายข
ขอ งผู้ สู ง อ า
ประสบการณ
แบบปรากฏก
ว่า มีความเห
รวบรวมข้อมู
โดยตรง เพื่อใ
ของผู้สูงอายุใ
สามารถนําผล
ความสุขของผ
 
วัตถุประสงค
 เพื
ผู้สูงอายุในสถ
 
ระเบียบวิธีก
 กา
(qualitative
ข้อมูล เป็น  
สวัสดิการสังค
ใช้การคัดเลื
คุณสมบัติตา
ขั้นตอนการคั
 1.
เพศหญิง 
 2.
สรรค์ต่อการ
การมองเห็นแ

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

มแตกต่างไปจ
าใจเกี่ยวกับป
นสถานสงเค
องความสุข ปั
า ยุ ใ นสถานส
ณ์ของผู้สูงอาย
การณ์วิทยาจึง
มาะสมที่สุด ใน
ลจากผู้สูงอายุ
ให้ได้ผลออกมา
ในสถานสงเค
ลการวิจัยไปพั
ผู้สูงอายุในสถา

ค์การวิจัย 
พื่ออธิบายปร
ถานสงเคราะห์

การวิจัย 
ารวิจัยครั้งนี้
 research) แบ
 ผู้ สู งอายุที่ พั
คมผู้สูงอายุบ้า
ลือกผู้ให้ข้อมู
มที่กําหนด แล

คัดเลือกกลุ่มตัว
 มีอายุตั้งแต่ 6

 ไม่มีสุขภาพก
สัมภาษณ์ได้แ
และการรับรู้สติ

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

จากคนทั่วไปผู้
ระสบการณ์ค

คราะห์คนชร
จจัยที่เกี่ยวข้อ
ส ง เ ค ร าะห์ ค
ยุเอง การวิจัย
งเป็นการศึกษ
นการที่จะสอบ
ยุในสถานสงเค
าเป็นประสบก

คราะห์คนชราท
พัฒนาเป็นโปรแ
านสงเคราะห์ค

ระสบการณ์ค
หค์นชราในเขตภ

เป็นการวิจัย
บบปรากฏการ

พัก ในศูนย์พัฒ
นทักษิณ จําน
ลแบบเฉพาะ
ละเก็บรวบรว
วอย่างที่มีคุณส
60 ปีขึ้นไป ทั้ง

กายและสุขภาพ
แก่ การสื่อภาษ
ตปิัญญา 

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

ผู้วิจัยต้องการ
ความสุขของ
รา  เกี่ ยวกับ
องกับความสุข
คนชร าตาม
ยเชิงคุณภาพ
ษาที่ผู้วิจัยเห็น
บถามและเก็บ
คราะห์คนชรา
ารณ์ความสุข
ที่แท้จริงและ
แกรมส่งเสริม
คนชรา 

ความสุขของ
ภาคใต้ 

เชิงคุณภาพ 
รณ์วิทยา ผู้ให้
ฒนาการจัด
นวน 10 ราย 
ะเจาะจงที่มี
มข้อมูลโดยมี

สมบัต ิดังนี้ 
งเพศชายและ

พจิตที่เป็นอุป
ษา การได้ยิน

 

 



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

 

 3.
มากกว่า 5 
ความสุข 
 เก็
มิถุนายน 255
บันทึกข้อมูลท
เจาะลึก  
 เค
ข้อมูลส่วนบุค
ความสุขของ
แบบบันทึกภา
สนาม  
 
รวบรวมข้อมู
 1.
สัมภาษณ์แบ
ประสบการ
วัตถุประสงค์
ประมาณ 30
เสียงสนทนาจ
ได้ข้อมูลจากก
 2.
สั ง เ ก ต แ บ
observation
สัง เกตบรรย
น้ํา เ สียง  แล
บุคลิกภาพ สั
การติดต่อสื่อส
รวมถึงการสัง
เพื่อนํามาประ

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

 ผู้ให้ข้อมู
คะแนนขึ้น

บข้อมูลระหว่
58 ใช้วิธีการ
ทั่วไป การสังเ

ครื่องมือที่ใช้ (1
คคล (3) แนวคํ
งผู้สูงอายุในสถ
าคสนาม (fiel

มูลโดยวิธีการด
 การสัมภาษณ
บบเจาะลึก  
รณ์และความ
ค์ของการวิจัย
-60 นาทีต่อค
จากการสัมภาษ
การสัมภาษณ์ค
 การสังเกต (o
บ ไ ม่ มี ส่ ว น

n) ซึ่งทําควบ
ยากาศขณะส
ละพฤติกรรม
ัมพันธภาพที่มี
สารด้วยการใช้
เกตสภาพแวด
ะกอบการวิเคร

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

ลที่ประเมินระ
นไปถือว่าเป็นผู้

างเดือน มีนาค
รรวบรวมข้อมู
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วเดี๋ยวก็ตายแล้
ลยเราก็มีความ

ลคนที ่7 เพศช

ข้อมู ล ใช้ ในก
นสงเคราะห์ค
น 5 วิธี ได้แก
 ทํากิจกรรมท
เล่ียงความขัด
5) รู้จักการให้อ
/รู้จักปล่อยวาง
ะท้อนวิธีการท
ราะห์คนชราว
รู้จักปล่อยวาง 
กิดความสุขขึ้น

มาก เราถึงจะ
” 
ลคนที ่2 เพศห

ทกุอย่างให้เกิด
ต่าง ๆ เป็นวิธีห
ถานสงเคราะห์

.....................
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มสุขอยู่แล้ว” 
หญิง อายุ 81 ปี

 
วามหมายขอ
วามพึงพอใจกั
กล่าวนี้ 
้ว 3 ปี 4 ปี 5 

มสุขตามสภาพ

ชาย อายุ 75 ปี

การทํ า ให้ เกิ
คนชรา โดยผู้ใ
ก่ (1) การไม่ยึ
ทุกอย่างให้เกิ
ดแย้ง (4) คิดว
อภัย ดังนี้ 
ง 
ทําให้มีความสุ
ว่า ความสุขจ
 เพราะจะทําใ
นดังตัวอย่างคํ

ะมีความสุข ไ

หญิง อายุ 81 ปี

ความสบายใจ
หนึ่งที่จะช่วยใ
หค์นชรา ซึ่งจะ

.. 
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จกรรมที่หล
จกรรมที่ผู้สูงอ
ละความสุขขึ้น

 “ก็มีแ
ทกอย่างให้สบา

 
 3. หลี
 การใช้
วามสงบสุขเป็
ห้เกิดความสุขใ
นอกจากจะหลี
าศัยอยู่ในสถา
ารหลีกเล่ียง
พื่อให้อยู่ด้วยกั
  “เราทํ
ามกฎระเบียบ
ม่ขัดแย้งกัน” 

(
 
 4. คิดว
 ผู้ให้ข้อ
นเองยังมีคุณค
ห้เกิดความสุข
ัวอย่างคํากล่าว

“คนที
ปวัน ๆ คอยเว
มาอยู่ที่นี่เราต้อ
ม่ใช่ผลประโยช
ม่ใช่ แต่มันคือค

(

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

พยาบาล การสาธารณ

ลากหลายแต
อายุเลือกทําจะ
นดังตัวอย่างคํา
บบนี้แหละ ทํา
ายใจ ไม่ต้องคิด
(ผู้ให้ข้อมูลคน

กเล่ียงความขัด
ชว้ิธีหลีกเล่ียงค
ปนอีกวิธีหนึ่งที
ในขณะที่อยู่ใน
กเล่ียงความขั
านสงเคราะห์
ความขัดแย้ง
ันอย่างมีความ

ทาํตามกฎระเบี
บของเขา ไม่ลํ้า
 
(ผู้ใหข้้อมูลคนที

ว่าตนเองยังมีค
อมูลได้สะท้อน
ค่าเป็นวิธีที่พบ
ขขณะอยู่ในสถ
วนี้ 

ที่ไม่ทําอะไรเล
วลาที่จะตาย ต
องสร้างคุณค่า
ชน์อะไรหรือหม
ความมีคุณค่าใ
(ผู้ให้ข้อมูลคนที

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

ณสุขและการศึกษา 

กต่างกันไป
ะช่วยให้เกิดคว
ากล่าวนี้ 
ําโน่นทํานี่ ทําเ
ดอะไรมาก” 
นที ่4 เพศชาย 

ดแย้ง 
ความขัดแย้งเพื่
ที่ผู้ให้ข้อมูลใช้เ
นสถานสงเครา
ขัดแย้งระหว่าง
คนชราด้วยกัน
ระหว่างเจ้าห

มสุขดังตัวอย่าง
บียบของเรา พี่เ
แดนกัน ก็ไมท่

ที ่6 เพศหญิง 

คุณค่า 
นให้เห็นอีกว่า
ว่าผู้ให้ข้อมูลใ
ถานสงเคราะห

ยคือคนที่ไม่มี
ตายเมื่อไหร่ก็จ
า ผลประโยชน
มายความว่าเร
ในตัวเรา เรามคี
ที ่3 เพศหญิง 

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

 

 แต่ทุก  ๆ 
ามสบายใจ

เรื่อย ๆ ทํา

 อายุ 77 ปี) 

อทําให้เกิด
เป็นวิธีที่ทํา
าะห์คนชรา 
งผู้สูงอายุที่
นแล้ว ยังมี
หน้าที่ด้วย 
คํากล่าวนี้ 
ล้ียงก็ทํา

ทะเลาะกัน  

 อายุ 67 ปี) 

 การคิดว่า
ช้ในการทํา
ห์คนชราดัง

มีคุณค่า อยู่
จบพอดี เรา
น์ต่อตนเอง 
ราได้เงินมัน
คุณค่าอ่ะ” 
 อายุ 69 ปี) 

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

 5. รู้
 การ
ผู้ให้ข้อมูลใช้ใ
ในขณะที่อยู่ใ
กล่าวนี้ 

“...ผู
กัน...เราจะทะ
ต่างมาในนี้เร
ตรงนี้เราช่วย

 
 ปัจจั
สถานสงเครา
คือ (1) มีกิจก
ได้ รั บการต
ภาพลักษณ์ต่
ของสังคม (5
ความหมายดั
 

 1. ก
 การ
กิจกรรมการ
กิจกรรมสร้า
ปัจจัยอย่างห
คนชรามีความ

“เร
บางส่ิงบางอย
ทําเราก็ได้ทํา
แบบน้ีเราอยู่
ความรู้กับเรา
สอนลูกสอนห

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

รู้จักการให้อภัย
รรู้จักการให้อภ
ในการทําให้เกิ
ในสถานสงเคร

ผู้สูงอายุเรานี้มี
ะเลาะกันทําไม
ราต่างเจ็บปวด
ยกันรักษากันดกี

(ผู้ใหข้้อมูลค

จัยที่เกี่ยวข้องก
าะห์ฯ ผู้ให้ข้อมู
กรรมให้เข้าร่ว
ตอบสนองด้ า
ต่อตนเองดี/ภูมิ
5) มีเพื่อน แล
ังนี้ 

การมีกิจกรรมใ
รมีกิจกรรมต่าง
รออกกําลังก
างรายได้ และ
หนึ่งที่ทําให้ผู้สู
มสุขดังตัวอย่า
าอยู่ที่นี่มีความ
ย่างที่เราไม่เคย
า…ก็เช่นเวลาท
ย่ที่บ้านเราไม่เค
า เราก็ได้แตกอ
หลานต่อไป…”

(ผู้ใหข้้อมูลค

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

ย 
ภัยก็เป็นอีกวิธี
ดความสุข 
ราะห์คนชราดั

มีปัญหาเราก็อภ
มเราต้องทําดีก
กันทั้งนั้น...แต
กว่า” 
คนที ่9 เพศชา

กับความสุขขอ
มูลได้สะท้อน 6
วม (2) มีส่ิงแว
านปั จจั ยพื้ น
มิใจในตนเอง 
ละ (6) มีควา

ให้เข้าร่วม 
ง ๆ ให้เข้าร่วม
าย กิจกรรม

ะกิจกรรมทาง
สูงอายุในสถา
งคํากล่าวนี้ 
มสุขมากแล้ว 
ยได้เราก็ได้ ส่ิงท
ที่มีนักศึกษาม
คยได้สัมผัส บ
ออกไป... ได้ข้

” 
นที ่6 เพศหญิ

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

ธีหนึ่งที่พบว่า

ดังตัวอย่างคํา

ภัยซ่ึงกันและ
กันน่ะ ต่างคน
ต่ในเมื่อเรามา

ย อายุ 74 ป)ี 

องผู้สูงอายุใน
6 ปัจจัยหลัก
ดล้อมที่ดี (3) 

