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บทคดัย่อ
  การศกึษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือบรรยายความหมายความมคุีณค่าในตนเองของผู้สงูอายุ

ที่มีภาวะซึมเศร้า คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง โดยเป็นผู้สงูอายุที่อาศัยอยู่ในจังหวัดหน่ึงของภาค

ตะวันออก จ�านวน 15 ราย เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนาเชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธกีารวิเคราะห์

เชิงใจความหลัก

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้สงูอายุที่มภีาวะซึมเศร้า ให้ความหมายของการมคุีณค่าในตนเอง สามารถสรปุประเดน็

หลักได้ 3 ประเดน็ และประเดน็ย่อย 8 ประเดน็ ดงัน้ี ประเดน็ที่ 1) ได้รับการยอมรับจากภายนอก ประเดน็

ย่อย คือ ชีวิตคนดี ชีวิตที่มีศักดิ์ศรีและชีวิตที่คิดบวก ประเดน็ที่ 2) การได้รับการปฏบิัติเสมือนหน่ึงผู้มีค่า 

ประเดน็ย่อยคือ การได้รับยกย่องให้เป็นผู้น�า และการเป็นที่รัก และประเดน็ที่ 3) ภมูใิจในสิ่งที่ฉันท�า ประเดน็

ย่อย คือ การพ่ึงพาตนเอง การอทุศิตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการสร้างคน 

 ผลการวิจัยคร้ังน้ีท�าให้เกดิความเข้าใจในการรับรู้ความหมายความมคุีณค่าในตนเองของผู้สงูอายุที่มภีาวะ

ซึมเศร้า ซ่ึงพยาบาลและบุคลากรที่ท�างานเกี่ยวข้องกบัผู้สงูอายุ สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการพัฒนารปูแบบ

การดูแลผู้สงูอายุที่มภีาวะซึมเศร้า
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Abstract
  The purpose of this qualitative research study was to understand the meaning of self-esteem in 

the elderly with depression. Fifteen participants from a province in eastern Thailand were purposively 

selected. Data were collected using in-depth interview with semi-structured questions and analyzed by 

thematic analysis.

 The findings revealed the meaning of self-esteem as perceived by the elderly with depression in three 

themes and eight sub-themes. The first theme was being recognized by others consisting of three 

sub-themes: being a good person, a life with dignity, and a life with positive attitude. The second 

themewas being treated as valued person composed of  two sub-themes: being honored as a leader and 

being loved. The third theme was being proud of what I am doing comprising 3 sub-themes: self-

reliance, dedication to society, and mentoring people.

 The findings illustrated the meaning of self-esteem as perceived by the elderly with depression. This 

knowledge should be of concern to  nurses or health care providers to promote self-esteem in the 

elderly with depression.
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ความเป็นมาและความส�าคญั

 ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 

(Aging society) โดยพบในปี พ.ศ. 2556 มปีระชากร

ทั้งสิ้น 65 ล้านคน แบ่งเป็นกลุ่มวัยสงูอายุ (60 ปีขึ้นไป) 

จ�านวน 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15.40 ของประชากร

ทัง้หมดจ�านวน 65 ล้านคน1  และจากประมาณการจ�านวน

ผู้สงูอายุของไทยคาดว่าใน ปี พ.ศ. 2566 จะเพ่ิมขึ้น

เป็น 14 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากร

ประเทศ2 เหน็ได้ว่าผู้สงูอายุมแีนวโน้มเพ่ิมจ�านวนสงูขึ้น 

 วัยสูงอายุเป็นวัยที่มักพบการเปล่ียนแปลงตาม

ธรรมชาติของมนุษย์3 โดยมีการเปล่ียนแปลงด้านจิตใจ

และอารมณท์ี่เกดิควบคู่กบัความเสื่อมถอยทางกาย ท�าให้

ผู้สงูอายุรู้สกึว่าตนเองมคีวามสามารถน้อยลง ต้องพ่ึงพา

ผู้อื่น และวัยน้ียังมกีารสญูเสยีอ�านาจ ต�าแหน่งหน้าที่การ

งาน บทบาทในสงัคม อาจส่งผลให้เกดิอารมณเ์หงา กงัวล 

น้อยใจ และกระทบกระเทือนจิตใจได้ง่าย4 ทฤษฎี

พัฒนาการทางจิตสงัคมของอริีก อริีกสนั (Erik Erikson)5 

ได้อธิบายพัฒนาการของผู้สูงอายุว่าเป็นวัยแห่งขั้นการ

พัฒนาความรู้สกึมั่นคงทางจิตใจ ในทางกลับกนัผู้สงูอายุ

ที่ไม่สามารถผ่านถึงขั้นพัฒนาการความรู้ สึกมั่นคงทาง

จิตใจได้ จะรู้สกึสิ้นหวัง ท้อแท้ ขาดความสขุ มองไม่เหน็

ถึงคุณค่าของตนเอง เกดิความเครียด ความคับข้องใจ 

รู้สกึผิดและไร้ค่าจนมีโอกาสเกดิภาวะซึมเศร้าได้5 และ

อาจพบความผดิปกตขิองอารมณแ์สดงออกเป็นพฤตกิรรม

ซึมเศร้า เบื่อหน่ายท้อแท้ ร่วมกบัอาการอื่นๆ เช่น นอน

ไม่หลับ น�า้หนักลด ไม่มีสมาธ ิพฤตกิรรมเคล่ือนไหวผดิ

ปกต ิเป็นต้น6  

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กบัภาวะซึม

เศร้าในผู้สงูอายุ ที่อาศยัอยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกจ�านวน 

524 คน ในปี พ.ศ. 2552 พบว่า ผู้สงูอายุมภีาวะซึมเศร้า

อยู่ในระดับเล็กน้อย ร้อยละ 57.1 รองลงมามีภาวะ

ซึมเศร้าระดับปานกลาง ร้อยละ 22.1 และรุนแรง 

ร้อยละ 8.6 และพบผู้สงูอายุที่ไม่มภีาวะซึมเศร้า ร้อยละ 

17.67 และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าสงูอายุที่มี

ภาวะซึมเศร้า จะมคีวามรู้สกึมคุีณค่าในตนเองต�่าลงด้วย8

 ความรู้สกึมีคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) เป็น

การรับรู้ ว่าตนเองมีคุณค่า มีความเช่ือมั่น มีการยอมรับ

ตนเองและต้องการท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม9  

เกี่ยวกบัความรู้สกึมีคุณค่าในตนเองน้ีคาร์ล  โรเจอร์ส 

(Carl Rogers) กล่าวว่า ความรู้สกึมคุีณค่าในตนเองเกดิ

จากความสมัพันธร์ะหว่างอตัมโนทศัน์ (Self-concept) 

และตนในอดุมคต ิ(Ideal-self)10   หากสองส่วนน้ีมคีวาม

สอดคล้องกัน บุคคลมีแนวโน้มมีความรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเองสงู มีความมั่นคงทางอารมณ ์ ในทางตรงกนัข้าม

เมื่อบุคคลต้องการเป็นอะไร แต่ประเมินตนเองพบว่าไม่

ใกล้เคียงกบัความสามารถของตน ไม่มแีหล่งสนับสนุนที่

เพียงพอ ไม่เผื่อใจไว้ส�าหรับสิง่ทีไ่ม่คาดคิด จะท�าให้ความ

รู้สกึมคุีณค่าในตนเองต�่าลง ขาดความมั่นคงทางอารมณ ์

และตระหนักรู้ ว่าความสามารถที่ตนมีน้ันไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสงัคม4 จากการเปล่ียนแปลงในวัยผู้สงูอายุ

