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บทคััดย่่อ
ประเทศไทยกำำ�ลัังเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััยอย่่างสมบููรณ์์ ในขณะที่่�อััตราส่่วนของผู้้�ดููแลต่่อผู้้�สููงอายุุยัังอยู่่�ในภาวะ
ที่่�ขาดแคลน การพััฒนาโปรแกรมอบรมผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุในชุุมชนที่่�มีีประสิิทธิิภาพจึึงเป็็นกลไกหนึ่่�งที่่�ช่่วย
ขัับเคลื่่�อนการส่่งเสริิมดููแลสุุขภาพผู้้�สููงอายุุที่่�อยู่่�ในครอบครััวและชุุมชน การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาผลของ
โปรแกรมอบรมผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุต่่อความรู้้� เจตคติิและความมั่่�นใจในการดููแลในชุุมชน ซึ่่�งการวิิจััยกึ่่�งทดลอง
เปรีียบเทีียบก่่อน-หลััง กลุ่่�มตััวอย่่างคืือ ผู้้�สนใจเข้้าร่่วมโปรแกรมการอบรมจำำ�นวน 57 คน กลุ่่�มตััวอย่่างได้้รัับโปรแกรม
อบรมรวม 70 ชั่่�วโมง เก็็บรวบรวมข้้อมููล 3 ครั้้�งคืือ ก่่อน-หลัังเข้้าร่่วมโปรแกรมและระยะติิดตาม 3 เดืือน โดยใช้้แบบวััด
3 ชุุด คืือ ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการดููแลผู้้�สููงอายุุ เจตคติิต่่อผู้้�สููงอายุุและความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุ วิิเคราะห์์
ข้้อมููลโดยใช้้ Friedman Test และ One-Way ANOVA Repeated Measure Test ผลการวิิจััยพบว่่า ความรู้้�ในการดููแล
ผู้้�สููงอายุุของผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลหลัังเข้้ารัับการอบรมโปรแกรมทัันทีี และระยะติิดตาม 3 เดืือน มีีคะแนนเฉลี่่�ยสููงขึ้้�น อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิทางสถิิติิ (p < 0.001) และคะแนนเฉลี่่�ยความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุหลัังการเข้้ารัับ
การอบรมโปรแกรมทัันทีีสููงขึ้้�น อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p < 0.05) แต่่ลดลงในระยะติิดตาม 3 เดืือน อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ (p < 0.05) ส่่วนคะแนนเฉลี่่�ยเจตคติิเกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุของผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุไม่่แตกต่่างกัันทั้้�งก่่อน-หลััง
เข้้ารัับการอบรมโปรแกรมทัันทีี และระยะติิดตาม 3 เดืือน ดัังนั้้�นการจััดโปรแกรมอบรมผู้้�ช่ว่ ยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุในชุุมชน
ควรเพิ่่�มกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ที่่�เสริิมสร้้างเจตคติิเชิิงบวกต่่อผู้้�สููงอายุุ รวมทั้้�งกิิจกรรมเชิิงปฏิิบััติิการที่่�เสริิมสร้้างความมั่่�นใจ
ในการดููแลผู้้�สููงอายุุอย่่างต่่อเนื่่�อง
คำำ�สำำ�คััญ : ผู้้�สููงอายุุ, ผู้้�ดููแล, ความรู้้�, เจตคติิ, ความมั่่�นใจ
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Abstract
Currently, Thailand is entering the aging society completely while the caregiver: the older adults ratio
is still limited. The development of the effective assisted-caregivers training program for community-dwelling
older adults is a mechanism for driving the health promotion for older adults living in family and community.