นฐาน  ( 4)  มี
 เป็นที่ยอมรับ
มสัมพันธ์ที่มี

มไม่ว่าจะเป็น
นันทนาการ

งศาสนา เป็น
านสงเคราะห์

 เต็มที่แล้วอ่ะ 
ที่เราไม่เคยได้
มาทํากิจกรรม
างทีเขามาให้

ข้อคิดขึ้นมาไป

ญิง อายุ 67 ปี) 

 

 

 

 



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

 

2. ก
 ส่ิงแ
หนึ่งที่ เกี่ยวข
สงเคราะห์ค
บรรยากาศดี
พูดจาดี และไ

“สถ
สถานที่กว้างเ
ดี…เราก็มีคว
ประดับ เล็ก
เรียบร้อย...เห
...ทีนี้ความสุ
โปร่ง” 

 
 3. ก
 การ
ปัจจัย ที่ ผู้ ให
สงเคราะห์คน
สนับสนุนต่าง
ดังตัวอย่างคํา

“ก็คิ
มี อาหาร  กั
เพราะว่าเขาเ
ไม่ต้องดิ้นรนค

 
 4. ก
ตนเอง และเป็
 การ
ความภาคภูมิ

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

การมีส่ิงแวดล้อ
แวดล้อมและก
ข้องกับความ
คนชรา รวมถึ
 ได้รับการบริก
ได้รับความปลอ
ถานที่  ส่ิงแว
เราสามารถมอ
ามสุขที่เราได้

กๆน้อยๆ  มีน
หมือนเราอยู่ใน
สขด้านสิ่งแวด

(ผู้ใหข้้อมูลค

การได้รับการต
รได้รับการตอบ
ห้ข้อมูลเห็นว่
นชรามีความส
ง ๆ มาตอบสน
ากล่าวนี้ 
คิดว่าทางนี้ก็ดี
กับข้าว ต้องใ
ล้ียงดูอยู่ ที่หลั
ค่ะ ไม่ต้องเดือด

(ผู้ใหข้้อมูลค

การมีภาพลัก
ป็นที่ยอมรับขอ
รที่ผู้ให้ข้อมูลมี
มิใจในตนเอง แ

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

อมที่ดี/การบริก
การบริการที่ดี
สุขของผู้ สูงอ
ึงการอยู่ในส
การที่ดี มีการ
อดภัยดังตัวอย่
ดล้อมนี้ก็มัน
องต้นไม้อะไรได
้เห็นต้นไม้ที่เขี
น้ํ าพุ  ต้นไม้ต้
นสวนสาธารณะ
ล้อมดี...จิตใจ

คนที ่7 เพศชา

อบสนองด้านปั
บสนองด้านปัจ
ว่าทําให้ ผู้ สูงอ
สุข ไม่ต้องดิ้นร
องความต้องก

ีอยู่แล้ว ถ้าอยู่
ใช้ ค่าใช้จ่าย 
ลับที่นอนก็มีผู้บ
ดร้อนเรื่องเงนิ
นที ่2 เพศหญิ

ษณ์ต่อตนเอ
องสังคม 
มีภาพลักษณ์ต
และเป็นที่ยอม

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

การที่ดี 
ดี เป็นปัจจัย
อายุในสถาน
สถานที่ที่ดี มี
ดูแลเอาใจใส่ 

ยา่งคํากล่าวนี้ 
นปลอดโปร่ง 
ด้ บรรยากาศ
ขียวชอุ่ม มีส่ิง
้ นหญ้ าก็ตั ด
ะที่เขาจัดไว้ดี
จเราได้ปลอด

ย อายุ 75 ปี) 

ปัจจัยพื้นฐาน 
จจัยพื้นฐาน 4 
อายุในสถาน
รนที่จะหาสิ่ง
ารของตนเอง

ย่ที่บ้านก็คงไม่
 ที่นี่ก็ ไ ม่ต้อง 
บริจาคให้ เรา
น” 
ญิง อายุ 81 ปี) 

งดี/ภูมิใจใน

ต่อตนเองดี มี
มรับของสังคม 

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

 
 
 

 

 
 

 

 

 

เป็นอีกปัจ
เคราห์คนช

“เ
เขามีเทศก
ให้ผู้สูงอายุ
ด้วย วันก่
ประกวดนา

 
 5
 ก
สะท้อนใหเ้
ให้ผู้ให้ข้อมู
ทําให้ไม่เหง
 “ก
โน้นเรื่องนี้ต

 
 6
 ก
ความสัมพัน
ได้ขณะอยู
ความสัมพัน
ด้านจิตใจ
ค ว าม สั ม
ผู้อํานวยก
ผู้สูงอายุบ้า
 “ก
โทรหาลูก 
ลูก” 

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

วารสารการพยาบา

จัยหนึ่งที่ทําใ
ชราดังตัวอย่างค
เหมือนกับว่าเ
าลอะไร วันส

ยเราไปแสดงคว
อนก็เทศกาล
างนพมาศ…ก็ได

(ผู้ใหข้้อมูล

. การมีเพื่อน 
ารมีเพื่อนเป็น
เห็นว่า การไดม้
มูลได้มีเพื่อนสนิ
งาและไม่รู้สึกโ
ก็นั่งคุยกับเพื
้ตามประสาคน

(ผู้ให้ข้อมู

. ความสัมพันธ
ารที่ ผู้ ให้ข้อมู
นธ์ที่มีความหม
ยู่ในสถานสงเค
นธ์กับบุคลใดก็
ของผู้ สูงอายุ
พั น ธ์ กั บ บุ ต
การศูนย์พัฒน
านทักษิณ เป็น
ก็ได้มาอยู่ใกล้ล

 ได้เห็นเขา เขา

(ผู้ใหข้้อมูล

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

าล การสาธารณสุขแล

ห้เกิดความสุข
คํากล่าวนี้ 
วลาเราติดต่อง

สงกรานต์อะไร
วามคิดเห็น ออ
ลวันสงกรานต
ด้รองอันดับหนึ
ลคนที ่6 เพศห

 
นอีกปัจจัยหนึ่ง
มาอยู่ในสถานส
นิท/เพื่อนรู้ใจ/
ดดเดี่ยวดังตัวอ

พื่อน คนแก่ด้ว
นแก่น่ะ” 
ลคนที ่1 เพศช

ธ์ที่มีความหมา
มูลได้สะท้อน
มาย มีส่วนทํา
คราะห์คนชร
ก็ตาม แต่มันเป็
 เช่นความสัม
ร  และค ว า
นาการจัดสวั
ต้น ดังตัวอย่าง
้ลูก เดี๋ยวลูกก็ม
าได้ดีเราก็ดีใจ.

ลคนที ่8 เพศห

.....................
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ขได้ในสถานส

งานอะไรแบบ
รพวกนี้ เขาก็จั
อกไปแสดงอะไ
ต์เขาก็ขอให้ไ
นึ่ง” 
หญงิ อายุ 67 ปี

งที่ผู้ให้ข้อมูลไ
สงเคราะห์นี้ ทํ
/เพื่อนที่ปรึกษ
อย่างคํากล่าวนี
วยกันก็คุยเรื่อ

ชาย อายุ 75 ปี

ย 
นว่าปัจจัยด้า
ให้เกิดความสุ
า ไม่ว่าจะเป็
ป็นส่ิงยึดเหนี่ย
มพันธ์กับแฟ
ม สั มพั น ธ์ กั
วัสดิการสังค
งคํากล่าวนี้ 
มา ลูกมาไม่ได้
..เพราะกําลังใ

หญงิ อายุ 64 ปี

.. 
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ภิปรายผล 
 จากที
้อมูลสะท้อนอ
ถานสงเครา

ประสบการณ์คว
นชราปรากฏข
ภิปราย เพื่อนํ

 
ความ

สถานสงเคราะ
 จากก
วามหมายควา
นชรา ผู้ให้ข้อ
องผู้สูงอายุใน
วามสุขด้านจิต
ากผู้สูงอายุที่อ
้ให้ข้อมูลสะท้อ
วามสุขภายใต้

ปลอดภาระ (3
วามสุขใจ (5)

พอใจกับชีวิตที่
ด้ให้ความหมา
งยังไม่พบว่าใน
ด้สะท้อนความ
ภายใต้ข้อแม้ กฏ
ยู่ในสถานสงเ

ปลอดภาระ หล
้สูงอายุที่เข้ามา

นั้น เข้ามาพักอ
ําหรับบางคนเข
รอบครัวทําให้

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

พยาบาล การสาธารณ

ที่กล่าวมานี้ เป็
อกมาเกี่ยวกับ
ะห์คนชรา  ผ
วามสุขของผู้สู
ข้อมูลที่เป็นปร
าไปสู่ข้อเสนอแ

มหมายควา
ะห์คนชรา 
การ ศึกษาครั
ามสุขของผู้สูง
อมูลได้ให้ความ
สถานสงเคราะ
ตใจและเป็นคว
อยู่ภายนอกสถา
อนออกมาเป็น
้ข้อแม้ (กฎเกณ
3) การหลุดพ้
) ใจสงบ ไม่มี
เป็นอยู่ จากก
ยที่แตกต่างไป
นผลการศึกษา
มหมายออกมาใ
ฏเกณฑ์กฎระเ
เคราะห์คนชร
ลุดพ้นจากคว
าพักอาศัยอยู่ใน
อาศัยด้วยสาเ
ข้ามาพักอาศัย

หผู้้สูงอายุเกิดคว

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

ณสุขและการศึกษา 

ป็นประสบกา
บความสุขของ
ผลจากการศึ
สูงอายุในสถาน
ระเด็นสําคัญใน
แนะอื่นๆดังต่อ

มสุขของผู้สู

รั้ ง นี้ เ ป็ นการ
งอายุในสถาน
มหมายเกี่ยวกั
ะห์คนชรา หม
วามสุขที่มีควา
านสงเคราะห์ค
น 6 ลักษณ
ณฑ์ กฎระเบีย
พ้นจากความเ
ความทุกข์ แ
ารศึกษาครั้งนี้

ปจากการศึกษา
า ที่ผ่านมานั้น
ในเรื่องของคว
เบียบต่าง ๆ ข
รา และความส
ามเครียด อาจ
นสถานสงเครา
หตุที่แตกต่าง
ยด้วยสาเหตุจา
วามเครียด เมื่

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

 

ารณ์ที่ ผู้ ให้
ผู้สูงอายุใน

ศึกษาเรื่อง
นสงเคราะห์
นการนํามา
อไปนี้ 

สูงอายุใน

ร ศึกษาถึ ง
สงเคราะห์

กับความสุข
มายถึง เน้น
ามแตกต่าง
คนชรา โดย
ะได้แก่ (1) 
บ) (2) การ
เครียด (4) 
ละ (6) พึง
นี้ผู้ให้ข้อมูล
าที่ผ่านๆมา 
 ผู้ให้ข้อมูล
วามสุขที่อยู่
ณะที่อาศัย
สุขจากการ
จเนื่องจาก
าะห์คนชรา
กันออกไป 

ากปัญหาใน
อเข้ามาพัก

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

อาศัยอยู่ในส
ต้องประสบกั
ของสาเหตุที่
พักอาศัยนั้น
พักในสถานส
พักอาศัยอยู่ด้
ไม่อยากเป็นภ
สถานสงเครา
มากขึ้น เนื่อง
แค่รับผิดชอบ
เท่านั้น 
 ในข
ที่ต้องรับเล้ีย
พักอาศัยแล้ว
จําเป็นต้องมีก
อยู่ร่วมกันได้
ปรับตัวให้เข้า
อยู่ร่วมกับคน
ผู้สูงอายุมีประ
การปรับตัวนั้
จึงทําให้ผู้สูงอ
ระเบียบ กฎเ
ของผู้สูงอายุใ
เกิดจากใจ ทั้
ของสภาพร่า
ร่างกายที่เป็น
อาศัยอยู่ในส
สถานที่ ซึ่งอา
ผู้สูงอายุสาม
ผู้สูงอายุในสถ
ภายในจิตใจ 

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

สถานสงเคราะ
กับเหตุการณ์ดั
ทําให้เครียดได
 มีความสุขมา
สงเคราะห์คนช
ดว้ยสาเหตุที่ไม่
ภาระให้กับผู้อื่น
าะห์คนชราแล้
งจากไม่ต้องรับ
บกับตัวเองใน

ขณะที่สถานสง
งดูผู้สูงอายุหล
จะต้องอาศัยอ
กฎระเบียบ มีก
 โดยไม่ทําให้เ
ากับกฎระเบีย
นอื่นได้อย่างมี
ะสบการณ์ชีวิต
ั้นทําได้ง่ายขึ้น
อายุมีความสุขก
เกณฑ์ดังกล่าว
ในสถานสงเคร
ั้งนี้เนื่องจากผู้
งกายไปในทาง
นอุปสรรคต่อก
สถานที่ที่มีข้อจํ
าจจะมีผลต่อค
มารถที่จะมีคว
ถานสงเคราะห
 ซึ่งสอดคล้อง