ที่กล่าวข้างต้น ผู้สงูอายุที่มภีาวะซึมเศร้ามกัมองตวัเองใน

ด้านลบ มองเหน็คุณค่าในตนเองต�่าลง รู้สกึว่าตนเองไม่

ประสบความส�าเรจ็ ขมขื่นกบัตนเองเพราะชีวิตในอนาคต

ทีเ่หลือสั้น ยากทีจ่ะตั้งต้นเพ่ือเปล่ียนแปลงชีวิต ท�าให้เกดิ

ความไม่มั่นคงของสภาพจิตใจ อาจส่งผลให้ผู้สงูอายุมี

อาการแสดงที่พบบ่อย คือ อารมณเ์ศร้า เบื่อหน่าย เหงา 

ร้องไห้ง่าย น้อยใจง่าย จนอาจกลายเป็นอารมณซึ์มเศร้า11

 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เกบ็

รวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนาเชิงลึก  เน่ืองจากเป็นวิธี

การหน่ึงที่เข้าถงึ เข้าใจ ปรากฏการณท์ี่ศกึษา12  เพ่ือให้

ได้ข้อมูลที่สะท้อนให้เหน็ว่า ผู้สงูอายุให้ความหมายความ

มีคุณค่าในตนเองว่าอย่างไร และมีความส�าคัญต่อความ

รู้สกึของผู้สงูอายุอย่างไรบ้าง นอกจากน้ี การศกึษาน้ีแนว

คิดทฤษฏกีารดูแลมนุษย์ของ Watson13  ในการเปิดสนาม

ปรากฏการณ์ในการเข้าถึงการรับรู้ของบุคคล วัตสนัได้

อธบิายว่า ปรากฏการณ์หรือความจริงตามการรับรู้ของ

บุคคลเป็นสิ่งที่จะกลายเป็นภาพสะท้อนตวัตนของบุคคล 

ณ ขณะน้ัน

 จากความส�าคัญที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าแนวโน้ม

ของประชากรผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าเพ่ิมมากขึ้ น 

ประกอบกบันโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ  เน้นการ



Nursing Journal of the Ministry of Public Health 79

ส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟ้ืนฟูด้านสขุภาพจิตในผู้สงู

อายุ14 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความหมาย

ความมคุีณค่าในตนเองของผู้สงูอายุทีม่ภีาวะซึมเศร้า โดย

เลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพมาเป็นระเบยีบวิธวิีจัย  เพราะ

เป็นการศึกษาที่ให้ความส�าคัญกบัการรับรู้  ความหมาย 

และพฤติกรรมตามบริบทเฉพาะ15  เพ่ือให้เกดิความรู้

และเข้าใจความเป็นธรรมชาติของผู้สงูอายุ  เกดิความ

เข้าใจมุมมองในการรับรู้ ความหมายความมีคุณค่าใน

ตนเองของผู้สงูอายุ เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลสขุภาพ

จิตของผู้สงูอายุต่อไป

วตัถุประสงคข์องการวิจยั

 เพ่ือบรรยายคุณค่าในตนเองของผู้สงูอายุที่มีภาวะ

ซึมเศร้า

วิธีการด�าเนนิการวิจยั

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

research) ใช้วิธเีกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนาเชิงลึก 

(In-depth interview)

ผูใ้หข้อ้มูล

 การศกึษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะ

เจาะจง (Purposive sampling) โดยคัดเลือกตาม

คุณสมบตัทิี่ก�าหนด คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศ

ชายและหญิงที่อาศยัอยู่ในชุมชนชนบท จังหวัดหน่ึงของ

ภาคตะวันออก มีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับเลก็น้อยถึง

ปานกลาง สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ด ีและยินยอม

ให้ความร่วมมือในการวิจัย มีจ�านวน 15 ราย เมื่อผู้สงู

อายุเกดิอารมณซึ์มเศร้าระหว่างการสนทนา ผู้วิจัยจะหยุด

การสนทนา และเปิดโอกาสให้ผู้สงูอายุได้ระบายสิ่งที่คับ

ข้องใจ สร้างบรรยากาศให้เกดิความรู้สกึอบอุ่นปลอดภยั

และผ่อนคลาย และสงัเกตอาการ ถ้าอาการดขีึ้นจะท�าการ

สนทนาต่อ หากไม่ดีขึ้ นจะยุติการสนทนา และท�าการ

ประเมินอาการ เพ่ือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ดูแลด้าน

สุขภาพจิตและจิตเวชของโรงพยาบาลประจ�าจังหวัด

การพิทกัษ์สทิธิ์ผู้ให้ข้อมูล

 การวิจัยคร้ังน้ี มกีารพิทกัษ์สทิธิ์ผู้ให้ข้อมูล โดยผ่าน

การพิจารณา โครงการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ด�าเนินการเกบ็

รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยช้ีแจง

วัตถุประสงค์ วิธดี�าเนินการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้

รับ ซ่ึงในการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการสนทนาเชิงลึกน้ัน 

ผู้ให้ข้อมูลสามารถปฏเิสธที่จะตอบค�าถามหรือข้อความ

ใดๆ ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะตอบ และสามารถให้หยุดการ

สนทนาได้ทุกเวลา และข้อมูลที่ได้จากการสนทนา ถอืว่า

เป็นความลับ ไม่มกีารเปิดเผยช่ือและนามสกุลจริงของผู้

ให้ข้อมูล การน�าเสนอผลการวิจัยน�าเสนอในภาพรวม 

และข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการสนทนา จะถูกท�าลายเมื่อ

ผลการวิจัยได้เผยแพร่แล้ว เมื่อผู้ให้ข้อมูลยินดเีข้าร่วมใน

การศึกษา จึงให้เซน็ช่ือลงในใบยินยอมการเข้าร่วมการ

วิจัย

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย 

 1.  ผู้วิจัย ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่ส�าคัญในการวิจัยเชิง

คุณภาพ เป็นผู้ที่ผ่านการเรียนเกี่ยวกับการท�าวิจัยเชิง

คุณภาพจากการศึกษาในรายวิชาการวิจัยทางการ

พยาบาลและการใช้ผลการวิจัย ในหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรมหาบณัฑติ เป็นเวลา 15 ช่ัวโมง  และท�าการศกึษา

ค้นคว้าเพ่ิมเตมิด้วยตนเอง จากต�ารา วารสารและเอกสาร

ต่างๆ รวมถงึฝึกทกัษะการสนทนาเชิงลึกภายใต้การนิเทศ

ของอาจารย์ที่ปรึกษา

 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ 

แบบประเมนิภาวะซึมเศร้า 2Q16 9Q17  ลักษณะของแบบ

คัดกรองเป็นการตอบประเมินความรู้สึกของตนเองใน

ช่วง 2 สปัดาห์ที่ผ่านมา เช่น ใน 2 สปัดาห์ที่ผ่านมา รวม

วันน้ี ทา่นรู้สกึ หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง หรือไม่ แนว

ค�าถามการสนทนาเชิงลึก ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ลักษณะ

ค�าถามเป็นค�าถามปลายเปิด มวัีตถุประสงค์เพ่ือต้องการ

รู้และเข้าใจความหมายความมีคุณค่าในตนเองของผู้สงู

อายุที่มภีาวะซึมเศร้า โดยมกีารตรวจสอบความตรงของ

เน้ือหา (Content validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
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ประกอบด้วย อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ 