This study aimed to determine the impact of the assisted-caregivers training program for community-dwelling
older adults on the knowledge, attitudes, and confidence in older adults care skills. This research is quasiexperimental study, compare pre-test with post-test. A total of 57 participants interested in the training program
were recruited into the study. The participants were received a 70-hour training program. The data were
collected 3 times: before participating in the training program, after completing the program, and after 3-month
follow-up. Three questionnaires were used for assessing knowledge of caring for older adults, attitude toward
older adults, and the confidence in older adults care skills. Friedman Test and One-Way ANOVA Repeated
Measure Test were employed for data analysis. The results showed statistically significant increase in the
knowledge of caring for older adults after completing the program, and after 3-month follow-up (p < 0.001).
The confidence in older adults care skills after completing the program were increased significantly (p < 0.05)
but decreased significantly after 3-month follow-up (p < 0.05). No statistically significant difference was found
in the attitudes toward older adults for all three measures. Thus, the assisted-caregivers training program for
community-dwelling older adults should include learning activities to enhance positive attitude toward older
adults and workshop to enhance the confidence in older adults care skills continuously.
Keywords: Older adults, Caregivers, Knowledge, Attitude, Confidence
บทนำำ�

สัังคมไทยกำำ�ลัังก้้าวเข้้าสู่่�การเป็็นสัังคมสููงวััย
อย่่างสมบููรณ์์ เมื่่�อมีีประชากรที่่�มีีอายุุตั้้�งแต่่ 60 ปีีขึ้้�นไป
เข้้าใกล้้ร้้อยละ 201 จากการสำำ�รวจสุุขภาพประชาชนไทย
พบว่่ า ผู้้�สูู งอายุุ เ ป็็ น โรคเรื้้� อ รัั ง และมีี ภ าวะถดถอย
ของสมรรถนะทางร่่ า งกาย ส่่ ง ผลให้้ มีี ค วามบกพร่่ อ ง
ในการทำำ�กิจิ วััตรประจำำ�วััน การรัับรู้้ค� วามมีีคุณ
ุ ค่่าในตััวเอง
ลดลง เนื่่�องจากต้้องอยู่่�ในภาวะพึ่่�งพิิง ต้้องได้้รัับการดููแล
จากสมาชิิกในครอบครััว2 ปััจจุุบันั โครงสร้้างของครอบครััว
ไทยมีีการเปลี่่�ยนแปลงจากครอบครััวขยายเป็็นครอบครััว
เดี่่� ย วมากขึ้้� น ส่่ ง ผลให้้ ผู้้�สูู งอายุุ ไ ด้้ รัั บ การเกื้้� อ กููลดููแล
จากครอบครััวลดลง จึึงจำำ�เป็็นต้้องพึ่่�งพาตนเองมากขึ้้�น
ข้้อมููลยัังบ่่งชี้้อี� กี ว่่าผู้้�สููงอายุุอยู่่�ลำำ�พังั กัับคู่่�สมรสร้้อยละ 19
และอยู่่�ตามลำำ�พัังคนเดีียวร้้อยละ 93 ดัังนั้้�นเครืือข่่ายทาง
สัังคม เช่่น ผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ จึึงมีีบทบาทสำำ�คััญ