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

ะห์คนชราแล้ว
ดังกล่าว เป็นก
ด้ จึงทําให้ผู้สูง
ากขึ้นเมื่อเทียบ
ชรา สําหรับบา
อยากรับภาระ
น เมื่อเข้ามาพั

ล้ว ทําให้ผู้สูงอ
บภาระต่างๆเช
นการดําเนินชีวิ

งเคราะห์คนชร
ลายคน ทุกๆค
อยู่ร่วมกัน จึงทํ
กฏเกณฑ์ต่างๆ
กิดปัญหา ผู้สูง
ยบ กฏเกณฑ์ต
มีความสุข อา
ตมากมายที่ผ่าน
 และเมื่อสามา
กับการอยู่ร่วม
วได้ และจะเห็
ราะห์คนชราเป็
้สูงอายุที่มีการ
งที่เส่ือมลงเรื่อ
การดําเนินชีวิต
จํากัด กฎเกณฑ
ความสุขของผู้
วามสุขได้โดยค
ห์คนชราเป็นเ ื
กับการศึกษาข

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

ว ผู้สูงอายุไม่
ารขจัดต้นตอ
งอายุที่เข้ามา
บกับก่อนเข้า
างคนที่เข้ามา
ะของทางบ้าน 
พักอาศัยอยู่ใน
ายุมีความสุข
ช่นเดิม เพียง
วิตประจําวัน

ราเป็นสถานที่
คนเมื่อเข้ามา
ทาํให้สถานที่นี้
ๆเพื่อให้ทุกคน
งอายุจึงมีการ
ต่าง ๆ เพื่อให้
าจเป็นเพราะ
นมา จึงทําให้
ารถปรับตัวได้ 
กันภายใต้กฏ

หนว่าความสุข
ป็นความสุขที่
รเปล่ียนแปลง
อย ๆ มีสภาพ
ตบ้าง และยัง
ฑ์ต่าง ๆ ของ
สูงอายุได้ แต่
ความสุขของ
รื่องที่เกิดขึ้น
ของ วิทยากร 

 

 

 



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

 

(2550) ได้ให้
เกิดขึ้นหลาย
มีความเพลิด
พิมสุภาว์, ขวั
ผู้ สู งอายุ ไท
ความหมายค
ทุกข์รวมทั้งค
เกิดจากความ
ชีวิต 
จากการศึกษ
รายงานว่าผู้
จิตใจสงบสุข
อารมณ์ตนเอ
และปฎิบัติธ
ความสุขที่หม
ตามที่ผู้สูงอา
ความรู้สึกจาก
ในปัจจุบัน แ
สงเคราะห์คน
วรรณวิสาข์ (
คนชรามีควา
ผู้สูงอายุเห็น
ต้องดิ้นรน ไ
เท่าที่เป็นไปได
 

วิธีก
 ผลจ
ทําให้เกิดควา
ยึดติด/รู้จักป
ความสบายใ

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

ห้ความหมาย
ระดับตั้งแต่คว
เพลินใจ และ
วัญตา, และรัช
ยต่อ สุขภาพ
วามสุขว่าเป็น
วามพึงพอใจใน
มรู้สึกสงบในใจ

ษาของ พิศุท
สูงอายุที่มีภา
ขซึ่งประกอบ
อง ยอมรับควา
ธรรมเพื่อให้มี
มายถึงการมีคว
ายุได้สะท้อนค
กการที่มีความ
แม้ว่าจะเป็นสภ
นชราก็ตาม ซึ่ง
(2551) พบว่าผู
ามสุขจากกา
ว่าความสุขคว
ม่ต้องขวนขว
ด้ 

การทําให้เกิด
จากการศึกษาผ
ามสุข ออกมาเ
ปล่อยวาง (2) ท
จ (3) หลีกเล่ี

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

ความสุขว่าเป็
วามสบายใจเล็
จากการศึกษา
ชนี (2555) เรื่อ
จิตตามแนว

นอารมณ์ที่เกิดขึ
นชีวิต โดยควา
จ และยังมีควา

ธิภาและอรัญ
วะทางจิตสูง 

บไปด้วย การ
ามจริงของชีวิต
มีจิตใจที่สงบ
ามพึงพอใจใน
ความหมายออ
มพึงพอใจกับสภ
ภาพความเป็น
งสอดคล้องกับ
ผู้สูงอายุในสถา
รพึงพอใจใน
วามทุกข์อยู่ที่
าย และแสวง

ความสุข 
ผู้ให้ข้อมูลได้ส
เป็น 5 วิธี ได้แ
ทํากิจกรรมทุก
ยงความขัดแย

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

ป็นอารมณ์ที่
ล็กน้อย จนถึง
าของ ชณิตา, 
องทัศนะของ
วิถีพุทธ  ให้
ขึ้นทั้งสุขและ
ามรู้สึกเป็นสุข
ามพึงพอใจใน

ญญา (2555) 
 ได้แก่ การมี
มีสติเท่าทัน

ต มีการศึกษา
บสุข  สําหรับ
ชีวิตที่เป็นอยู่ 
อกมานั้นเป็น
ภาพที่เป็นอยู่
นอยู่ในสถาน
บงานวิจัยของ 
านสงเคราะห์
ชีวิตปัจจุบัน 

ที่ใจตัวเอง ไม่
งหาความสุข

สะท้อนวิธีการ
แก่ (1) การไม่
กอย่างให้เกิด
ย้ง (4) คิดว่า

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

 

 

 

 

 

ตนเองยังมี
อภิปรายได้
 ต
ทําให้เกิดค
ปล่อยวางใ
อนาคต คว
การหลีกเล
ทะเลาะแล
รู้จักการให้
(มงคล, 25
ความสบา
เนื่องจากกิ
เพลิดเพลิน
ร่วมกิจกรร
เข้าร่วมกิจก
และทํากิจ
อรัญญา, 2
ตระหนักถึ
ให้ให้เกิดคว
วิธีการคิดว
หรือทํากิจ
ความสุขได้
(2551) พบ
ตนเองหรือ
ตนเอง สาม
และรู้สึกปร
ว่าตนเองมี
การศึกษา
ความสุขที่เ
ให้ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุมีค

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

วารสารการพยาบา

มีคุณค่า และ (
ด ้ดังนี้ 
ามหลักความ

ความสุขได้นั้นคื
ในส่ิงที่เกิดขึ้น
วบคุมความอย
ล่ียงความขัด
ะให้ใช้หลักเวร

ห้อภัย ทั้งการให
550) สําหรับก
ายใจ เป็นวิธี
กิจกรรมช่วยให้
น ผู้สูงอายุจะมี
รมต่าง ๆ ในระ
กรรมกับสังคม
จกรรมร่วมกับ
2555; สุจิตรา
งคุณค่าในตน
วามสุขในผู้สูงอ
ว่าตนเองยังมีคุ
กรรมต่าง ๆ 
ด้ สอดคล้องกั
บว่าความสุขจ
อเลือกทําอะไ
มารถตัดสินใจ
ระสบความสําเ
มีศักดิ์ศรีและมี
าของ สุจิตรา
เกิดจากการต
มีความสุขอยูใ่
ความภาคภูมิใ

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

าล การสาธารณสุขแล

(5) รู้จักการให

เชื่อของศาสน
คือ การได้อยู่กั
แล้ว และส่ิงที่
ยากได้ที่ไม่มีที
แย้ง ไม่ใช้คว
รย่อมระงับด้ว
ห้อภัยตนเองแ
การทํากิจกรรม
ที่ทําให้ ผู้ สูงอ
ห้เกิดความผ่อน
มีความสุขเพิ่ม
ะดับสูง มีควา
 การทํากิจกรร
บเพื่อนฝูง (พิ
า และนงนุช, 2
เอง ก็เป็นอีกวิ
อายุ เนื่องจาก
คุณค่า สามารถ
 ได้เป็นส่วนช่ว
ับการศึกษาข
จะเกิดขึ้นได้จ
ไร เลือกดําเน
การกระทําต่า
เร็จในชีวิตทําใ
มีคุณค่าในชีวิต
าและนงนุช (
ระหนักถึงคุณ
ในระดับสูง เป็น
ใจในสิ่งที่ตนเอ

.....................
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ห้อภัย สามาร

นาพุทธ ส่ิงที่จ
กับปัจจุบัน รู้จั
กําลังเกิดขึ้นใ
ที่ส้ินสุด รวมทั้
วามรุนแรง ไ
ยการไม่จองเว
และให้อภัยผู้อื่
มทุกอย่างให้เกิ
อายุมีความสุ
นคลาย มีควา
ขึ้นจากการเข้
มสุขจากการไ
รมที่ตนเองชอ
พิศุทธิภา แล
2557) และกา
วิธีการหนึ่งที่ทํ
กผู้สูงอายุเห็นว
ถที่จะช่วยเหลื
วยให้จิตใจเกิ
อง วรรณวิสา

จากการกําหน
นินชีวิตได้ด้ว
ง ๆ ด้วยตนเอ
ให้เกิดความรู้สึ
ต สอดคล้องกั
(2557) พบว่

ณค่าในตนเองทํ
นวิธีหนึ่งที่ทําใ
องได้กระทํา ทํ

.. 

3 

ถ

ะ
ัก
น

ทั้ง
ม่
วร 
น 
ด
ข 
ม

ข้า
ได้
บ 
ะ

าร
ทํา
ว่า
อ
ด
ข ์
ด
ย

อง 
สึก
ับ
ว่า
ทํา
ห้

ทํา



..

9
 

ให
ส
ให
 

ผู้
 
เกี
ค

ผู้
ศู
กิ
ข
พั
ไม
ส
ปั
ผู้
ภ
ท
เดี
พ
ก
ส
ทํ
ภ
สํ
วิณ
ค
ทั้

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

94 |  วารสารการพ
 

ห้มีความคิดว่
ามารถช่วยเหลื
ห้ผู้สูงอายุ 

 
ปัจจั

ผูสู้งอายุในสถ
 ผลจาก
กี่ยวข้องกับคว
นชราออกมา 

มีกิจก
้สูงอายุมีความ
นย์พัฒนากา
จกรรมต่าง ๆ
องผู้สูงอายุทั้ง

พักอาศัยอยู่ที่นั่
ม่เกิดความเหง
อดคล้องกับก

ปัจจัยภายนอกแ
้สูงอายุตอนป

ภารกิจทางสังค
ทางอ้อมต่อระ
ดียวกันการศึก
พบว่าประเด็นข
ารทํากิจกรรม
มาชิกในครอบ

ทํากิจกรรมร่ว
ภาระหน้าที่รับผิ
ําหรับการศึกษ
ณี, (2551) ยัง
วามสุข เพรา

ทั้งนี้การเข้าร่วม

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

พยาบาล การสาธารณ

าตนเองยังมีค
ลือผู้อื่นได้ จึงเ

ั ยที่ เ ก่ี ยวข้ อ
านสงเคราะห
กการศึกษาผู้ให
วามสุขของผู้สูง
6 ปัจจัยสามาร
กรรมให้เข้าร
มสุขจากการที่
ารจัดสวัสดิก
ๆ ที่หลากหลา
งสุขภาพกายแ
ัน ทําให้ผู้สูงอ
งา จึงทําให้ผู้สู
การศึกษาขอ
และปัจจัยภาย
ลาย เกิดจากก
มและศาสนา 
ะดับความสุข
กษาของ พิศุทธิ
ของการทํากิจ
มร่วมกับสังคม
บครัว การทํากิ
วมกับเพื่อนฝู
ผิดชอบ ทําใหผู้้
ษาของ วิทธิลั
พบอีกว่าการเ
าะทําให้ผู้สูงอ
มกิจกรรมกับเพ

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

ณสุขและการศึกษา 

คุณค่า มีควา
เป็นวิธีการที่เพิ

อง กับความ
ห์คนชรา 
ห้ข้อมูลได้สะท้
งอายุในสถาน
รถอภิปรายได้ด
ร่วม เป็นปัจจ
เข้าร่วมกิจกรร
การสังคมผู้ สู
ยในการส่งเส

และสุขภาพจิต
ายุส่วนใหญ่มีกิ
สูงอายุเกิดควา
ง วิทมา (255

ยในที่มีผลต่อคว
การใช้เวลาใน
 มีอิทธิพลทั้งท
ของผู้ สูงอายุ
ธิภาและอรัญญ
จกรรมต่างๆใน
ม การทํากิจกร
จกรรมที่ตนเอ
ง การทํากิจ
ผู้สูงอายุมีความ
ักษณ์, ศศิพัฒ
ข้าร่วมกิจกรร

อายุเกิดความ
พื่อนรุ่นราวคร

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

 