2 ทา่น และอาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านการพยาบาลสขุภาพ

จิตและจิตเวช 1 ท่าน แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้สงู

อายุที่มีภาวะซึมเศร้า แบบบันทึกการถอดเทป แบบ

บนัทกึภาคสนาม และแบบบนัทกึการสะท้อนคิด 

 3. อุปกรณ์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ เคร่ือง

บนัทกึเสยีง

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล

 หลังจากโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการพิจารณาจริยธรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้

วิจัยท�าหนังสอืขออนุญาตเกบ็รวบรวมข้อมูล เสนอต่อผู้

อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลที่ท�าการ

ศกึษา โดยช้ีแจงรายละเอยีดถงึวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

และขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล

ตามคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ แล้วพบผู้ให้ข้อมูลโดยการ

สร้างสมัพันธภาพ บอกวัตถุประสงค์ การพิทกัษ์สทิธิ์ผู้ให้

ข้อมูล ประโยชนที่จะเกดิจากการวิจัย และขอความร่วม

มอืในการเข้าร่วมวิจัย และเมื่อผู้ให้ข้อมูลยินยอมจึงให้ลง

นามยินยอมไว้เป็นลายลักษณอ์กัษร และด�าเนินการเกบ็

รวมรวมข้อมูล ด้วยการสนทนาเชิงลึก ที่บ้านของผู้ให้

ข้อมูลและโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบลตามที่ผู้ให้

ข้อมูลเลือก ในการสนทนาแต่ละคร้ัง ใช้เวลาประมาณ 

60-90 นาที ในขณะที่ท�าการสนทนา ผู้วิจัยสังเกต

ปฏิกิริยาของผู้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เช่น สีหน้า 

ทา่ทาง ลักษณะการพูด และน�า้เสยีง เป็นต้น ผู้วิจัยด�าเนิน

การเกบ็รวบรวมข้อมูลจนกระทัง่ข้อมูลมคีวามอิม่ตวั รวม

ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 15 ราย ไม่พบผู้ปฏเิสธการให้ข้อมูล

การวิเคราะหข์อ้มูล

 ผู้วิจัยท�าการวิเคราะห์ข้อมูล และเกบ็รวบรวมข้อมูล

ไปพร้อมๆ กนั โดยใช้วิธกีารวิเคราะห์ข้อมูลเชิงใจความ

หลัก (Thematic analysis) ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

น้ัน ผู้วิจัยอ่านข้อมูลที่ได้จากการถอดเทป หลายๆ คร้ัง 

เพ่ือให้เข้าใจในข้อมูลน้ันๆ และขดีเส้นใต้ข้อความส�าคัญ

ที่เกี่ยวข้องกบัค�าถามการวิจัย เลือกสรรเอาข้อความวลี 

ค�าส�าคัญออกมา ตดัทอน หรือก�าจัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง

ออก จากน้ันน�าข้อความ วลี ค�าส�าคัญมาใส่รหัสเบื้องต้น 

จัดประเภทข้อมูลเป็นระบบเดียวกัน ความหมายแนว

เดยีวกนั โดยการเช่ือมโยงข้อมูลและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

เพ่ือหาข้อสรปุ และสร้างข้อสรปุโดยน�าข้อค้นพบจากการ

ตีความและข้อสรุปย่อยมาสร้างเป็นข้อสรุปใหญ่ ตรวจ

สอบความน่าเช่ือถอืของข้อสรปุ และแก้ไขให้ชัดเจน จึง

สรุปเป็นผลการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ตรวจสอบผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด และปรับแก้ไขตามความคิดเหน็

ที่สอดคล้องกนัเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถอืของงานวิจัย

ความน่าเช่ือถอืของงานวิจยั

 ผู้วิจัยตรวจสอบความน่าเช่ือถอืของข้อมูลตาม แนว

ทางการสร้างความน่าเช่ือถอืใน พิมลพรรณ เนียมหอม18 

ดงัน้ี

 1) ความน่าเช่ือถอื (Credibility) ผู้วิจัยผ่านการ

เรียนเร่ืองการท�าวิจัยเชิงคุณภาพ และมปีระสบการณใีน

การเกบ็รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ การคัด

เลือกผู้ให้ข้อมูลซ่ึงเป็นผู้สงูอายุที่มภีาวะซึมเศร้า สามารถ

อธบิายความหมายความมีคุณค่าในตนเองของผู้สงูอายุ 

ตามการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูล การสร้างสมัพันธภาพที่ดกีบั

ผู้ให้ข้อมูล โดยแสดงทา่ททีีเ่ป็นมติร เปิดโอกาสให้ซักถาม

และแสดงความคิดเหน็ได้อย่างอสิระ การใช้เทคนิคการ

สะท้อนคิดและบันทกึการสะท้อนคิดตลอดกระบวนการ

เกบ็ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการยืนยันข้อมูลกบัผู้

ให้ข้อมูลทุกคร้ังภายหลังการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย

ตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ด้านวิธีการเกบ็

รวบรวมด้วยวิธแีตกต่างกนั (Method triangulation) โดย

การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสนทนาเชิงลึก การสงัเกต 

และข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลภาวะสขุภาพ และข้อมูลการคัด

กรองภาวะซึมเศร้าของผู้สงูอายุ

 2) การน�าข้อมูลไปใช้ (Transferability) ผู้วิจัย

บรรยายรายละเอยีดต่างๆ ของการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล 

และขั้นตอนต่างๆ ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ผู้อ่าน

สามารถประยุกตใ์ช้ในบริบทที่อื่นๆ คล้ายคลึงกนั 
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 3) ความคงที่ (Dependability) ผู้วิจัยวิเคราะห์และ

ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลและบรรยายเกี่ยวกับ

กระบวนการวิจัยและสรปุผลการวิจัยไว้อย่างละเอยีด เพ่ือ

ให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ ตรวจสอบและปฏบิตัติามได้

 4) การยืนยันข้อมูล (Confirmability) ผู้วิจัยได้

รวบรวมเอกสารต่างๆ ตลอดจนเคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล เพ่ือสามารถน�าไปใช้เป็นหลักฐานอ้างองิ

แหล่งข้อมูล และสามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลัง

ได้ รวมทั้งได้ตระหนักถงึความน่าเช่ือถอื การน�าข้อมูลไป

ใช้ และความคงที่ดงักล่าวมาแล้ว ท�าให้งานวิจัยน้ีมคีวาม

เป็นกลางหรือไม่มีความล�าเอยีง

ผลการวิจยั

 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นผู้สงูอายุที่มีภาวะ

ซึมเศร้าอยู่ในระดบัเลก็น้อยถงึปานกลาง จ�านวน 15 ราย 

พบผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับปานกลาง 

จ�านวน 13 ราย และภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับเลก็น้อย 