ในการทำำ�หน้้าที่่�ทดแทนสมาชิิกในครอบครััว จากรายงาน
สถานการณ์์ผู้้�สููงอายุุไทย พ.ศ. 2558 พบว่่า ประเทศไทย
มีี อัั ต ราผู้้�สูู งอายุุ ที่่� ต้้ อ งการการดููแล ในปีี พ.ศ. 2553
จำำ�นวน 499,873 คน และเพิ่่�มขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2563 เป็็น
741,766 คน โดยประเทศไทยมีี ค วามต้้ อ งการอัั ต รา

กำำ�ลัังของผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุในปีี พ.ศ.2553 เป็็น 71,410 คน
และเพิ่่�มขึ้้�นในปีี พ.ศ.2563 เป็็น 105,967 คน4 และ
ปััญหานี้้�อาจเพิ่่�มมากขึ้้�นในอนาคต อย่่างไรก็็ตามด้้วย
อััตราส่่วนของผู้้�ดููแลต่่อผู้้�สููงอายุุยังั อยู่่�ในภาวะที่่�ขาดแคลน
การพััฒนาโปรแกรมอบรมผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุใน
ชุุมชนที่่�มีปี ระสิิทธิภิ าพจึึงจะเป็็นกลไกหนึ่่ง� ที่่�ช่ว่ ยขัับเคลื่่อ� น
การส่่งเสริิมดููแลสุุขภาพผู้้�สููงอายุุได้้เพื่่�อให้้ผู้้�สููงอายุุได้้รัับ
การดููแลที่่�มีมี าตรฐาน ชะลอไม่่ให้้เกิิดภาวะพึ่่ง� พิิงทั้้�งหมด
ซึ่่�งจะเป็็นภาระต่่อครอบครััว และชุุมชน
จากการทบทวนวรรณกรรมที่่� ผ่่ า นมามีี ก าร
จััดโปรแกรมอบรมผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ หลัักสููตร
70 ชั่่� ว โมง ของกระทรวงศึึกษาธิิ ก าร 5 และกระทรวง
สาธารณสุุข6 ประกอบไปด้้วยการอบรมทั้้�งในส่่วนเนื้้�อหา
และการฝึึกปฏิิบััติิ ซึ่่�งเป็็นหลัักสููตรที่่�มีีการใช้้กัันอย่่าง
แพร่่ ห ลายในการจัั ด โปรแกรมอบรม อย่่ า งไรก็็ ต าม
คณะผู้้�วิิ จัั ย ได้้ ป รัั บ ปรุุ ง พัั ฒ นาหลัั ก สููตร โดยใช้้ ก รอบ
แนวคิิ ด ทฤษฎีี เ กี่่� ย วกัั บ ความสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งความรู้้�
เจตคติิ และการปฏิิบััติิ (KAP)7 และเน้้นการจััดการเรีียน
การสอนแบบ active learning รวมทั้้�งสอดแทรกเนื้้�อหา
ความทัั น สมัั ย โดยเฉพาะความรู้้� ใ นการใช้้ เ ทคโนโลยีี
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สารสนเทศ เพื่่� อ ให้้ ผู้้�ดูู แลเรีี ย นรู้้� แ ละเท่่ า ทัั น ของ
การเปลี่่�ยนแปลงของโลก ร่่วมกัับการฝึึกทัักษะในการ
ค้้นคว้้าจากอุุปกรณ์์ทางเทคโนโลยีีต่่างๆ การตััดสิินใจ
เลืือกที่่� จ ะเชื่่� อ ในเนื้้� อ หาหรืือสามารถใช้้ ค วามรู้้� จ าก
แหล่่งที่่�เชื่่อ� ถืือ นอกจากนี้้�ยังั เพิ่่�มความรู้้�ด้า้ นภาษาอัังกฤษ
พื้้�นฐานที่่�ผู้้�ดููแลสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้จริิง เพื่่�อเตรีียมตััวใน
การตอบรัับสัังคมแห่่งโลกาภิิวััตน์์ที่่�มีีความหลากหลาย
ในเชื้้� อ ชาติิ เป็็ น การเพิ่่� ม โอกาสในการดููแลผู้้�สูู งอายุุ
ที่่� ใ ช้้ ภ าษาอัั ง กฤษในการสื่่� อ สารได้้ เนื่่� อ งจากคณะ
พยาบาลศาสตร์์มีอี าจารย์์ที่่มี� คี วามเชี่่ย� วชาญหลายสาขา
โดยเฉพาะการดููแลผู้้�ป่่วยที่่�มีีภาวะฉุุกเฉิิน ที่่�เป็็นภาวะ