มหมายยัง
พิ่มความสุข

มสุขของ

ทอ้นปัจจัยที่
นสงเคราะห์
ดังนี้ 
จัยที่ทําให้
รมของทาง
งอายุ  ที่มี
ริมสุขภาพ

ต ในขณะที่
กิจกรรมทํา 
ามสุขขึ้นซึ่ง
55) พบว่า
วามสุขของ

นการปฎิบัติ
ทางตรงและ
ในทํานอง
ญา (2555) 
นชีวิต เช่น
รรมร่วมกับ
องชอบ การ
กรรมตาม
มสุขเพิ่มขึ้น 

ฒน์, และภา
มก่อให้เกิด
ผ่อนคลาย 
ราวเดียวกัน

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

จะช่วยให้ผู้สูง
เข้าร่วมกิจกร
เชื่อมั่นในตน
ความสามารถ
ตราและนงนุช
เข้าร่วมกิจกร
ความสุขอยู่ใ
การได้เข้าร่ว
ได้ยิ้ม ได้หัว
สามารถทําให้
 นอก
หนึ่งของการ
คุณภาพชี วิ
นันทนาการ
เพลิดเพลิน 
ความสุข จาก
ทํากิจกรรมข
สังคมผู้ สูงอ
ส อ ด ค ล้
กัลพฤกษ์ (2
เป็นทางเลือ
คุณภาพชีวิต
นันทนาการที
จัดกิจกรรมที
การศึกษาขอ
นันทนาการที
ผู้สูงอายุมีควา
ระดับมากที่สุ
สุขภาพจิตแ
ทดลอง  ซึ่ ง
เพลิดเพลินกั

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

งอายุมีสุขภาพ
รรมของชุมชน 
นเองที่ยังสามา
ถที่มีอยู่ สอดค
ช (2557) พบว
รรมของสถานส
นระดับสูง ผู้สู
มกิจกรรมต่าง
วเราะ ผ่อนค
หผู้้สูงอายุเกิดก
กจากนี้กิจกร
รทํากิจกรรมที
ตของผู้ สู ง อ
รนั้น เป็นกิจก
 เกิดความผ่อน
กกิจกรรมนันท
ขณะอยู่ในศูน
ายุ ก็ล้วนทํา
ล้ อ ง กั บ ก
2555) พบว่ากิ
อกหนึ่ งที่ช่วย
ตของผู้ สู งอา
ที่หลากหลายแ
ที่มีความเพลิด
อง สุพิชชา (25
ที่มีผลต่อคุณภ
ามพึงพอใจต่อโ
สุด และผู้สูงอา
และสภาวะท
แสดงว่า ผู้ สูง
ับกิจกรรมนัน

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

พจิตที่ดี มีความ
 ก็ยังช่วยให้ผู้สู
ารถกระทําส่ิง
คล้องกับการศึ
ว่าความสุข อัน
สงเคราะห์ช่วย
สูงอายุจะรู้สึกมี
งๆ มีความสุขที
ลายความเครี
การปรับตัวอยู่ร
รมนันทนากา
ที่จะช่วยเยียว
อายุ  เนื่ อ งจ า
กรรมที่ ช่ วยใ
นคลาย ส่งผลใ
ทนาการต่างๆ
นย์พัฒนาการจ
ให้ ผู้ สูงอายุมี
ก า ร ศึ ก
กิจกรรมนันทน
ยในการเยียว
ายุ  ซึ่ งมีรูปแบ
แตกต่างกันไป 
เพลิน สนุกสน
551) เรื่องผลข
าพชีวิตของผู้สู
โปรแกรมนันท
ายุมีระดับคุณภ
างสังคมที่ดีก
งอายุมีความ
ทนาการดังนั้น

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

มสุข และการ
สูงอายุมีความ
งต่างๆได้ตาม
ศึกษาของ สุจิ
นเกิดจากการ
ยให้ผู้สูงอายุมี
มีความสุขกับ
ที่ได้รับรางวัล 
รียด และยัง
ร่วมกันได้ดี 
ารก็เป็นส่วน
วยา และเพิ่ม
ากกิ จกรรม
ให้ เกิดความ
ให้ผู้สูงอายุมี

ๆที่ผู้สูงอายุได้
จัดสวัสดิการ
มีความสุขได ้
ษ า ข อ ง 
นาการบําบัด
วยาและเพิ่ม
บบกิจกรรม
 และเน้นการ
นาน และจาก
ของโปรแกรม
สูงอายุ พบว่า
ทนาการอยู่ใน
ภาพชีวิตด้าน
กว่าก่อนการ
มสุข  มีความ
นการเข้าร่วม

 

 
  



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

 

กิจกรรมนันท
ข้างต้นจึงเป็น
คนชรามีความ
 
 มีสิง่

เป็น
ความสุขจา
บรรยากาศดี
จัดบริการต่า
จากเจ้าหน้าที
สอดคล้องกับ
ความปลอดภั
พื้นที่อย่างเห
สะดวก แก่ผ
นันทนาการ
รับประทานอ
ทางศาสนา (
2555) นอกจ
อา ศัยและ สิ
สภาพแวดล้อ
กว้างไว้สําหรับ
ความร่มเงา (
มีความร่มรื่น
ต่าง ๆเป็นต้น

 
 ไดร้ั

เป็น
การตอบสนอ
สอดคล้องกับ
ที่มีความสุขข
ปัจจัยขั้นพื้น

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

ทนาการ และกิ
นปัจจัยที่ทําใหผ้
มสุขประการห

งแวดล้อมที่ดี
นอีกปัจจัยหนึ่
กการที่ ได้อยู
ดี ส่งผลให้สุข
งๆที่เหมาะสม
ที่ที่ดูแล ก็ส่งผ
บมาตรฐานการ
ภัย ไม่เป็นอันต
หมาะสม ทั้งมีล
ผู้อยู่อาศัย เป็
ร  มุมพักผ่อน
อาหารเป็นสัดส
(สํานักส่งเสริม
จากนี้การศึกษ
ส่ิ งแวด ล้อมพ
อมภายนอกตัว
ับทํากิจกรรม ม
(สกัลย์, 2557)
น มีต้นไม้ สวน
น 

รับการตอบสน
นปัจจัยหนึ่งที่ผ
งความต้องกา

บการศึกษาเรื่อ
ของผู้สูงอายุใ
ฐานในการดํา

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

กิจกรรมต่าง ๆ
ผู้สูงอายุในสถา
นึ่ง 

ด/ีการบริการที
งที่ส่งเสริมให้

ยู่ ในสภาพแว
ขภาพจิตดีขึ้น
ม การได้รับก
ลให้ผู้ให้ข้อมูล
รจัดส่ิงแวดล้อม
ตรายต่อสุขภา
ลานกิจกรรม 
ป็นมุมออกกํา
น  พื้นที่ สี เขีย
ส่วน หรือมีห้อง
มและพิทักษ์สิ
ษาด้านความต้
พบว่ า ผู้ สู ง อ
วบ้าน โดยเป็น
 มีโต๊ะไม้ มีต้นไ
) ซึ่งบรรยากาศ
นดอกไม้ และล

นองปัจจัยพื้น
ผู้สูงอายุต้องก
รของตนเองใน
งทัศนะต่อการ
นกรุงเทพมห
าเนินชีวิตมีคว

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

 ๆ ดังได้กล่าว
านสงเคราะห์

ที่ด ี 
ห้ผู้ให้ข้อมูลมี
ดล้อมที่ดี มี

น รวมถึงการ
ารบริการที่ดี
ลมีความสุขได้
ม สถานที่ที่มี
าพ มีการแบ่ง
 อํานวยความ
าลังกาย มุม
ว  มีสถานที่
งประกอบพิธี
สิทธิ์ผู้สูงอายุ, 
ต้องการที่พัก
ายุ ต้ อ งการ
นบ้านที่มีลาน
ไม้ใหญ่เพื่อให้
ศของศูนย์ฯนี้
ลานกิจกรรม

นฐาน  
การการได้รับ
นทุกๆด้าน ซึ่ง
รเป็นผู้สูงอายุ
านคร พบว่า
วามสําคัญต่อ

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

 

การมีความ
4.136 แ
รองลงมาคื
อาหาร และ
ดูแลรักษา
ศศิพัฒน์, แ
กับการศึกษ
ภายนอกมั
ดํารงชีวิตก
และความ
ประกอบด้
และมีความ
 
 มี
และเป็นที่

ไม
เพียงอย่าง
จากปัจจัย
สอดคล้องก
ความสุขเกิ
ความสุขภ
ภ า ย ใ น เ ป
ประกอบด
ภาคภูมิใจใ
จากการศึ
พบว่าการส
ทางบวกกั
พิจารณาเป็
ด้านการเป็
ความผาสุก

 

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

วารสารการพยาบา

มสุขในระดับ
และให้ความสํา
คือด้านยารัก
ะอีก 2 ปัจจัยไ
สุขภาพไม่มีผ
และภาวิณี, 25
ษาของ สุธรรม
มักจะสัมพันธ์ก
การมีปฎิสัมพัน
มสุขที่ เกิดจาก
ด้วยความสุขจ
มมั่นคงในชีวิต 

ภาพลักษณ์ต
ยอมรับในสัง
ม่เพียงแต่ความ
งเดียว แต่ผู้สูง
ยภายในที่ ส่ ง
กับการศึกษาข
กิดขึ้นได้จากอ
ภายนอกและค
ป็ น ค ว า ม สุ ข
ด้วยความสุข
ในตนเอง ควา
ึกษาของ ปิย
สนับสนุนทางสั
กับความผาสุ
ป็นรายด้านพบ
ป็นส่วนหนึ่งข
กทางใจสูงกว่าด

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

าล การสาธารณสุขแล

มากที่ สุด มีค
าคัญกับการมีบ้
ษาโรค ลําดับ
ได้แก่ด้านเครือ่
ผลต่อความสุข
551) นอกจาก
ม (2553) ที่กล
กับปัจจัยด้าน
นธ์กันระหว่าง
กปัจจัยด้านส่ิ
จากการมีปัจจั
  

ต่อตนเองดี/ภู
งคม  
มสุขที่เกิดจาก
อายุยังสามาร
ผลให้ ผู้ สูงอา

ของ สุธรรม (2
องค์ประกอบห
ความสุขภาย
ข ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภ
ขจากการมีอิส
ามดีงามและค
ยะกมลและบั
สังคม โดยรวม
กทางใจของ

บว่า การสนับส
องสังคม มีคว
ด้านอื่นๆ 

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

ละการศึกษา  | 95

ค่าเฉลี่ยเท่ากั
บ้าน/ที่อยู่อาศั
บต่อมาคือด้า
องนุ่งห่ม กับกา
ข (วิทธิลักษณ
นี้ ยังสอดคล้อ
ล่าวว่าความสุ
นต่าง ๆ ในกา
งมนุษย์ด้วยกั
สิงแวดล้อม ซึ
จัยส่ี ที่เพียงพ

ภูมิใจในตนเอ

กปัจจัยภายนอ
รถมีความสุขไ
ายุ มีความสุ
553) อธิบายว
หลายอย่าง ทั้
ในซึ่งความสุ
ภ า ย ใ น จิ ต ใ
สรภาพ ควา
ความสงบ แล
บัวทอง (2555
มมีความสัมพัน
งผู้สูงอายุ เมื่
สนุนด้านอารมณ
วามสัมพันธ์กั

.. 
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 มีเพื่อ
ซึ่งมีทั้

แฟน) เพื่อนที่ป
วามเหงา  ไม
งเคราะห์คนช
ังช่วยให้ผู้สูงอ
จกรรมต่างๆร
ช่นกัน และกา
้องอยู่ด้วยกัน
แลกันก็เพียงพ
นผู้สูงอายุที่อ ิ
หมายถึงการมีเ
สดงความใกล้
ป็นการบ่งบอก
ย่างไร แสดงถึ
นเอง (ศิริพัน
ารศึกษาของ
วามสุขอันเกิด
ความสุขในระ
ัมพันธ์ดี มีการ
วามตึงเครียด
งเคราะห์คนชร

 
 มีควา

เป็นคว
ที่ใช้เป็นที่ยึดเห
ฟน ความสัมพั
้อํ านวยการศ
้สูงอายุ ซึ่งสอ
ณะ (2555) ที
หนี่ยวจิตใจที่เ

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

พยาบาล การสาธารณ

น  
ั้งเพื่อนที่สนิท
ปรึกษา เป็นส่ว
ม่ รู้ สึก โดดเดี่
ชรา ซึ่งผู้สูงอาย
อายุอยู่ด้วยกัน
ร่วมกัน จึงมีส่
ารที่มีเพื่อนรู้ใจ
น เพียงแค่สาม
พอแล้วซึ่งสอดค
ธิบายว่าเพศส
เพศสัมพันธ์กัน
้ชิด การแสดงค
กว่าบุคคลนั้นเ ิ
ถึงความมั่นใจใ
ธุ์, 2554) นอ
ง  สุจิตราแล
จากการส่ือสา
ะดับสูง จากกา
รทักทาย พูดคุย
ทําให้เกิดบรร
รา 