จ�านวน 2 ราย ประกอบด้วยเพศชาย  5 ราย และเพศ

หญิง 10 ราย มอีายุเฉล่ีย 71.27 ปี โดยอายุน้อยที่สดุ 

61 ปี อายุมากที่สดุ 88 ปี สถานภาพสมรสคู่มากที่สดุ 

10 ราย รองลงมาคือหม้าย 4 ราย และหย่าร้าง 1 ราย 

ด้านสมาชิกในครอบครัว มผู้ีสงูอายุที่อยู่คนเดยีว จ�านวน 

3 ราย อกี 12 ราย อาศยัอยู่กบัสมาชิกในครอบครัว

 การศึกษาความมีคุณค่าในตนเองของผู้สงูอายุที่มี

ภาวะซึมเศร้าในคร้ังน้ี ผู้วิจัยน�าเสนอผลการวิจัยเป็น 

3 ประเดน็หลัก ดงัน้ี 1) ได้รับการยอมรับจากภายนอก 

2) การได้รับการปฏบิตัเิสมอืนหน่ึงผู้มค่ีา และ 3) ภมูใิจ

ในสิ่งที่ฉันท�า

 1. ไดร้บัการยอมรบัจากภายนอก ผู้ให้ข้อมูลรับรู้

ว่าความมีคุณค่าเป็นสิ่งที่เกิดจากพฤติกรรมภายในที่ดี

งาม ที่น่าภมูใิจและบุคคลอื่นกรั็บรู้สิ่งดงีามน้ัน เมื่อได้รับ

การยอมรับจากภายนอก ผู้ให้ข้อมูลจึงสะท้อนออกมาเป็น 

3 ประเดน็ย่อย ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี

  1.1 ชีวิตคนดี ผู้ให้ข้อมูลทุกคนเช่ือมั่นใน

ความเป็นคนดีของตนเองว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวมา รับรู้ ว่า

ตนเองเป็นคนดีซ่ึงมาจากการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ 

และจากการท�าบุญท�าทาน ดงัค�ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลที่ว่า

  “ตาได้รับการจากอบรมสัง่สอนต่างๆ ส่วนใหญ่

มาจากพ่อและอา ท�าให้ตามคีวามดตีดิตวัมาทุกวันน้ี เขา

สอนให้ตาเป็นคนด ีมรีะเบยีบวินัย ตรงต่อเวลา ประหยัด 

ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่น มนี�า้ใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เย่อ

หย่ิงจองหอง ไม่ถอืตวั...ส�าคัญนะ การทีเ่ราเป็นคนมนี�า้ใจ 

มรีะเบยีบวินัย ซ่ือตรง ตรงต่อเวลา มนัท�าให้คนรอบข้าง

เห็นคุณค่าของเรา ที่เราเอื้ อเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เย่อหย่ิง

จองหอง ไม่ถอืตัว ท�าให้เรารู้สกึปล้ืมและดีใจ ที่คนอื่น

มองเหน็คุณค่าของเรา” (E13) 

  “ยายไปช่วยวัด ท�าบุญท�าทานแล้วรู้สกึอิ่มเอม

ใจ...มนัมคีวามสขุใจ ไม่เหนด็เหน่ือย ประทบัใจยายมา

ตลอด แล้วกง็านทอดกฐิน งานผ้าป่า ยายกไ็ปช่วยทุกคร้ัง 

ยายเป็นคนมนี�า้ใจ ท�าด้วยตวัของยายเองจริงๆ ไม่ต้องมี

ใครมาบังคับให้ท�านู่นท�าน่ี...คราวไหนที่พลาดติดธุระ

จริงๆ ไปไม่ได้จริงๆ กม็คีนถามหาแล้ว...เรากภ็มูใิจแล้ว 

ว่าเออ เค้ายังนึกถงึเรากนัอยู่ตลอด ว่าเราหายไปไหน เค้า

เหน็ความดขีองเรา” (E11)

  1.2  ชีวิตที่มศีกัดิ์ศรี ผู้ให้ข้อมูลส่วนหน่ึงมอง

ว่าความมีศักดิ์ศรีเป็นเร่ืองส�าคัญมีการด�าเนินชีวิตที่มี

อดุมการณ ์ตั้งมั่นในอดุมคตทิี่มศีกัดิ์ศรี จะท�าให้เป็นตวั

ของตัวเอง ไม่หวังพ่ึงพาใคร มีเป้าหมายในการด�าเนิน

ชีวิต เกดิความรู้สกึพอใจในการด�าเนินชีวิตของตนและ

ครอบครัว และรู้ สึกภาคภูมิใจที่เพ่ือนบ้านและคนใน

ชุมชนให้การยอมรับ และน�าสิ่งที่ดีควรน�าไปเป็นแบบ

อย่าง ดงัเช่นผู้ให้ข้อมูลได้กล่าวว่า

  “ป้ามเีช้ือสายจีน ป้าถูกอบรมเล้ียงดูมาแบบให้

หย่ิงในศกัดิ์ศรีของตนเอง ถงึแม้ครอบครัวจะยากจนหรือ

ล�าบากยังไง ป้าเป็นคนอดทน ท�างานด้วยความซ่ือสตัย์

สจุริต ไม่คดโกงใคร ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่พูดจาให้ร้าย

คนอื่น... ไม่ให้ใช้เงนิฟุ่มเฟือย อย่าว่าคนอื่น อย่าใส่ร้าย

คนอื่น เป็นคนหย่ิงในศักดิ์ศรี เพราะเร่ืองศักดิ์ศรีเป็น

เร่ืองที่ส�าคัญมากส�าหรับครอบครัวของป้า สอนให้ป้าท�า

ในสิ่งที่ถูกต้อง ต่อให้ครอบครัวเราจะจนยังไง รับจ้างเขา

ยังไงแต่เราไม่เคยโกงเขา ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง คนอื่น

มองมาเขากเ็ช่ือถอื เช่ือใจ” (E10) 
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  “ชีวิตไม่สิ้น กต้็องดิ้นกนัไปจริงๆ นะ แต่ฉัน

เป็นคนที่ว่า ถ้าไม่มตีงัค์กไ็ม่กนิอะไรนะ ใครให้ตดิ กไ็ม่

ตดิ ไม่ตดิหน้ีใคร เล้ียงลูกมาเป็นฝงูไม่ตดิหน้ีใคร เราหย่ิง

ในศกัดิ์ศรีของเรา ไม่อยากให้ใครมาดูถูก แล้วกไ็ม่มใีคร

ดูถูกเราจริงๆ มีแต่เคารพยกย่องเรา” (E4)

  1.3 ชีวิตที่คิดบวก ผู้ให้ข้อมูลเล่าถงึการเผชิญ

ปัญหาที่ผ่านมา ด้วยการมองชีวิตด้านบวก ท�าให้พร้อม

เผชิญปัญหาและปรับความคิดและพฤติกรรมในการอยู่

ร่วมกนักบัผู้อื่นได้ดขีึ้น การคิดบวกท�าให้ตวัของผู้สงูอายุ

มคีวามสขุ ไม่เครียด สามารถผูกมติรกบัเพ่ือนบ้านได้ด ี

ดงัค�ากล่าวว่า

  “ตากเ็ป็นคนประเภทที่ว่าชอบคิดบวกนะ ตา

พยายามคิดอะไรที่มนัเป็นบวก แล้วเรากไ็ม่เครียดไง คน

อื่นกบ็อกว่าตาเป็นคนเข้าใจคิดด ีคิดบวก แล้วไม่เครียด” 

(E13)

  “ยายรู้สกึว่าต้องรับผดิชอบต่อชีวิตของตนเอง 

และรู้ สึกพึงพอใจกับการใช้ชีวิตที่ผ่านมา เท่าน้ีมันกม็ี

ความสขุมากแล้วนะ อกีอย่างอะไรกแ็ล้วแต่ เราต้องคิด

บวกให้เป็น มนัยากนะ ต้องมีการฝึกฝน ฝึกมองโลกใน

แง่ดี คนอื่นเค้ากช่ื็นชม มองเราว่าเป็นคนดี รู้ จักคิด” 

(E15)

