
Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok Vol.33 No.3 September - December 201712

ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อความว้าเหว่
ของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

 EFFECT OF SOCIAL SUPPORT PROGRAM USING GROUP PROCESS ON LONELINESS 

OF THE ELDERLY IN SOCIAL WELFARE DEVERLOPMENT CENTER FOR OLDER PERSONS

 ปวีณา ประกาทานัง พย.บ. (Paweena Prakatanung, B.N.S)1

วารี กังใจ พย.ด (Waree Kangchai, D.N.S.)2

สหัทยา รัตนจรณะ ปร.ด. (Sahattaya Rattanajarana, Ph.D.)3

                 

1นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Email: libeer_66@hotmail.com
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Email: Waree@buu.ac.th
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Email: sahattar@yahoo.com

บทคัดย่อ 

 การวิจัยก่ึงทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อ          

ความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด จำานวน 24 คน เลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติ และมี                            

การสุ่มอย่างง่าย เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจำานวนท่ีกำาหนดไว้ โดย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 12 คน              

กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ            

เก็บรวบรวมข้อมูลในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล เก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม           

ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ความว้าเหว่ซ่ึงมีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ .87 และ

โปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติวิเคราะห์ความ       

แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำาประเภทหน่ึงตัวแปรระหว่างกลุ่ม และหน่ึงตัวแปรภายในกลุ่ม เปรียบเทียบเชิงพหุคูณแบบ               

รายคู่ของบอนเฟอโรนี 

 ผลการศึกษา พบว่าคะแนนเฉล่ียความว้าเหว่ของกลุ่มทดลองแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ                                

(p < .05) คะแนนเฉล่ียความว้าเหว่ของกลุ่มทดลองในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลน้อยกว่าในระยะก่อน          

การทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < .001) สรุปได้ว่าโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมโดยใช้กระบวนการ  

กลุ่มสามารถทำาให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว้าเหว่ลดลงได้ 

คำาสำาคัญ: โปรแกรมการสนับสนุนทางสังคม; กระบวนการกลุ่ม; ผู้สูงอายุ; ความว้าเหว่
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บทนำา
 จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภาครัฐและเอกชนต่างมี

การเตรียมการเพ่ือรองรับผู้สูงอายุท่ีมีจำานวนเพ่ิมมากข้ึน ใน

ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ เพ่ือให้

บริการผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิง ไม่มีผู้ดูแล ขาดท่ีพ่ึง ซ่ึงสาเหตุท่ี             

ผู้สูงอายุเข้ามาอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

เป็นผู้สูงอายุท่ีมีความจำาเป็น เช่น ไม่มีบุตรเล้ียงดู หรือมีฐานะ

ความเป็นอยู่ลำาบาก บุตรหลานไม่สามารถเอาใจใส่ได้อย่าง       

เต็มท่ี (รัตนา คัมภิรานนท์, ฐิติมา เดียววัฒนวิวัฒน์, นารีรัตน์ 

ผุดผ่อง และกมล อาจดี, 2556) การเข้ามาอยู่ในศูนย์พัฒนา      

การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุส่งผลให้วิถีชีวิตของผู้สูงอายุ        

ต้องเปล่ียนแปลงไป ผู้สูงอายุตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่ม่ันคง          

มีโอกาสเส่ียงท่ีจะได้รับผลกระทบต่างๆ ท่ีบ่ันทอนจิตใจ และ      

ผู้สูงอายุต้องมีการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างมาก 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุได้

มีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ 

ชีวิตท่ีดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได้ โดยส่วนใหญ่จะได้รับการดูแล

ช่วยเหลือในด้านการกินอยู่ ท่ีพักอาศัย รวมไปถึงการดูแลด้าน

สุขภาพ และการบำาบัดฟ้ืนฟู แต่ในด้านจิตใจยังได้รับการตอบ

สนองน้อย เน่ืองจากการมีข้อจำากัดบางประการ ส่งผลให้ผู้สูง

อายุเกิดปัญหาด้านจิตใจตามมาได้ ดังการศึกษาความว้าเหว่ของ

ผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของ          

ลัญชนา พิมพันธ์ชัยยบูลย์ (2558) พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี

ความว้าเหว่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 56 ซ่ึงสอดคล้องกับ

การศึกษาของ สุเนตร วงศาโรจน์ (2547) พบว่า ผู้สูงอายุใน

สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านทักษิณ จังหวัดยะลา มีความว้าเหว่

ในระดับปานกลาง ร้อยละ 58.1 และการศึกษาของ Chalise, 

Kai, and Satio (2010) พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 70 ปีในประเทศ

Abstract 

 The purpose of this quasi-experimental study was to examine the effect of the social support          

program using group process on loneliness among the elderly in the Social Welfare Development        

Center. Participants were a simple random sample of 24 Thai elders; 12 were randomly assigned                           

to either the experimental or the control group. 

 The experimental group received the social support program using group process while the control 

group received the usual care. Data were collected from both groups at pre-test, post-test, and            

follow-up period from August to October 2016. Instruments included the Loneliness Inventory                           

scale with its Cronbach’s alpha of .87, and social support program using group process. Descriptive 

statistics and repeated measures analysis of variance and Bonferroni’s method for comparison                                      

were employed to analyze data. 

 The results revealed that the loneliness mean score of the experimental group was significantly 

different from those in the control group (p < .05). The loneliness mean scores at post-test and at          

follow up period in the experimental group were significantly lower than at pre-test as well as lower 

than those of the control group (p < .001). The results of this study indicated that a social support 

program using group process was able to reduce the feeling of loneliness in the elderly. 
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