ามสัมพันธ์ที่มี
วามสัมพันธ์ระ
หนี่ยวด้านจิตใ
พนัธ์กับบุตรหล
ศูนย์พัฒนาก
ดคล้องกับการ

ที่กล่าวว่าผู้สูงอ
เป็นตัวบุคคลเ

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

ณสุขและการศึกษา 

ท และไม่สนิท
วนช่วยให้ผู้สูง
ี่ ยวขณะที่อยู
ยุคิดว่าการมีเพื
น คอยตักเตือ
สวนทําให้เกิดค
จหรือมีแฟน ไ
มารถพูดคุย ป
คล้องกับเรื่องเ
สัมพันธ์ในผู้สูง
นเท่านั้น แต่หม
ความเอื้ออาท
ปิดเผยตนเอง
ในตนเอง และ
กจากนี้ยังสอ
ะนงนุช  (255
รกับเพื่อน ทําใ
ารที่เป็นผู้สูงอ
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นมีกิจกรรมห ื
วามรู้สึกสูญเสีย
งตน เอ งลด
อายุต้องมีการ
อการดําเนินชี
งอายุได้นายแพ
บันวิจัยและพัฒ
าวว่าความก้าว
างต่อเนื่องทําใ

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

ม่หลับฯลฯซ่ึง
ผลระทบต่อ
ฤษฎีการเสื่อม
วภาพอธิบาย
งๆในร่างกาย
ั้งด้านร่างกาย

2554: 11-24)
่างๆที่จะเกิด
นเร่ งด่ วนที่

รองรับปัญหา
จะเกิดขึ้นนั้น
นของผู้สูงอายุ
ายุ ส่วนใหญ่
ญหาที่มักพบ
ได้ยินการเกิด
ช่วยเหลือและ
ด้แก่ความดัน
โรคเบาหวาน
ยุไทย ,2551: 

สถิติแห่งชาติ 
ายุประเมินว่า
ความดันโลหิต
ะ 13.3 และ
าร้อยละ 51.2 
หงารวมทั้งวิถี
ยนไปเพราะ
รือมีส่วนร่วม
ยบทบาทและ
ลงจากการ
ปรับตัวอย่าง

ชวิตประจําวัน
พทย์บรรลุศิริ
ฒนาผู้สูงอายุ
วหน้าทางการ
ให้ประชากรมี
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อายุยืนยาวข
ครอบครัวทําใ
จึ งมากขึ้นต
Expectancy
พัฒนาผู้ สูงอ
เพราะเป็นกา
คนต้องช่วยกั
เพิ่มจํานวนขึ
พัฒนาผู้สูงอ
เข้มแข็งและมี
จากการที่ผู้สู
ความสามารถ
เงินสําหรับกา
จะทําให้ผู้สูง
สังคมได้มาก
คุณภาพชีวิต
เร่งด่วนที่รัฐค
ดําเนินการใด
แนวโน้มที่จะ
ผู้สูงอายุรวม
การศึกษางา
ใหญ่จะศึกษ
เพื่อความสําเ
แนวโน้มในปั
ชีวิตของผู้สูง
อาศัยเป็นฐาน

แผน
(พ.ศ. 254
คณะรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ใ
ความสําคัญข
สังคมนํายุทธ
และการส่งเส
ผู้สูงอายุดํารง
การเห็นคุณค่
ภายในตนขั้น

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

ขึ้นประกอบ
ให้อัตราการเกิ
ตามลําดับแล
y) เพิ่มขึ้นเป
อายุไม่ใช่การห
ารมองอนาคตว
กันรับผิดชอบดู
ขึ้นเรื่อยๆแต่
อายุคือการทํา
มีส่วนร่วมในก
สูงอายุมีสุขภา
ถและโอกาสใน
ารใช้สอยเพื่อส่ิ
อายุเป็นสมาชิ
กกว่าประชา
ตผู้สูงอายุเป็น
ควรเร่งรีบในก
ๆเพื่อรองรับสั
ะต้องเผชิญกับ
มถึงปัญหาต่า
นวิจัยที่เกี่ยวข
าถึงปัจจัยเส่ีย
เร็จในการดํารง
จจุบันจะมีกา
งอายุโดยใช้ชุ
นในการพัฒนา
นระยะยาวผู้สู
45-2565) 
รีเมื่อวันที่ 5 ก
ในเรื่องการคุ้
ของแผนฯเพื่อใ
ศาสตร์สู่การป
สริมคุณค่าของ
งชีวิตอยู่อย่าง
าในตนเองของ

นพื้นฐานที่ผู้สูง

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

กับนโยบายก
กดิลดลงสัดส่วน
ละมีอายุคาด
ป้าหมายระยะ
หาทางช่วยเห
ว่าจะเต็มไปด้ว
ดูแลผู้สูงอายุที
เป้าหมายสํา
าให้ผู้สูงอายุเ
การพัฒนาสังค
าพที่ดีและยังต
นการทํางานต
สงจําเป็นในชีวติ
ชิกที่ทําคุณปร
กรในวัยอื่นๆ
นส่ิงจําเป็นแ
การดําเนินการ
สังคมผู้สูงอายุข
บปัญหาความ
างๆที่กล่าวมา
ข้องกับผู้สูงอา
ยงหรือปัจจัยที
งชีวิตของผู้สูงอ
รศึกษาเพื่อพัฒ
มชนหรือแหล
 (Hsu et al.,
งอายุแห่งชาติ
ภายใต้ความ

กรกฎาคม 254
คุ้มครองผู้ สูงอ
ให้เจ้าหน้าที่ทุ
ปฏิบัติในเรื่องก
งผู้สูงอายุไว้ให
งมีศักดิ์ศรีและ
งผู้สูงอายุเป็นค
อายุรู้สึกว่าเป็น

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

การวางแผน
นของผู้สูงอายุ
ด เฉ ล่ีย  (Life 
ะยาวของการ
หลือผู้สูงอายุ
วยภาระที่ทุก
ที่นับวันแต่จะ
คัญของการ
ป็นสมาชิกที่
คมซ่ึงจะทําได้
ต้องมีความรู้
ต่างๆรวมทั้งมี
ตซึ่งหากทาํได้
ะโยชน์ให้กับ
ๆการพัฒนา
ละเป็นเรื่อง
รหากไม่มีการ
ของไทยก็จะมี
มยากจนของ
าข้างต้นจาก
ายุพบว่าส่วน
ที่ควรป้องกัน
อายุในขณะที่
ฒนาคุณภาพ
ล่งที่ ผู้สูงอายุ
 2010: 548) 
ติฉบับที่ 2 
เห็นชอบของ
45 ได้กําหนด
อายุโดยมีนัย
กภาคส่วนใน
การจัดบริการ
ห้นานที่สุดให้
ะพึ่งตนเองได้
ความรู้สึกเชื่อ
นที่รักเป็นคน
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ว

 

 
 

มีประโยชน
ผู้สูงอายุมอ
ต่อการเปลี
ว่าตนเองไ
ซึมเศร้าส้ิน
หมดคุณค่า
จะสามารถ
เจ็บป่วยเรื้
คุณค่าในต
สมรรถภาพ
ดังนั้นกิจกร
กระบวนก
การดูแลตน
ขึ้นทั้งในด้า
สาธารณสุข
ศึกษาวิจัยใ
ดูแลผู้สูงอ
อย่างมีควา

 
วัตถุประส
 ก
การดํารงชีวิ
 
ระเบยีบวิธี

ก
ศึกษาลักษ
โดยสอบถ
ประจําวันข
 
ประชากร
 ป
อาศัยอยู่ใน

ก
อาศัยอยู่ใน
ข้อมูล ด้วย

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

ารสารการพยาบาล 

น์และมีความ
องเห็นความสา
ล่ียนแปลงเมื่อ
ไร้ความสามา
นหวังกับอนาค
าด้วยผู้สูงอายุที
ถปรับตัวกับภา
รื้อรังได้ตรงกัน
ตนเองต่ํ าจะ
พด้านร่างกาย 
รรมของการส่ง
ารเพิ่มสมรรถ
นเองเพิ่มมากขึ้
านร่างกายจิต
ขกรมอนามัย
ในเรื่องนี้ ข้อมู
ายุให้สามารถ
มสุข 

สงค์การวิจัย 
ารวิจัยนี้มีวัตถ
วิตอย่างมีคุณค

ธกีารวิจัย 
ารวิจัยครั้งนี้
ณะการดํารงชี
ามข้อมูลเกี่ย

ของผู้สูงอายุ 

และกลุ่มตัวอ
ระชากรในก

น ต. บ้านต๋อม 
ลุ่มตัวอย่างใน
น อ. เมือง จ.
ยการสุ่มอย่างอ

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

การสาธารณสุขและก

มสามารถซึ่งเป็
ามารถของตนเ
สูงวัยดังนั้นหา
ารถขาดควา
ตจะมีแนวโน้ม
ที่มีการเห็นคุณ
วะไร้ความสาม
นข้ามกับผู้สูง
มี สุขภาพทรุ
 (Walker S.N.
งเสริมสุขภาพผู้
ถนะให้ผู้สูงอา
ขึ้นส่งผลให้ผู้สูง
ใจและสังคม 
 2547) ผู้
มูลที่ได้จะเป็น
ถดํารงชีวิตอยู

 
ถุประสงค์ เพื่อ
ค่าของผู้สูงอายุ

้ เป็นการวิจัย
ชีวิตอย่างมีคุณ
ยวกับลักษณะ

อย่าง 
ารวิจัยครั้งนี้
 อ. เมือง จ. พะ
การวิจัยครั้งนี้
 พะเยา ที่สมั

อย่าง  จํานวน 

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

การศึกษา  | 103

ป็นความรู้สึก
เองในการเผชิญ
ากผู้สูงอายุรู้สึ
มม่ันใจเครีย
มที่คิดว่าตนเอ
ณค่าในตนเองสู
มารถและควา
งอายุที่การเห็
ดโทรมและไ
. 1988: 76-90
ผู้สูงอายุตอ้งเป็
ยุมีศักยภาพใ
งอายุมีสุขภาพ
 (กระทรว
้วิจัยจึงได้สนใ
แนวทางในกา
ยู่ได้ด้วยตนเอ

อศึกษาลักษณ
ย ุ

สํารวจ   เพื่
ค่าของผู้สูงอา
ะการดํารงชีวิ

้ คือผู้สูงอายุ
ะเยา 
้ คือ  ผู้สูงอายุ
ัครใจในการใ
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ครื่องมือที่ใชใ้
เครื่อง

ักษณะการดําร
ป็นลักษณะเลื
วน  ได้แก่ 

 ส่วนที่
พศอายุ รายได
ยู่  และโรคปร

 ส่วนที่
ณค่าของผู้สูง
างกาย   จํานว
านวน  13  
านวน  12   ข้

 
ารหาคุณภาพ

1. ก
alidity) ข
บบสอบถามไป
รวจสอบความ
ก้ไขข้อคําถาม

ท่าน (Content
ช้ภาษา   เพื่
หมาะสมกับเนื
้สูงอายุได้ค่า IO

 2. ก า
หลังจากปรับป
้เชี่ยวชาญ คณ
้สูงอายุ ซึ่งมีลั
ึกษา จํานวน 
Reliability)  
องครอนบาค (
ดยได้ค่าความเ

 
 
 

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

ารพยาบาล การสาธ

ในการวิจัย 
งมือที่ใช้ในการ
รงชีวิตประจําว
อกตอบ  1 คํ

ที่ 1 แบบสอบถ
ด้  อาชีพ  สถ
ระจําตัว จํานวน
ที่ 2 แบบสอบถ
อายุประกอบ
วน  21 ข้อ ก
  ข้อ  และก
ขอ้ 

พของเครื่องมื
การหาความต
องแบบสอบถ
ปให้ผู้เชี่ยวชาญ
มตรงตามเนื้อ
มตามคําแนะน
t  Validity)  
อให้แบบสอ
นื้อหาการดําร
OC ตั้งแต่ 0.6
า ร ห า ค ว า ม
ปรุงแบบสอบ
ณะผู้วิจัยได้นํ
ลักษณะใกล้เคี
 30 คน เพื่อวิ
 โดยคํานวณ
(Coefficeint 
เชื่อมั่น  เท่ากับ

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

ารณสขุและการศกึษ

รวิจัย  เป็นแบ
วันที่มีคุณค่าข
คําตอบ ประกอ

ถามข้อมูลพื้น
านภาพสมรส
น  7  ข้อ 
ถามการดํารงชี
ด้วยการดูแลต
การดูแลตนเอ
การดูแลตนเอง