 2. การได้รับการปฏิบัติเสมือนหน่ึงผู้มีค่า ผู้ให้

ข้อมูลส่วนใหญ่ มองว่า ความมคุีณค่าในตนเอง สร้างมา

จากความรู้สกึพึงพอใจในตนเองว่าตนมคีวามส�าคัญ และ

รับรู้ จากการมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและสังคมภาย

นอกว่าตนมีความส�าคัญ มีคุณค่า ผู้ให้ข้อมูลจึงสะท้อน

ออกมาเป็น 3 ประเดน็ย่อย ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี

  2.1 การยกย่องให้เป็นผู้น�า ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ ว่า

ตนเองมคีวามส�าคัญเมื่อได้รับการยกย่อง นับถอื ให้เป็น

ผู้น�าหรือรับรู้จากความส�าเรจ็ในการท�างานเพ่ือชุมชนและ

สงัคม การได้รับการยกย่องให้เป็นผู้น�าของผู้สงูอายุมา

จากความด ีความสามารถและความน่าเช่ือถอื ดงัเช่นค�า

กล่าวที่ว่า

  “ตาไปเป็นทหาร พอเข้าเป็นทหารใหม่อยู่ไม่

นาน ตาได้รับคัดเลือกให้เป็นครฝึูกทหาร ตามคีวามรู้ ใน

การใช้ค�าบอกค�าสั่ง สอนทหารใหม่อยู่หลายรุ่น สนุกดี

และประทบัใจมาก” (E1)

  “ยายเคยเป็นอบต. (สมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล) ตดิต่อกนัถงึ 3 สมยันะ แม้จะเรียนจบเพียง

ช้ันป. 4  ยายว่าเป็นเพราะตวัยายเป็นคนไม่ถอืตวั ไม่หย่ิง 

ไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง ทุกคนมักช่ืนชมยายว่ายายเป็นคนมี

วิสัยทศัน์กว้างไกล เป็นนักพัฒนาหมู่บ้านได้ดี ยายใช้

เหตผุลไง อย่ายึดตดิกบัต�าแหน่ง อย่ายึดตดิกบัหัวโขน...

อย่าหลงระเริงไปกบัยศกบัต�าแหน่ง ยายไม่เอานะ อย่า

ลืมตัวเดด็ขาด เพราะมันท�าให้มีคุณค่าต่างๆ ที่เราเคย

สร้าง เคยท�า หายหรือหมดไปทนัท ีคนจะเสื่อมศรัทธาลง 

ยายเตือนสติตัวเองเสมอ ไม่เคยอวด ไม่เคยเย่อหย่ิง 

จองหอง ว่าเออเราเป็นนู่นเป็นน่ี มียศมีต�าแหน่งอะไร 

ยายกว่็ายายคือคนเดนิดนิ กนิข้าวแกงเหมอืนกบัคนอื่นๆ  

ไม่จ�าเป็นต้องยกตวัเองให้สงูเด่นกว่าใคร” (E14)

  2.2 การเป็นที่รัก การที่ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนให้

เหน็ว่า การรับรู้ ว่าตนเป็นที่รักท�าให้รู้สึกว่าตนมีคุณค่า

ส�าหรับคนอื่น และได้รับการปฏบิตัอิย่างบุคคลที่มคุีณค่า 

ด้วยความรักและการยอมรับ ดงัค�ากล่าวที่ว่า

  “ครอบครัวท�าให้ตารู้ สึกว่าตามีคุณค่ามาก

ส�าหรับพวกเค้า ยายเค้ากด็กีบัตาตลอด ดูแลตา ลูกสาว

คนโตกไ็ม่เคยทิ้ งตา... มีหลานชาย หลานสาวมาเล่นที่

บ้านตาเกอืบทุกวัน ตามีความสขุที่ได้เล้ียงหลาน... อกี

อย่างคนรอบข้างคนในหมู่บ้านทุกคนเค้ากด็ีกะตานะ... 

เค้าบอกว่าตาเป็นคนดมีากเทา่ที่เค้าเจอ (E7)

  “เราอายุได้ถึงปูนน้ี เรากม็ีความสขุ ความไข้ 

ความเจบ็อะไรเรากม็าเบยีดเบยีนเราน้อย ครอบครัวเรา

ไม่เคยว่าจะมปัีญหาอะไรกนัมากมาย เรากม็คีวามสขุกนั

ทุกๆ คน เราตักเตือนสั่งสอนกนัได้ พูดจากนัรู้ เร่ืองใน

ครัวเรือน กเ็ป็นที่พอใจ แล้วกร็ู้สกึว่าทุกคนรักเรามาก” 

(E2)

 3.  ภมูใิจในสิง่ทีฉั่นท�า ผู้ให้ข้อมูลเล่าถงึความสขุใจ

และภาคภมูิใจในสิ่งที่ได้ท�า ซ่ึงสิ่งน้ีน�ามาซ่ึงความรู้สกึมี

คุณค่าในตนเอง เป็นสิ่งที่ภมูิใจว่าตนท�าได้และได้ท�า คือ

ความสามารถในการดูแลตนเองทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ

และสงัคม สามารถท�ากจิกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนรวม 

ไม่ใช่ค�านึงถงึแต่เร่ืองของตน และการสร้างคนเป็นสิ่งที่ผู้
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ให้ข้อมูลมองว่าเป็นสิง่ทีท่ �าให้ตนมคุีณค่า ทีไ่ด้มโีอกาสสอน

และถ่ายทอดวิชาความรู้ ต่าง ๆ  จากการสนทนา ความภมูใิจ

ในสิง่ที่ท �าของผู้สงูอายุ มาจากการพ่ึงพาตนเอง การอทุศิตน

เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และการสร้างคน

  3.1 การพ่ึงพาตนเอง ท�าให้ผู้ให้ข้อมูลมคีวาม

ภาคภูมิใจและมีความสุขที่เกิดจากการได้ดูแลตนเอง 

พ่ึงพาตนเองโดยไม่ต้องเป็นภาระของใคร และกล่าวถงึ

การดูแลและพ่ึงพาตนเองด้านสขุภาพร่างกายและจิตใจ 

สามารถท�ากจิกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ มี

ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองเร่ืองค่าใช้จ่ายในชีวิต

ประจ�าวัน ความภาคภมูใิจเกดิขึ้นน้ัน ผู้ให้ข้อมูลได้กล่าว

ว่า

  “ถงึตอนน้ีเราแก่แล้ว แต่ยังสามารถท�ามาหากนิ

ได้น่ีมนัดนีะ เพ่ิงจะมีตงัค์ตอนแก่ แล้วอกีอย่างป้ากดู็แล

ตวัเองได้ ไม่เจบ็ไข้ออดๆ แอดๆ ” (E5) 

  “ตวัเราน่ันแหละ ต้องมองตวัเราให้มคุีณค่า คน

เราท�าอะไรได้ตั้งหลายอย่าง อย่างตา ดูแลตวัเองได้ พอ

ช่วยเหลืองานบ้านได้ ไม่เป็นภาระลูกหลาน” (E6) 