ที่่�อาจเกิิดกัับผู้้�สููงอายุุได้้ตลอดเวลา ผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุต้้องมีี
ความสามารถในการจััดการแก้้ไขปััญหาเบื้้�องต้้นก่่อน
ในหลัักสููตรนี้้�จึึงเน้้นความรู้้�เรื่่�องการให้้การดููแลผู้้�สููงอายุุ
ในภาวะฉุุกเฉิินพื้้�นฐานที่่�เป็็นมาตรฐานสากลอีีกด้้วย
ดัั ง นั้้� น คณะผู้้�วิิ จัั ย จึึงได้้ จัั ด โปรแกรมอบรม
ผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพผู้้�ช่่วยเหลืือ
ดููแลผู้้�สูู งอายุุ ใ ห้้ มีี ค วามรู้้� เจตคติิ และความมั่่� น ใจใน
การปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ให้้มีี
อัั ต รากำำ�ลัั ง ผู้้�ช่่ ว ยเหลืือดููแลผู้้�สูู งอายุุ เ พิ่่� ม ขึ้้� น มากขึ้้� น
ในชุุมชนเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของสัังคมผู้้�สููงอายุุ
ที่่�กำำ�ลัังขยายตััวไปอย่่างรวดเร็็ว
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
เพื่่�อศึึกษาผลของโปรแกรมอบรมผู้้�ช่่วยเหลืือ
ดููแลผู้้�สููงอายุุต่่อความรู้้� เจตคติิและความมั่่�นใจในการ
ดููแลในชุุมชน
สมมติิฐานวิิจััย
คะแนนเฉลี่่�ยของความรู้้� เจตคติิ และการมั่่�นใจ
ในทัักษะการดููแลหลัังจากเสร็็จสิ้้�นโปรแกรมสููงกว่่าก่่อน
ได้้รัับโปรแกรมอบรมผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุในชุุมชน
วิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจััย
การศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยกึ่่�งทดลองแบบ
กลุ่่�มเดีียวเปรีียบเทีียบผลก่่อน-หลััง (quasi-experimental
study one group pre-posttest design) และระยะ
ติิดตาม โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชาชนที่่� มีี ค วามสนใจเข้้ า ร่่ ว มโปรแกรม
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อบรมผู้้�ช่่ ว ยเหลืือดููแล ที่่� อ าศัั ย อยู่่�ในเขตภาคกลาง
มีีอายุุ 18 ปีีขึ้้�นไป
กำำ� หนดขนาดกลุ่่�มตัั ว อย่่ า ง โดยกำำ� หนด
ค่่ า effect size ขนาดปานกลาง มีี ค่่ า เท่่ า กัั บ 0.5
ค่่าแอลฟ่่า =0.05 Power of test= 0.95 ได้้จำำ�นวนกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง จำำ�นวน 45 คน การติิดตามในระยะ 3 เดืือนหลััง
เสร็็จสิ้้�นโปรแกรมฯ กลุ่่�มตััวอย่่างต้้องตอบแบบสอบถาม
ทางไปรษณีีย์์ ดัังนั้้�นจึึงเพิ่่�มขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างร้้อยละ
30 เพื่่�อป้้องกัันการสููญหายของกลุ่่�มตััวอย่่าง8 จะได้้กลุ่่�ม
ตััวอย่่างจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 60 คน และได้้รับั แบบสอบถามตอบ
กลัับจำำ�นวน 57 คน คิิดเป็็นร้้อยละ 95
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย ประกอบด้้วย 2 ส่่วน
ดัังนี้้�
1. โปรแกรมอบรมผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ
คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ระยะเวลา
การอบรม 10 วััน รวมทั้้�งสิ้้�น 70 ชั่่�วโมง ประกอบด้้วย