มอื 
รงตามเนื้อหา

ถาม โดยคณะผ
ญจํานวน 3 
หา แล้วทํากา
นําของผู้เชี่ยว
และความชัดเจ
บถามครอบ

รงชีวิตอย่างมี
0-1.00   
ม เ ชื่ อ มั่ น  (R
ถามตามคําแ

นําแบบสอบถ
คียงกับกลุ่มป
เคราะห์หาค่า

ณหาค่าสัมประสิ
  Alpha’s C
บ  0.828 

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

ษา 

บบสอบถาม
องผู้สูงอายุ
อบด้วย  2  

ฐาน ได้แก่ 
 การอาศัย

ชีวิตอย่างมี
ตนเองด้าน
งด้านจิตใจ
งด้านสังคม  

 (Content 
ผู้วิจัยได้นํา
ท่าน เพื่อ

ารปรับปรุง
วชาญทั้ง 3
จนของการ
บคลุมและ
คุณค่าของ

Reliability) 
นะนําของ
ามทดลอง

ประชากรที่
ความเที่ยง 
สิทธิ์แอลฟา
Cronbach)

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

การพิทักษส์ิ
การ

คณะกรรมกา
บรมราชชนนี
เลขที่ 3529
2558 โดย
ตัวอย่างลงน
การเก็บรวบ
อักษรในแบ
ประโยชน์ขอ
รายละเอียดใ
สิทธิ์ที่จะตอบห
ปฏิบัติงาน ผู้
เพื่อประโยชน
 
การเก็บรวบ
 คณ
ดังนี้ 

1. ก
ประสานงานข
ชุมชนหน่วยง

2. ส
แบบสอบถา
ผู้สูงอายุ  

การ
และค่าร้อยละ
 
ผลการวิจัย 

ผู้สูง
60–65 ปี ร้
ร้อยละ  25  
เกษตรกร  ร้
รายได้เพียง
สมรส/บุตร/ห

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

สิทธิ์กลุ่มตัวอย
รทําวิจัยครั้งนี
ารจริยธรรมวิ

นี พะเยา ตามห
900034432 
ผู้วิจัยทําเอกส
ามเพื่อเข้าร่ว
รวมข้อมูล  ผู้
บสอบถาม โ
องการวิจัย ลัก
ในการตอบแบ
หรือไม่ตอบคําถ
ผู้วิจัยจะนําเสน
น์ทางวิชาการเท

บรวมข้อมูล 
ะผู้วิจัยจะดําเ

ก า ร เ ต รี ย ม
ขอความร่วมมื
งานและบุคคลอื
สํารวจข้อมูลโ
มลักษณะกา

รวิเคราะห์ข้อม
ะ  ค่าเฉลี่ยและ

 
งอายุ เป็นเพศ
ร้อยละ 37 รอ
  มีสถานภาพคู่
ร้อยละ 37 แล
พอใช้จ่าย ร้อ
หลาน  ร้อยละ

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

ย่าง 
นี้ได้ผ่านการเ
จัยในคนวิทยา
หนังสือรับรองจ
 ออกวันที่ 28
สารขอความยิน
มในการศึกษา
ผู้วิจัยชี้แจงเป็
ดยแจ้งวัตถุป
กษณะแบบสอ
บบสอบถาม ก
ถามได้ โดยไม่มีผ
นอผลการวิจัย
ท่านั้น  

เนินการเก็บรว

พื้ น ที่ ชุ ม ช น
มือในการปฏิบั
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้
โดยสอบถามข้
รดํารงชีวิตปร

มูลด้วยการแจ
ะค่าเบี่ยงเบนม

ศหญิง ร้อยละ 
งลงมามีอายุม
  ร้อยละ  69 
ละไม่ได้ทํางาน
อยละ  70  อ
ะ  56   แล

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

ห็นชอบจาก
าลัยพยาบาล
จริยธรรมวิจัย 
8 กุมภาพันธ์
นยอมให้กลุ่ม
าวิจัย โดยใน
นลายลักษณ์
ประสงค์และ
อบถาม และ
กลุ่มตัวอย่างมี
ผลใด  ๆต่อการ
ยในภาพรวม

วบรวมข้อมูล

น   โ ด ย ก า ร
ัติงานกับผู้นํา

ขอ้ง 
้อมูลเกี่ยวกับ
ระจําวันของ

จกแจงความถี่ 
มาตรฐาน 

 60 มีอายุ 
ากกว่า 75 ปี 

  ผู้สูงอายุเป็น
นร้อยละ 26มี 
อาศัยอยู่กับคู่
ะอยู่ลําพังคน

 

  

 
 

 



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

 

เดียวร้อยละ 
65  เป็นโรคเ
โรคความดัน
ร้อยละ 14  โ
หอบหืด  ร้อย
รักษาโรค ด้ว
พื้นบ้านและแ
ปัจจุบันร้อยล

ลักษ
ของผู้ สูงอาย
ภาพรวมของ
มากที่สุด ( X
ระดับมากที่สุ
ส่วนตัวต่างๆไ
2 ครั้งเช้า
2.60) นอนห
ชั่วโมง ( X =
ความช่วยเห
( X = 2.50) 
ดื่มกาแฟเป็นป

ในก
ของการดูแล
( X =2.72) เ
ที่สุด 7 ข้
ครอบครัวเป็
( X = 2.72) 
ครอบครัว ( X
( X = 2.63)
ผิวหนังเหี่ยว
หน้าที่ของตน
การช่วยเลี้ยง
กิจกรรมต่าง
กระทําได้ ( X
ศาสนาเพื่อใ
2.50)  ส่วนใน
ของการดูแ

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

  12 กลุ่มผู้สูงอ
บาหวาน  ร้อย
โลหิตสูง ร้อย
โรคหัวใจและห
ยละ 1   และโร
ยการซื้อยามา
แพทย์แผนไทย
ละ 92 
ษณะการดํารงชี
ยุในการดูแลต
การดูแลตนเอ

X =2.68) เมื่อพิ
สุด 4 ข้อ ได้แ
ได้ด้วยตนเอง 
า-เย็นเพื่อให้ร่า
หลับพักผ่อนเพี
 2.59)  และเมื

หลือจากคนใน
  ส่วนข้อที่มีระ
ประจํามากกว่า
การดูแลตนเอ
ลตนเองด้านจิ
มื่อพิจารณาเป็
ข้อ ได้แก่ เป็นส
นสมาชิกที่สํา

 รู้สึกว่าตนเองมี
X = 2.65) มี
 ยอมรับกับร่า
วย่นสายตาพร
นที่มีต่อครอบ
งดูบุตรหลาน (
งๆเหมาะสมกั
X = 2.54) แ
ให้ตนเองมีคว
นการดูแลตนเอ
ลตนเองด้าน

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

อายุมีโรคประจ
ยละ 30  โรคเก๊
ยละ 47 มีไขมั
หลอดเลือด ร้อ
รคไต  ร้อยละ
กินเอง  ร้อยล
  ร้อยละ 1แล

ชวีิตประจําวัน
ตนเองด้านร่า
องด้านร่างกาย
พิจารณาเป็นร
แก่ ปฏิบัติกิจวั
 ( X = 2.65) 
างกายสะอาด
ยงพออย่างน้อ
มื่อท่านรู้สึกไม่ส
นครอบครัวหรื
ดับการปฏิบัติ
 1 แก้วต่อวัน (
งด้านจิตใจพบ
ตใจ อยู่ในระ
ป็นรายข้อพบว่
สมาชิกที่สําคัญ
าคัญคนหนึ่งขอ
มีค่ามีประโยชน
มีอารมณ์ดีร่าเ ิ
างกายที่เปล่ียน
ร่ามัวและพอใ
บครัวเช่นการช
( X = 2.60
กับความสามา
และปฏิบัติตาม
วามสุขและมี
องด้านสังคมพ
นสังคม  อยู่ ใน

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

จําตัว ร้อยละ 
ก๊าท์ร้อยละ 3 
มันในเลือดสูง 
อยละ 2 โรค
 1   ผู้สูงอายุ

ละ 6  แพทย์
ะ แพทย์แผน

อย่างมีคุณค่า
างกายพบว่า
ย อยู่ในระดับ
ายข้อพบว่ามี
วัตรประจําวัน
 อาบน้ําวันละ 
สดชื่น ( X = 
อยคืนละ 5-6 
สบายท่านขอ
รือคนใกล้ชิด 
น้อยที่สุด คือ 
( X = 0.92) 
บว่าภาพรวม
ดับมากทีสุด 

ว่ามีระดับมาก
ญคนหนึ่งของ
องครอบครัว 
น์ต่อบุคคลใน
ริงสนุกสนาน 
นแปลงไปเช่น
ใจในบทบาท
ช่วยดูแลบ้าน
0) เลือกทํา
ารถที่ท่านจะ
มคําสอนของ
สมาธิ ( X = 

พบว่าภาพรวม
นระดับมาก 

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

ว

  
 
 

 
 
 

     
 

     

    

    

 

          

( X =2.47)
ที่สุด  ได้แ
และผูกพัน
ช่วยเหลือกิ
( X = 2.5
และมีความ
( X = 2.50

 
อภิปรายผ

ผู้
60 – 65 
ปี  ร้อยละ 
เป็นเกษตร
26  มี ราย
สมรส/บุตร
ร้อยละ  12
ของภาคเห

ก
เป็นโรคเบา
ความดันโล
ละ 14  โรค
หืด  ร้อยละ
โรค ด้วยกา
และแพทย์
ร้อยละ 92
ชีวิตของผู้สู
กรณีศึกษ
พระนครศ ี
ผู้สูงอายุมีโ
ประจําตัวข
2. โรคควา
5. โรคไขม
7. โรคหัวใจ
จะได้รับกา
สถานพยาบ
ในพื้นที่ เพ

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

ารสารการพยาบาล 

) เมื่อพิจารณา
แก่ท่านและสม
นต่อกัน ( X =
กจิกรรมในสังค
8) เป็นที่ชื่นชอ
มสุขที่มีโอกาส
0) 

ผล 
้สูงอายุ เป็นเพ

  ปี ร้อยละ 3
  25   มีสถาน
รกร  ร้อยละ 
ได้เพียงพอใช้จ
ร/หลาน ร้อยล
2  ซึ่งเป็นลักษ
นือ 
ลุ่มผู้สูงอายุมี
าหวาน ร้อยละ
ลหิตสูง ร้อยละ
คหัวใจและหล
ะ 1  และโรค
ารซื้อยามากินเ
แผนไทย  ร้อย
  ซึ่งสอดคล้อง
สูงอายุในบริบท
าตําบลสามบั
รีอยุธยา (กัลพ
โรคประจําตัว
ของผู้สูงอายุป
ามดันโลหิตสูง
มันอุดตันเส้นเ
จ 8. โรคเบาหว
รรักษาโรคดังก
บาลในพื้นที่ บ
ราะมีอุปสรรค

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

การสาธารณสุขและก

าเป็นรายข้อพบ
มาชิกในครอบ
= 2.62) 
มตามความสา
อบของหมู่เพื่อ
สได้ช่วยเหลือ

พศหญิง ร้อยล
7 รองลงมามีอ
ภาพคู่  ร้อยละ

 37 และไม่ได้ท
จ่ายร้อยละ 70
ละ  56  และอ
ณะของผู้สูงอา

มีโรคประจําตั
ะ 30 โรคเก๊าท์
ะ 47  มีไขมันใ
อดเลือดร้อยล
คไต ร้อยละ 1
เอง  ร้อยละ 6
ยละ 1 และแพ
งกับ สภาพการ
ทเชิงพื้นที่นิคม
บัณฑิต อําเภอ
พฤกษ์ พลศร,
มากกว่า 1 
ระกอบด้วย 
 3. โรคหอบ 
เลือด 6. โรค
วาน 9. โรคเป็
กล่าวเป็นประ
บางคนก็ซื้อยา
คด้านการเดินท

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

การศึกษา  | 105

บว่ามีระดับมา
บครัวมีความรั
เต็มใจให้ควา
ามารถและกําลั
อนในวัยเดียวกั
อผู้อื่นที่มีปัญห

ละ 60 มีอา
อายุมากกว่า 7
ะ  69  ผู้สูงอา
ทํางาน ร้อยล
0 อาศัยอยู่กับ
ยู่ลําพังคนเดีย
ายุในต่างจังหวั

ัว ร้อยละ  6
ท์ร้อยละ 3 โร
นเลือดสูง  ร้อ
ละ  2 โรคหอ
 ผู้สูงอายุรักษ

6 แพทย์พื้นบ้า
ทย์แผนปัจจุบั
รณ์และคุณภา
มอุตสาหกรรม 
ออุทัย จังหวั
2558) ที่พบว

โรค ซึ่งโร
1. โรคปอ

 4. โรคข้อเข
ไวรัสตับอักเส
นลมซึ่งผู้สูงอา
จําทุกเดือนจา
จากร้านขายย

ทาง  

.. 