  3.2 การอทุศิตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ผู้ให้

ข้อมูลส่วนใหญ่ กล่าวถงึการช่วยเหลือผู้อื่น การเสยีสละ

ช่วยเหลือสงัคม มจิีตอนัเป็นสาธารณะที่นึกถงึประโยชน์

ของส่วนรวม การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน/ หมู่บ้าน 

ตามที่ตนเองสามารถเข้าร่วมได้ ไม่แสดงให้เหน็ถงึความ

เป็นคนเหน็แก่ตัวหรือคิดเหน็แต่เร่ืองของตนเองเพียง

อย่างเดยีว น�าไปสู่ความรู้สกึมคุีณค่าในตนเอง ดงัที่ผู้ให้

ข้อมูลเล่าว่า

  “ตาเป็นอสม. รุ่นแรกของอ�าเภอเกาะช้าง เป็น

มามากกว่า 20 ปีแล้ว ท�างานอาสา มีหน้าที่คอยบอก 

แนะน�า ให้ความรู้กบัชาวบ้านในละแวกที่รับผดิชอบดูแล 

ตากถ็อืว่าตาเป็นอสม. กภ็มูใิจแล้วนะ... คนในเขตรับผดิ

ชอบน้ีของตาเขาเช่ือหมด ตากส็บายใจดี เพราะเขาเช่ือ

ฟัง เขาเล่ือมใสเรา นับถอืเรา เราเป็นอสม. อายุป่านน้ี” 

(E2) 

  “ตาสร้างความมั่นใจให้ตวัเอง เพราะตาไม่ยึด

ติดอะไร ตาชอบช่วยเหลือคนอื่นๆ ตาเป็นคนใจดีนะ 

อะไรที่ตาพอช่วยเหลือได้ตาท�าทนัท.ี..ตาภมูิใจที่ได้ช่วย

เหลือคนอื่นๆ” (E13)

  “กค็นรอบข้างเขาพูดถงึเรา ช่ืนชมเรา บอกว่า

เราเป็นคนด ีชอบช่วยเหลือสงัคม เรากร็ู้สกึมคุีณค่าเยอะ

นะ” (E9)

  3.3 การสร้างคน  วัยของผู้ให้ข้อมูลเป็นวัยที่

สะท้อนว่าเป็นวัยที่ผ่านการใช้ชีวิตมายาวนาน ผ่านร้อน

ผ่านหนาว และสั่งสมประสบการณต่์างๆ มากมาย เช่น 

วิธคิีด การแก้ปัญหา การด�ารงชีวิต การประกอบอาชีพ 

ท�าให้ผู้สูงอายุแต่ละคนมีภูมิปัญญาของตนเองที่น�ามา

อบรมสั่งสอนบุตรหลาน หรือบุคคลอื่นในสงัคม สิ่งเหล่า

น้ีหล่อหลอมเป็นความภาคภมูิใจในสิ่งที่ตนเองเป็นและ

ได้ท�าเพ่ือสร้างคนรุ่นต่อมา ผู้ให้ข้อมูลส่วนหน่ึงเล่าว่า

  “ที่ส�าคัญที่สดุในตอนน้ีคือ การได้เล้ียงหลาน 

สอนหลาน ฝึกหลาน ตั้งแต่เค้ายังเลก็ๆ อยู่ อยากอบรม 

อยากใส่ อยากเพ่ิมเตมิคุณสมบตัดิีๆ  มอบให้หลานหมด 

ภมูใิจที่ลูกให้ความไว้วางใจให้เล้ียงหลานอย่างเตม็ความ

สามารถ ภมูิใจที่มีส่วนช่วยแบ่งเบาเร่ืองการเล้ียงหลาน 

เพราะลูกสาวต้องท�างาน ลูกเรียนจบมีงานมีการท�า ลูก

เป็นคนด ีขยัน อดทน กตญัญูต่อพ่อแม่ หลานเล้ียงง่าย 

ภูมิใจที่ได้เล้ียงหลาน มันมีความรู้ สึกว่าพ่อแม่เค้าไว้

วางใจให้ยายอบรมสั่งสอนลูกเค้าได้เตม็ที่ เคยได้ยินลูก

พูดว่า แม่ยังเล้ียงหนูให้ดไีด้ ท�าไมแม่จะเล้ียงลูกของหนู

ให้เป็นคนดไีม่ได้ มนัน่าภมูใิจมากเลยนะ... มันท�าให้เรา

ยืนหยัดอยู่ได้ มนัเป็นน�า้ทพิย์ชโลมใจ ที่หล่อเล้ียงหัวใจ

คนแก่ๆ คนหน่ึง” (E15)

  “ยายตั้งใจจะสร้างคนด้านความรู้ความสามารถ

ที่ยายม ีบ่อยคร้ังนะ ที่มหีน่วยงานจากที่ต่างๆ มาตดิต่อ

เย่ียมชมและเรียนรู้ วิธกีารท�าผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าว 

ยายยินดีและเตม็ใจเสมอในการให้ความรู้  ไม่หวังผล

ตอบแทนอะไรหรอก ทุกวันน้ีมนักส็�าเรจ็ยายกภ็มูใิจที่ได้

ถ่ายทอดให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ เพ่ือนบ้านที่อยาก

เรียนรู้ยายกจ็ะถ่ายทอดความรู้ ไป ถ้าวันหน่ึงถ้าเราไม่อยู่

หรือตายจากไปนะ ผลงานเหล่าน้ีกจ็ะถ่ายทอดให้คนรุ่น

หลัง... ไม่อยากหวงวิชากนั กแ็บ่งปันกนัไปเพ่ือลูกเพ่ือ

หลานวันข้างหน้า” (E8)
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อภิปรายผล

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความหมายความมี

คุณค่าของผู้สงูอายุที่มภีาวะซึมเศร้า สรปุได้ 3 ประเดน็ 

คือ ได้รับการยอมรับจากภายนอก การได้รับการปฏบิตัิ

เสมือนหน่ึงผู้มีค่า และภูมิใจในสิ่งที่ท �า ซ่ึงสามารถ

อภิปรายผลได้ดงัน้ี

 1. ไดร้บัการยอมรบัจากภายนอก  ทฤษฎพัีฒนา

การทางจิตสงัคมของอริีก อริีกสนั (Erik Erikson) ได้

อธิบายพัฒนาการของผู้สูงอายุว่าเป็นวัยแห่งขั้นการ

พัฒนาความรู้สกึมั่นคงทางจิตใจหรือในทางตรงกนัข้าม

คือความรู้สกึสิ้นหวัง (Sense of integrity vs. despair) 

หากผู้สงูอายุผ่านขั้นตอนพัฒนาการน้ีได้อย่างสมบูรณ ์จะ

เข้าใจความหมายและคุณค่าของตนเอง มองเหน็ความ

ส�าเรจ็ในอดีต ยอมรับและรู้สกึพึงพอใจชีวิตของตนเอง 

แต่หากบุคคลที่ไม่สามารถบรรลุถึงความรู้สึกพึงพอใจ

ชีวิตของตนที่ผ่านมาได้ จะรู้สกึสิ้นหวัง ท้อแท้ ขาดความ

สขุ และไม่สามารถปรับตวักบัสภาพความเป็นอยู่ของตน

ได้5 สอดคล้องกบัผลการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า ผู้สงูอายุมอง