5 

ก
ัก
ม

ลัง
ัน 

หา    

ยุ   
75  
ยุ

ละ  
คู่

ยว
ัด

65 
ค
ย
บ

ษา
น
ัน
พ
 : 
ัด
ว่า
ค
ด      

ข่า    
บ   
ายุ
ก

ยา
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ข
ร่า
อ
ด้
อ
ก
รั
ข
บุ
พ
สั
ด้
ข้
ป
ค
พั
ส
ห
เส
ป
น้
ให
ล
วัน
ชั่
มิ
ให
เป็
ทุ
ช่
ส
ก
ป่
,2
เจ็

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

06 |  วารสารก
 

ลักษณ
องผู้สูงอายุพบ
างกาย อยู่ในร
ยู่ในระดับมาก
้านสังคมพบว่า
ยู่ในระดับมา
ารศึกษาพฤติก
ับผิดชอบของ
องปัจจัยส่วนบ

บุคคลในครอบค
พฤติกรรมการด
ังคมและด้านเ
้านเมื่อพิจารณ
้อพบว่ามีระดับ

ประจําวันส่วนตั
รั้งเช้า-เย็นเพื

พักผ่อนเพียงพ
อดคล้องกับ 

หมายถึงกิจกร
สมอ (สถาบันเ
ประกอบด้วย 1
น้อยวันละ 2 ค
ห้ถือ 5 หมู่ 3
ะนิดไม่เกิน 3
ันละ 6-8 แ
ัวโมงปลอดโป
ตรใกล้ชิดครอ
ห้สะอาดตาน่า
ป็นอย่างน้อย 9
ทุกคนและเมื่
วยเหลือจาก
อดคล้องกับก
ารส่งเสริมคุณ

ปาอําเภอบางเล
2552)  พบว่า
จบ็ป่วยอยู่ระดั

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

ารพยาบาล การสาธ

ณะการดํารงชีวิ
บว่าภาพรวมข
ระดับมากที่สุด
กที่สุด ( X =2.
าภาพรวมของก
ก ( X =2.47)
กรรมการดูแลต
งโรงพยาบาลห
บุคคลและการ
ครัว (มาริสาปร
ดูแลตนเองด้า
ศรษฐกิจของผู้
ณาการดูแลตน
บมากที่สุด 4 
ตัวต่างๆได้ด้วย
พื่อให้ร่างกาย
ออย่างน้อยคืน

 9 ประกา
รมที่ควรปฏิบั
วชศาสตร์ผู้สูง

1) อาบนํ้าทุก
รั้ง 2) กินอาห
) ออกกําลังกา
0 นาที 4) ดื่ม
ก้ว 5) พักผ่อ
ร่งแจ่มใส 6)

อบครัว 7) ดูแ
ใช้ 8) ตรวจ
9) ฝักใฝ่ในธรร
ือท่ านรู้ สึ ก ไ

กคนในครอบ
ารประเมินผล

ณภาพชีวิตของผ
ลนจังหวัดนคร
 การได้รับกา
ับมาก ( X =3

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

ารณสขุและการศกึษ

ตประจําวันอย
ของการดูแลต
ด ( X =2.68)
72) และการ
การดูแลตนเอง
) ซึ่งสอ
ตนเองของผู้สูง
หลวงพ่อเปิ่นบ
รสนับสนุนทาง
ระทุมมา, 255
านร่างกายด้าน
ผู้สูงอายุอยู่ในร
นเองด้านร่างก
 ข้อ ได้แก่ ปฏิ
ยตนเองอาบน้ํา
สะอาดสดชื่น
นละ 5-6 
ารเพื่อชีวีสดใส
บัติเป็นประจํา
อายุ, 2542 :

กวันแปรงฟันส
ารสุกสะอาดวั
ายสามครั้งต่ออ
มนํ้าสุกสะอาด
อนให้เพียงพอวั
) งดส่ิงเสพติด
แลบ้านเรือนขอ
สุขภาพให้ถ้วน
รมประกอบกรร
ไม่สบายท่ าน
ครัวหรือคนใ
ลความต้องกา
ผู้สูงอายุในตําบ
รปฐม (ศรินยา
ารดูแลจากญา
.59 , S.D. = 1

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

ษา 

ย่างมีคุณค่า
ตนเองด้าน
 ด้านจิตใจ 
ดูแลตนเอง
งด้านสังคม 
ดคล้องกับ
งอายุในเขต
บนพื้นฐาน
งสังคมจาก
50) ที่พบว่า 
นจิตใจด้าน
ระดับสูงทุก
ายเป็นราย
ฏิบัติกิจวัตร
าวันละ 2 
นนอนหลับ

ชั่วโมงซึ่ง
สวัยสูงอายุ
าอย่างสมํ่า
 78 -109)
ะอาดอย่าง
ันละ 3 มื้อ
อาทิตย์ครั้ง
อย่าให้ขาด
วันละ 6-8 
คบหาญาติ
องใช้เส้ือผ้า
นถี่ปีละครั้ง
รมดีอารีต่อ
นขอความ
ใกล้ชิด ซึ่ง
รจําเป็นใน
บลบางไทร
าสุริยะฉาย
าติเมื่อยาม
 1.119)  

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

เมื่อ
รายข้อพบว่า
ที่สําคัญคนห
ประโยชน์ต่อ
สนุกสนานย
ผิวหนังเหี่ยว
หน้าที่ของตน
การช่วยเล้ีย
เหมาะสมกับ
ปฏิบัติตามคํา
และมีสมาธิซ
ต้องการจําเป็
ในตําบลบาง
(ศรินยาสุริยะ
ถือจากบุคคล
3.40 , S.D. 
ของบุตรหลา
อยู่ระดับมาก
คือบุคคลรอบ
เคารพยกย่อง
S.D. = 1.
ศักดิ์ศรีอยู่ระ

เมื่อ
รายข้อ พบว่า
ในครอบครัว
ความช่วยเห
และกําลังเป็
และมีความสุ
สอดคล้องกับ
ตําบลทองหล
ริชญาเทพศิ
ทองหลาง  
ความรู้สึกมีค
เช่นเข้าร่วมงา

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

อพิจารณาการ
มีระดับมากที่ส
หนึ่งของครอบ
อบุคคลในคร
อมรับกับร่าง
วย่นสายตาพร
นที่มีต่อครอบ
ยงดูบุตรหลา
บความสามารถ
าสอนของศาส
ซึ่งสอดคล้อง

ปนในการส่งเสริ
งไทรป่าอําเภอ
ะฉาย,2552)  
ลในครอบครัวอ
 = .844) เมื่อ
านเสมือนหนึ่ง
 ( X = 3.55,
บข้างให้ความ
งนับถือและเชื่อ
092) ความรู้
ดับปานกลาง (
อพิจารณาการ
ามีระดับมากที
วมีความรักแล
หลือกิจกรรมใน
นที่ชื่นชอบข
ขที่มีโอกาสได้
บการศึกษาคุณ
ลาง อําเภอบ้า
ศิริ ,2555)  ที่
 อํา เภอบ้านน
ความสุขในกา
านเทศกาลตาม

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

รดูแลตนเองด้
สุด 7 ข้อ ได้แก
บครัวรู้ สึกว่าต
รอบครัวมีอาร
กายที่เปล่ียน
ร่ามัวและพอใ
บครัวเช่นการช
นเลือกทํากิจ
ถที่ท่านจะกระ
สนาเพื่อให้ตนเ
กับการประเ
ริมคุณภาพชีวิต
อบางเลนจังห

  พบว่า ด้านกา
อยู่ในระดับปาน
จําแนกรายข้อ
เป็นเสาหลักข
, S.D. = 1.10
สําคัญเห็นคุณ
อฟังระดับมาก
รู้สึกว่าตนเองมี
(X = 3.47 ,S.
รดูแลตนเองด้
ที่สุด  ได้แก่ท่า
ละผูกพันต่อกั
นสังคมตามค
องหมู่เพื่อนใน
้ช่วยเหลือผู้อื่น
ณภาพชีวิตขอ
านนา จังหวัดน
พบว่ า ผู้ สู งอ
นา  จั งหวัดน
รเข้าร่วมกิจก
มประเพณี งาน
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าภายในของวิท

รประกนัคุณภา
องวิทยาลัยฯ 
ระกันคุณภาพ
นข้อมูล 
กเปล่ียนความคิ
รว่มกัน 
บตัิ 
ประเมินผล 

 พบว่าค่าเฉลี่ย
ับมากที่สุด ซึ่งด
ารติดตามประ

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

รฐานของระดับ
ฯของประชากร

าพการศกึษาภ

พฯโดยรวม 
ะกันคุณภาพฯ
กนัคุณภาพฯ 
กนัคุณภาพฯ 

ยของทัศนคติที่
นคติที่มีต่อระบ
าเฉล่ียมากที่สุด
= 3.76) 

รฐานของระดับ
ทยาลัยฯของปร

พการศกึษาภา

ฯ โดยรวม 

คิดเห็น 

ยของการมีส่วน
ด้านการร่วมป
ะเมินผลในระบ

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

วารส

ับคะแนนทัศนค
ร 

ายใน 

 

 

มีต่อระบบการ
บบการประกัน
ด ( x = 4.01)

บคะแนนการมีส
ระชากร 

ายใน 

นร่วมระบบการ
ปฏิบัติในระบบ
บบประกันคุณภ

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

สารการพยาบาล การ

คติที่มีต่อระบบ

x  

3.92 
3.99 
3.76 
4.01 

รประกันคุณภา
นคุณภาพการ
) และด้านควา

ส่วนร่วมระบบ

x  S

34.86 
7.03 
6.94 
6.77 
7.20 
6.92 

7
1
2
2
1
1

รประกันคุณภา
ประกันคุณภา
ภาพการศึกษา

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

รสาธารณสุขและการ

บการคุณภาพ 

.D.S  อ
ร

0.46 
0.59 
0.54 
0.48 

  
  
  
  

าพการศึกษาภ
ศึกษาฯ ด้านพ
ามรู้สึกต่อระบ

บการประกัน 

.D.S  อยู่ใ
ระดั

7.61 
.71 

2.01 
2.10 
.47 
.73 

มากท
มากท
มากท
มากท
มากท
มากท

าพการศึกษาภ
าพการศึกษาฯม
าฯมีค่าเฉลี่ยน้อ

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

รศึกษา | 113 

 

อยู่ใน
ระดับ  
  มาก 
  มาก 
  มาก 
  มาก 

ภายในโดยรวม 
พฤติกรรมต่อ
บการประกัน

ใน
ดบั  
ที่สุด 
ที่สุด 
ที่สุด 
ที่สุด 
ที่สุด 
ที่สุด 

ภายในโดยรวม
มีค่าเฉล่ียมาก
อยที่สุด ( x  = 

 

 

 



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

114 | วารสาร
 

ตารางที่ 4    
 
 
 ส
 

การรบั

ทัศนคติที่มีต
วิทยาลัยฯ โด
การมีส่วนร่วม
วิทยาลัยฯโดย
 

 จาก
ประกันคุณภา
ระบบการประ
ระหว่างการรั
วิทยาลัยฯเป็น
 

ตารางที่ 5   ค
 ก
 
  การรับรูร้ะบบ
                  
                  
              รว่ม
                  
 

ด้านการสนบัสน
ระบบประกันฯ 
ด้านการรว่มแล
คิดเห็นในระบบ
ด้ านการวางแ
ระบบประกันฯ 
ด้านการรว่มปฏิ
ประกันฯ 
ด้านการตดิตาม
ระบบประกันฯ 
 

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

รการพยาบาล การสา

  ค่าสัมประสิทธ
วิทยาลัยฯโดย
โดยรวม และก
ส่วนร่วมระบบ

บรูร้ะบบคุณภ
ของวิทยาลั

ต่อระบบคุณภ
ดยรวม 
มระบบคุณภาพ
ยรวม 

ตารางท่ี 4 พบ
พฯโดยรวม แต

ะกันคุณภาพฯ โ
ับรู้ระบบคุณภ
รายด้าน ดังแส

ค่าสัมประสิทธ์ิส
กับการมีส่วนร่ว

บคุณภาพฯ       
                    
       การมสี่วน  
มระบบคุณภาพฯ
              

นุนข้อมูลใน
 
ลกเปลี่ยนความ
บประกันฯ 
แผนร่ วมกัน ใน
 
ฏิบตัิในระบบ

มประเมินผลใน
 

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

าธารณสขุและการศกึ

ธิ์สหสัมพันธ์ระ
ยรวมกับทัศนคต
การรับรู้ระบบคุ
บคุณภาพการศึ

าพการศกึษาภ
ลัยฯโดยรวม 
ภาพการศึกษ

พการศึกษาภา

บว่า การรับรู้ระ
ต่การรับรู้ระบบ
 โดยภาพรวมอย่
าพการศึกษาภ
ดงในตารางที ่5

สหสัมพันธ์ระห
วมระบบคุณภา

     
 