ย้อนกลับไปถึงชีวิตที่มีศักดิ์ศรีว่ามาจากความซ่ือสัตย์ 

ไม่คดโกงใคร และพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองใน

ปัจจุบนั มีความหย่ิงในศกัดิ์ศรีของตน เช่น เร่ืองการเงนิ 

หากไม่มีหรือมีน้อย จะไม่หยิบยืม และใช้จ่ายแบบพอ

เพียง ไม่อายต่อการประกอบอาชีพสจุริต ถงึแม้จะดูไม่มี

เกยีรต ิเช่น การเกบ็ขยะขาย ส�าหรับผู้สงูอายุน้ัน ชีวิตที่

มศีกัดิ์ศรีเป็นการพิจารณาถงึเกยีรตขิองตนเอง ที่ใครจะ

ละเมดิ เหยียดหยาม หรือลบหลู่ไม่ได้ ซ่ึงสอดคล้องกบั

แนวคิดเกี่ยวกบัมนุษย์ในแนวมนุษยนิยม (Humanistic 

theory) ที่เช่ือว่าการได้รับการยอมรับถึงความมีเกยีรต ิ

มศีกัดิ์ศรี เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการ19

 การมีชีวิตที่คิดบวก ผู้สงูอายุให้ความส�าคัญเร่ือง

ชีวิตที่คิดบวกว่า เป็นสิ่งที่ต้องผ่านการฝึกฝน การมชีีวิต

ที่คิดบวกจะท�าให้ไม่เครียด ปล่อยวาง เข้าใจชีวิตใน

ปัจจุบนั และมองถงึชีวิตที่จะเกดิขึ้นในอนาคตในมุมบวก 

สอดคล้องกบั Scheier & Carver10  กล่าวว่า การมองโลก

ทางบวก เป็นการใช้ชีวิตด้วยความเช่ือมั่นในปัจจุบนั และ

เช่ือมั่นถงึผลบวกทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคต การมชีีวิตทีคิ่ดบวก

จึงเป็นอีกความหมายหน่ึงที่ผู้สูงอายุให้ความส�าคัญว่า

เป็นสิง่ที่ต้องฝึกฝน และปฏบิตัเิพ่ือให้ผ่านอปุสรรคไปให้

ได้ และท�าให้ชีวิตมคีวามสขุขึ้น สอดคล้องกบัการศกึษา

ของปนัดดา มหิทธานุภาพ และบวัทอง สว่างโสภากุล20  

ที่พบว่า การมองโลกในแง่ดขีองผู้สงูอายุจะสามารถท�าให้

ผู้สงูอายุรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเอง และมีความผาสกุทาง

ใจท�าให้มีความพึงพอใจในชีวิตที่ผ่านมามากขึ้ น และ

การศกึษาของ Achat et al.21   ที่พบว่า การมองโลกใน

แง่บวกท�าให้ผู้สงูอายุมกีารรับรู้ทางบวกเกี่ยวกบัภาวะสขุภาพ 

มคีวามพึงพอใจ มพีลังในชีวิต และมภีาวะสขุภาพจิตที่ดี

 2. การไดร้บัการปฏิบติัเสมือนหนึง่ผูมี้ค่า การที่

ผู้สงูอายุได้รับการปฏบิตัเิสมอืนหน่ึงผู้มค่ีา  เป็นอกีความ

หมายหน่ึงที่ผู้สงูอายุรับรู้ถึงความมีคุณค่าในตนเอง ซ่ึง

ผู้สงูอายุรับรู้ ว่ามาจาก การได้รับการยกย่องให้เป็นผู้น�า 

และการเป็นที่รัก จากผลการวิจัยสะท้อนถงึความต้องการ

ด้านจิตสงัคมของผู้สงูอายุทีม่ภีาวะซึมเศร้าว่าต้องการการ

ถูกมองว่าตนเองเป็นบุคคลที่ส�าคัญและมคีวามหมายกบั

คนรอบข้าง สอดคล้องกบัทฤษฎลี�าดบัขั้นความต้องการ

พ้ืนฐานของมนุษย์ของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of 

Needs) ที่กล่าวว่ามนุษย์มีความต้องการพ้ืนฐาน 5 ขั้น 

คือ ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological need) 

ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Safety and 

security need) ความต้องการความรักและความเป็น

เจ้าของ (Love and belonging need) ความต้องการการ

ยอมรับนับถอืหรือการยกย่อง (Esteem need) และความ

ต้องการใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ (Self - 

actualization need)22

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะ

ซึมเศร้าให้ความส�าคัญในเร่ืองการได้รับการยกย่อง การ

ได้รับการยอมรับ การเป็นทีรั่ก อาจวิเคราะห์ได้ว่าถงึแม้ว่า

ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ให้ข้อมูลจะมีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับ

เลก็น้อยถงึปานกลาง แต่เป็นผู้สงูอายุที่ค่อนข้างมีความ

เป็นอยู่ที่สมบูรณ์  สามารถตอบสนองความต้องการ

ขั้นพ้ืนฐานในระดบัต้นๆ คือ ความต้องการด้านร่างกาย 

ผู้สงูอายุส่วนใหญ่สามารถดูแลตนเองได้ ไม่ต้องพ่ึงพา

คนในครอบครัว หรือพ่ึงพาบางส่วน ด้านความต้องการ
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ความปลอดภยัและมั่นคง พบว่าผู้สงูอายุทุกทา่นอาศยัอยู่

ในพ้ืนที่ที่เงียบสงบเป็นธรรมชาติ ไม่มีโจรผู้ร้าย หรือ

บุคคลอื่นๆ  ที่เข้ามาสร้างความรู้สกึไม่ปลอดภยั และการ

ที่ผู้สงูอายุที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่พักอาศยัอยู่กบัคู่สมรส ลูก

หลาน ได้รับความรักความอบอุน่จากครอบครัวเป็นอย่าง

ด ีถงึแม้จะมผู้ีสงูอายุบางทา่นที่อาศยัอยู่เพียงคนเดยีวใน

บ้าน แต่จะถูกรายล้อมไปด้วยบ้านของลูกหลาน ซ่ึงมรีะยะ

ห่างของบ้านไม่เกนิ 100 เมตร และได้รับการดูแลจาก

ครอบครัว ท�าให้ผู้สงูอายุเหล่าน้ีได้รับความรู้สกึอบอุ่น 

ปลอดภัยด้านจิตใจ และความรู้ สึกได้รับความรักและ

ความเป็นเจ้าของ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้

ผู้สงูอายุจะมภีาวะซึมเศร้าแต่ความต้องการของผู้สงูอายุยัง

ต้องการการยอมรับและการพัฒนา จนถงึขั้นบรรลุความ

ต้องการขั้นสงูสดุ ทีจ่ะอทุศิตนเพ่ือเป็นประโยชน์แก่สงัคม

 3. ภูมิใจในสิง่ทีฉ่นัท�า ผู้สงูอายุมคีวามภาคภมูใิจ

ในสิ่งที่ตนเองได้ท�า เป็นสิ่งที่สะท้อนการให้ความหมาย

ของความมคุีณค่าในตนเองของผู้สงูอายุ โดยหล่อหลอม

มาจากการรับรู้ถงึความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง การ

อทุศิตนเพ่ือเป็นประโยชน์แก่สงัคมและการสร้างคน  ผล

การวิจัยสอดคล้องกบัการศกึษาเร่ืองการพ่ึงพาตนเองใน

ผู้สงูอายุของพระมหาพีรพัฒน์ พันศริิ23   พบว่า ผู้สงูอายุ

มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้านร่างกายอยู่ใน

ระดบัมาก โดยพยายามท�ากจิกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง ส่วน

การพ่ึงพาตนเองด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านการเงิน 

อยู่ในระดบัระดบัปานกลาง นอกจากน้ีบรรลุ ศริิพานิช24

กล่าวว่า การพ่ึงพาตนเอง (Self - reliance) ของผู้สงูอายุ

ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสงัคม และ

ด้านเศรษฐกจิ ท�าให้ผู้สงูอายุมชีีวิตอยู่ได้ยาวนานขึ้นและ

มคีวามสขุ สอดคล้องกบัการศกึษาของ สริิพร สธุญัญา25 

ที่พบว่า การที่ผู้สงูอายุสามารถดูแลตนเองได้ จะส่งผลให้

ผู้สงูอายุรู้สกึภาคภมูใิจในตนเอง พอใจในตนเองและมอง

เหน็ว่าตนมีคุณค่า นอกจากน้ี ยังพบว่า การที่ผู้สงูอายุมี

พฤตกิรรมในการดูแลตนเองที่ด ีจะส่งผลให้ผู้สงูอายุเกดิ

ความรู้สกึมคุีณค่าในตนเองมากขึ้น26 

 ด้านการอุทศิตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม จากการ

วิจัยพบว่า ผู้สงูอายุให้ความส�าคัญ โดยเข้าร่วมกจิกรรม

การท�าบุญ-งานประเพณี ช่วยเหลือกิจกรรมดูแล

สิง่แวดล้อม สนับสนุนเงนิหรืออาหารกลางวันให้กบัผู้ร่วม

กจิกรรมพัฒนาชุมชน สอดคล้องกบัทฤษฎกีจิกรรมทาง

สงัคม (Activity theory) ที่พัฒนามาจากการวิเคราะห์

ของ Robert Havighurst23 อธบิายว่า ผู้สงูอายุที่มีการ

ปฏบิตักิจิกรรมและร่วมกจิกรรมทางสงัคมอย่างสม�า่เสมอ 

จะท�าให้มีความพึงพอใจในชีวิตและปรับตัวได้ดีกว่า

ผู้สูงอายุที่ไม่ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับการ

ศึกษาของจิตติมา วุฒิอิ่น27  ศึกษาความต้องการของ

ผู้สงูอายุพบว่า ผู้สงูอายุมคีวามต้องการเป็นส่วนหน่ึงของ

ชุมชน และมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ

 การสร้างคน เป็นอกีความหมายหน่ึงที่ผู้สงูอายุได้

ให้ความส�าคัญ จากผลการวิจัย ผู้สงูอายุกล่าวถงึการสร้าง

คนที่เป็นบุตรหลาน รวมไปถงึคนอื่นๆ ในสงัคม ด้วยการ

อบรมเล้ียงดูบุตรหลานให้เป็นคนดี ภมูิใจที่มีส่วนช่วย

แบ่งเบาเร่ืองการเล้ียงดูและอบรมสั่งสอนหลาน ท�าตน

เป็นแบบอย่างที่ดใีห้กบับุตรหลาน ถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณด้์านการประกอบอาชีพ เช่น การจักสาน การ

ประดษิฐ์ผลิตภณัฑจ์ากกะลามะพร้าว การต�าน�า้พริกแกง 

เป็นต้น สอนวิถกีารเป็นคนด ีเช่น ต้องมคีวามขยัน อดทน 

ซ่ือสตัย์ เป็นต้น การที่ผู้สงูอายุได้ท�าบทบาทการสร้างคน 

ส่งผลให้ผู้สงูอายุเกดิความรู้สกึมคุีณค่าในตนเอง น�าไปสู่

ความภาคภมูใิจ สอดคล้องกบัการศกึษามาตรฐานการส่ง

เสริมสวัสดภิาพและคุ้มครองพิทกัษ์สทิธผู้ิสงูอายุ แบบมี

ส่วนร่วมในชุมชน พบว่า ผู้สงูอายุถงึร้อยละ 94.70 ให้

ความส�าคัญกบัการถ่ายทอดภมูปัิญญา/ องค์ความรู้  หรือ

ทักษะชีวิตให้กับลูกหลานหรือชุมชน28 และกฤษณา 

บูรณะพงศ์29  ได้ศึกษาบทบาทของผู้สูงอายุในการ

ขัดเกลาด้านคุณธรรมแก่เยาวชนในครอบครัว พบว่า 

ผู้สูงอายุมีระดับความส�านึกในคุณธรรมและความ

พึงพอใจในการสบืทอดคุณธรรมแก่เยาวชนในระดับสงู 

นอกจากน้ีการศึกษาของสุกัญญา วชิรเพชรปราณี30  

พบว่าบทบาทที่ท�าให้ผู้สูงอายุมีความสุขคือการดูแล

ครอบครัวเล้ียงดูอบรมสั่งสอนบุตรหลาน สิ่งเหล่าท�าให้

ผู้สงูอายุเกดิภาคภมูใิจในตนอง 
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 การรับรู้ ความหมายความมีคุณค่าในตนเองของ

ผู้สงูอายุทีม่ภีาวะซึมเศร้า จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้สกึ

มคุีณค่าในตนเองถูกพัฒนามาจาก 2 แหล่ง คือ ตนเอง

และบุคคลอื่น แหล่งที่ถูกพัฒนาแหล่งแรก คือการพัฒนา

ที่มาจากตนเอง เร่ิมต้นมาจากพฤติกรรมภายในในการ

สร้างความมีคุณค่าในตนเอง เป็นพฤติกรรมที่ติดตัวมา 

สิ่งเหล่าน้ีถูกหล่อหลอม ฝึกฝน มาจากการอบรม สั่งสอน

ของพ่อแม่ และบุคคลทีผู้่สงูอายุให้ความเคารพนับถอื มา

จากการเป็นคนดี เป็นคนมีศักดิ์ศรี มีชีวิตที่คิดบวก 

มคีวามภมูใิจในสิง่ที่ท �า คือการได้ท�าในสิง่ที่เกดิประโยชน์

กบัสงัคม การดูแลพ่ึงพาตนเอง และการสร้างคน ส่วน

แหล่งที่ถูกพัฒนาแหล่งที่สอง ที่มาจากบุคคลอื่น ซ่ึงมา

จากการได้รับความรักและการยอมรับนับถือจากบุคคล

อื่น 

ขอ้เสนอแนะ

 ผลการวิจัยคร้ังน้ีท�าให้เกดิความเข้าใจในความหมาย

การมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า 

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาล ทั้งในการ

ส่งเสริมสขุภาพจิต และเยียวยาภาวะซึมเศร้าในผู้สงูอายุ 

ตลอดจนใช้ในการวิจัย ดงัน้ี

ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล

 ผลจากการศกึษาที่พบว่า ผู้สงูอายุรับรู้ความหมาย

ความมีคุณค่าในตนเอง ว่ามาจากการได้รับการยอมรับ

จากภายนอก การได้รับการปฏบิตัเิสมอืนหน่ึงผู้มค่ีา และ

ภมูใิจในสิ่งที่ท �า ดงัน้ันบุคลากรที่ท�างานเกี่ยวข้องกบัการ

พยาบาลผู้สงูอายุในชุมชน สามารถน�าผลการวิจัยไปใช้

เพ่ือส่งเสริมความมีคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ เช่น 

โครงการ  อผส.น้อย  (อาสาสมคัรดูแลผู้สงูอายุในเดก็

และเยาวชน) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสถ่ายทอด

ความรู้ความสามารถที่มอียู่อย่างหลากหลาย สิง่เหล่าน้ีจะ

ส่งผลให้ผู้สงูอายุเกดิความภาคภมูใิจ ตระหนักในคุณค่า

แห่งตน น�าไปสูค่วามพึงพอใจในชีวิต ช่วยลดปัญหาภาวะ

ซึมเศร้าและความว้าเหว่ในผู้สงูอายุ 

ดา้นการวิจยั

 ควรน�าผลการวิจัยมาท�าการตดิตามและประเมนิผล

เพ่ิมเตมิ ว่าผู้สงูอายุมภีาวะซึมเศร้าลดลงและมคีวามรู้สกึ

มคุีณค่าในตนเองเพ่ิมขึ้น
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