     
ฯ  

ด้านการรบั
ระบบปร

คุณภาพการ

.126 (p

-.046 (p

น .261 (p

.034 (p

.121 (p

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

กษา 

ะหว่างการรับรู้
ติที่มีต่อระบบค
คุณภาพการศึก
ศึกษาภายในขอ

ภายใน 

าภายในของ

ยในของ

ะบบการประกัน
บการประกันคุณ
ย่างมีนัยสําคัญท
ภายในของวิทย
5 

หว่างการรับรู้ระ
าพการศึกษา ภ

บทราบ
ระกัน
รศึกษาฯ 

ด้าน
ระ

ก

p =.320) .289

p =.717) .227

p =.037) .162

p =.791) .222

p =.339) -.05

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

ร้ระบบคุณภาพ
คุณภาพการศึก
กษาภายในของ
องวิทยาลัยฯโด

             ค

นคุณภาพฯโดย
ณภาพฯโดยภาพ
ทางสถิติ (r = 
าลัยฯกับการมี

ะบบคุณภาพกา
ภายในของวิทย

นการเลอืกรับ
ะบบประกัน
คุณภาพ
ารศึกษาฯ    

ค่าสัมประสิท

9 (p =.020) 

7 (p =.072) 

2 (p =.200) 

2 (p =.079) 

55 (p =.664) 

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

พการศึกษาภาย
กษาภายในของ
งวิทยาลัยฯโดย
ดยรวมของประ

ค่าสัมประสิทธิ์
 

.115 (p

     .251 (p

รวมไม่มีความสั
พรวมมีความสัม
 .251, p = 
มีส่วนร่วมระบบ

รศึกษาภายในข
าลัยฯรายด้านข

ด้านการทําคว
เข้าใจระบบปร
คุณภาพการศกึ

ธิส์หสัมพันธ ์(r) 

.402 (p =

.157 (p =

.365 (p =

.161 (p =

.136 (p =

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

ยในของ 
งวิทยาลัยฯ  
ยรวมกับการม ี
ะชากร 

สหสมัพันธ ์(r)
 
p = .336) 

 
p = .046) 

สัมพันธ์กับทัศน
มพันธ์ทางบวกกั
.046) จึงพิจารณ
บคุณภาพการศึ

ของวิทยาลัยฯร
ของประชากร 

วาม
ระกนั
กษาฯ 

ด้านก
จดจาํ
คุณภา

 

.001) .2

.216) .2

.003) .1

.205) .2

.284) -.0

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

 

) 

นคติต่อระบบกา
กับการมีส่วนร่ว
ณาความสัมพัน
ศึกษาภายในขอ

รายด้านกับ 
 

ารบันทึกและ
ระบบประกนั
าพการศึกษาฯ 

89 (p =.020) 

27 (p =.072) 

62 (p =.200) 

22 (p =.079) 

55 (p =.664) 

.. 

าร
วม
นธ์
อง



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

 

 จาก
การศึกษาภาย
ประกันคุณภ
ระบบประกัน
จดจําระบบป
ทางบวกกับกา
ของวิทยาลัยฯ
คุณภาพการศึ
.289, .402, แ
.020 ตามลํา
ภายในของวิท
คุณภาพการศึ
คุณภาพการศึ
ร่วมระบบคุณ
การวางแผนร่
อย่างมีนัยสําคั
= .037 และ p
 
ตารางที่ 6 ค่
ต่อระบบการ
วิทยาลัยฯ 
คุณภาพการศ
ประชากร 
 
ทัศนคติที่มีต
การประกันคณุ
โดยรวม 
การมีส่วนร่ว
คุณภาพฯโดย
 
จากตารางที่ 
คุณภาพฯ โด
ในระบบการป
 
 
 

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

กตารางที่ 5 พ
ยในของวิทยาล
าพการศึกษา

นคุณภาพการศึ
ระกันคุณภาพ
ารมีส่วนร่วมระ
ฯ ด้านการสนับ
ศึกษาฯ อย่างมี
และ.289 ตามลํ
ดับ) และการรั
ทยาลัยฯด้าน
กษาฯ ด้านการ
กษาฯมีความสั

ณภาพการศึกษ
วมกันในระบบ
คัญทางสถิติ (r 
p =.003 ตามลํ

่าสัมประสิทธิ์ส
รประกันคุณภ

 โดยรวม แ
ศึกษาภายในข

ต่อระบบ
ณภาพฯ 

   
วมระบบ
ยรวม     
 
 6 พบว่า ทัศน
ดยรวมไม่มีควา
ประกันคุณภาพ

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

พบว่า การรับรู้ร
ลัยฯด้านการเลื
ฯ  ด้านการทํ
ศึกษาฯ ด้านกา
การศึกษาฯ มี
บบคุณภาพการ
บสนุนข้อมูลใน
มีนัยสําคัญทาง
ลําดับ, p =.02
รับรู้ระบบคุณภ
การรับทราบร
รทําความเข้าใจ
ัมพันธ์ทางบวก

ษาภายในของวิ
บประกันคุณภา
 = .261, .365 
าดับ) 

์สหสัมพันธ์ระห
ภาพการศึกษ
ละกับการมีส่ว
ของวิทยาลัยฯ

ค่ า สั ม
สหสัมพัน

                  
.059(p = 

นคติที่มีต่อระบ
ามสัมพันธ์กับก
พฯโดยรวม 

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

ระบบคุณภาพ
ลือกรับระบบ
าความเข้าใจ
ารบันทึกและ
ความสัมพันธ์
รศึกษาภายใน

นระบบประกัน
สถิติ  (r = 
0, .001 และ 
ภาพการศึกษา
ระบบประกัน
จระบบประกัน
กกับการมีส่วน
ทยาลัยฯด้าน
าพการศึกษาฯ 
 ตามลําดับ, p 

หว่างทัศนคติ
าภายในของ
วนร่วมระบบ
ฯโดยรวมของ

ป ร ะ สิ ท ธิ์
นธ์  
   (r) 
 .643) 

บการประกัน
การมีส่วนร่วม

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

วา

 
 

 
 

อภิปรายผ
 ก
โดยรวมอยู่ใ
ดีพร ฉันท์เ
ส่วนร่วมใน
บุคลากรสัง
วิทยาเขตช
มหาวิทยาล
ประกันคุณ
อนุ ต ร โ ร จ
กระบวนก
ตอบสนอง
สนใจและ
คุณภาพกา
กํากับ การ
มาตรฐานแ
ต้องเป็นผูท้ี
ความตั้งใจ
สถาบัน 
 ทั
การศึกษาฯ
ด้าน อยู่ในร
หรือถูกตีค
ทางการ ห
พฤติกรรมข
2551) เมือ่
ดี มีความเ
แสดงออกต
ของ สุจิตรา
ส่วนร่วมตอ่
คณะวิทยา
คุณทหารล
งานประกัน
 ก
การศึกษา 
ด้าน อยู่ในร

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

ารสารการพยาบาล ก

ผล 
ารรับรู้ระบบ
ในระดับมาก ส
เฉลิมพงศ์ (25
นการประกันคุ
งกัดหน่วยงาน
ชลบุรี พบว่า บุ
ลัยศรีปทุม วิท

ณภาพอยู่ในระด
จน์  ( 2 551 )
การที่ เกิดแทร
 โดยต้องอ
ความตั้งใจ สิ
ารศึกษาภายใ
ตอบสนองคือ 
และมีคุณภาพ
ที่มีความรู้และป
จึงนําไปสู่ระบ

ัศนคติที่มีต่อ
ฯ  พบว่า ทัศ
ระดับมาก ซึ่งทั
วามได้จากสิ่ง

หรือจากการสํา
ของบุคคลเหล่
อการรับรู้เกิดขึ้น
เข้าใจย่อมเกิด
ตามมาอย่างชัด
า  สุคนธมัติ (2
องานประกันคณุ
ศาสตร์ สถาบัน
ลาดกระบัง พบ
นคุณภาพการศึ
ารมีส่วนร่วมใ
พบว่า การมีส่ว
ระดับมากที่สุด

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

การสาธารณสุขและก

ประกันคุณภ
สอดคล้องกับก
557) เรื่อง การ
คุณภาพการศึก
น คณะ มหาวิ
คลากรสังกัดห
ทยาเขตชลบุรี
ดับมาก  ซึ่ง
 ก ล่ า ว ว่ า  ก
รกระหว่างส่ิง
าศัยประสบก

ส่ิงเร้าคือ ระบ
ในที่ต้องมีหน่
 การจัดการเรีย
พ โดยผู้จัดการ
ประสบการณ์ 
บบการประกันค

อระบบการป
ศนคติโดยรวม
ทัศนคติเป็นส่ิงท
งที่คนพูดออก
ารวจที่เป็นทา
านั้น (นันทพร
นเป็นพฤติกรร
ดทัศนคติที่เป็
ดเจน สอดคล้อ
2555) เรื่องทัศ
ณภาพการศึกษ
ันเทคโนโลยีพร
บว่า ทัศนคติข
ศึกษา อยู่ในระ
ในระบบการป
วนร่วมโดยรวม
ด ซึ่งนรินทร์

.....................
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าพการศึกษา
การศึกษาของ
รรับรู้และการ
กษาภายในขอ
ทยาลัยศรีปทุ
หน่วยงาน คณ
ร มีการรับรู้กา
งปรียาพร  วง
ก า ร รั บ รู้  เ ป็
งเร้า และกา
ารณ์เดิม ควา
บบการประกั
น่วยงานมาดูแ
ยนการสอนให้
รเรียนการสอ
 ความสนใจแล
คุณภาพที่ดีขอ

ระกันคุณภา
และรายด้านทุ
ที่สามารถที่จะ
มาอย่างไม่เป็
งการ หรือจา
ร มธุรพจนากุล
รมที่มีแนวโน้ม
นพฤติกรรมซึ
องกับการศึกษ
ศนคติและการ
ษาของบุคลาก
ระจอมเกล้าเจ้
ของบุคลากรต่
ดับมาก 
ประกันคุณภา
มและรายด้านทุ
ร์ชัย พัฒนพงศ

.. 

5 

ฯ 
สุ
มี

อง
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ณะ
าร
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น
ร
ม
ัน

แล
้มี
น

ละ
อง
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ุก

ะรู้ 
น
ก
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ที่
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มี

กร
จ้า
อ
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ทกุ
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(2
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เค
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ที่
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2557) กล่าวว่
วมในกิจกรรม
คยมาเข้าร่วม
ป็นไปอย่างมีอิ
วเผินแต่เข้าร่ว
วมนั้นต้องเริ่
ครงการ” สอด
ณภาพการศึก

หัวเฉียวเฉลิมพร
หญ่ให้ความสํ
ณภาพการศึก
ารดําเนินการ
ห้คณะฯ ประส
ณภาพการ ศึ
วามสําคัญในเรื
ารประกันคุณ
อกสารต่างๆ  
ะช่วยให้เกิดผ

ประกันคุณภาพ
ห้ความสําคัญ
บุคลากรเรื่องก
รงจูงใจในกา
ําหนดให้งานป

ที่ทุกคนต้องมีส
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118 | วารสารการพยาบาล การสาธารณสขุและการศกึษา 
 

วารสาร การศึกษา การพยาบาลและการ
สาธารณสุข ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
พะเยาเป็นเอกสารวิชาการที่ ได้มาตรฐานสากล 
ออกเป็นราย   4  เดือน  (ปีละ  3 ฉบับ )   โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ในรูปแบบรายงานวิจัย (Research Article) และ
บทความปริทัศน์ (Review Article) สาขาการ
พยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา  

นิพนธ์ต้นฉบับของผลงานทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว
ที่ส่งมา เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารฉบับนี้ 
ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อ
ส่ิงพิมพ์ใดมาก่อน  นิพนธ์ต้นฉบับแต่ละเรื่องจะได้รับ
การประเมินคุณภาพทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาที่เกี่ยวข้องจํานวน 2 ท่าน  ต่อเรื่อง 

 
การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ 

ผลงานวิชาการ ทั้งรายงานวิจัย (Research  
Article) และบทความปริทัศน์ (Review Article) ต้อง
มีลักษณะ ดังนี้ 

1. ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคน และสถานที่ทํางาน โดย

ใช้ภาษาไทย 
3. บทคัดย่อ (Abstract) ให้เขียนทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นความเรียงย่อหน้าเดียว 
4. ประกอบด้วยสาระสังเขปที่ สําคัญและ

ครบถ้วน คําสําคัญ (Key words) มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จํานวน 3-5 คํา 

5. รายงานการวิจัย (Research Article) 
ประกอบด้วย บทนํา วัตถุประสงค์การวิจัย ระเบียบ
วิธีการวิจัย ผลการวิจัยอภิปรายผลกิตติกรรมประกาศ 
(หากมี) และเอกสารอ้างอิง 

6. บทความปริทัศน์ (Review Article) 
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