ภาคทฤษฎีี 40 ชั่่ว� โมง และภาคปฏิิบัติั ิ 30 ชั่่ว� โมง มีีเนื้้�อหา
ดัังต่่อไปนี้้�
1.1 ความรู้้�ในการดููแลผู้้�สููงอายุุ ได้้แก่่
การเปลี่่�ยนแปลงตามวััยสููงอายุุ ปััญหาที่่�พบบ่่อยทั้้�งทาง
ด้้านร่่างกาย จิิตสัังคม แนวคิิดการดููแลผู้้�สููงอายุุ จริิยธรรม
และสิิทธิิผู้้�สููงอายุุ การส่่งเสริิมสุุขภาพกาย จิิต จิิตสัังคม
จิิ ต วิิ ญ ญาณ การดููแลสุุ ข อนามัั ย ส่่ ว นบุุ ค คล อาหาร
การออกกำำ�ลัั ง กาย การฟื้้� น ฟููสภาพ การสื่่� อ สารกัั บ
ผู้้�สููงอายุุและครอบครััว นัันทนาการ การจััดสภาพแวดล้้อม
ที่่�เหมาะสม การใช้้ยา ภาวะฉุุกเฉิินและการดููแลเบื้้�องต้้น
ของผู้้�สููงอายุุ
1.2 ความรู้้�ในการดููแลตนเองของผู้้�ช่่วย
เหลืือดููแล
1.3 ความรู้้�ที่่� ส่่ ง เสริิ ม ทัั ก ษะการเรีี ย นรู้้�
ตลอดชีีวิิต ได้้แก่่ การใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ การใช้้
ภาษาอัังกฤษในชีีวิิตประจำำ�วััน
2. เครื่่� อ งมืือที่่� ใ ช้้ ใ นการเก็็ บ รวบรวมข้้ อ มููล
ได้้แก่่
	ส่่วนที่่� 1 แบบสอบถามข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ประกอบด้้วยคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับ เพศ อายุุ ศาสนา ระดัับ
การศึึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์์ในการดููแล
ผู้้�สููงอายุุ อาชีีพ รายได้้ โรคประจำำ�ตััว ความต้้องการหรืือ
ความคาดหวัังจากการเข้้ารัับการอบรม
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	ส่่วนที่่� 2 แบบทดสอบความรู้้�ในการดููแล
ผู้้�สููงอายุุ เป็็นแบบวััดความรู้้�ของผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�ได้้จาก
การเข้้ารัับการอบรมในโครงการนี้้� คณะผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�น
จากการทบทวนเนื้้�อหาที่่�ใช้้ในหลัักสููตรการดููแลผู้้�สููงอายุุ
ที่่�จััดในโครงการ มีีข้้อคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับความรู้้�ในการดููแล
ผู้้�สููงอายุุ จำำ�นวน 20 ข้้อ ลัักษณะข้้อคำำ�ถามเป็็นแบบ
เลืือกตอบ ถููก หรืือผิิ ด กำำ� หนดให้้ ค ะแนนผู้้� ต อบถููก
ได้้ข้้อละ 1 คะแนน และตอบผิิดได้้ 0 คะแนน โดยคำำ�ตอบ
ของแบบสอบถาม มีีคำำ�ตอบถููก 15 ข้้อ และคำำ�ตอบผิิด
5 ข้้อ โดยกำำ�หนดการแปลระดัับความรู้้� 0-20 คะแนน
แบ่่ ง คะแนนระดัั บ ความรู้้� เป็็ น 3 ระดัั บ 9 ดัั ง นี้้� ความรู้้�
ระดัับสููง คะแนนร้้อยละ 80 ขึ้้�นไป (16-20 คะแนน)
ความรู้้�ร ะดัั บ ปานกลาง คะแนนร้้ อ ยละ 50-79
(10-15 คะแนน) ความรู้้�ร ะดัั บ ต่ำำ�� คะแนนต่ำำ�� กว่่ า
ร้้อยละ 50 (0-14 คะแนน)
	ส่่ ว นที่่� 3 แบบวัั ด เจตคติิ ข องผู้้�ดูู แลต่่ อ
ผู้้�สูู งอายุุ คณะผู้้�วิิ จัั ย ขออนุุ ญ าตใช้้ เ ครื่่� อ งมืือวิิ จัั ย จาก
สิิริิรััตน์์ ฉััตรชััยสุุชา จำำ�เรีียง กููรมะสุุวรรณ และวััลยา
คุุโรปกรณ์์พงษ์์ (2529)10ดััดแปลงมาจากแบบวััดเจตคติิ
ต่่ อ ผู้้�สูู งอายุุ ข องโคแกน 11 มีี ข้้ อ คำำ� ถามเกี่่� ย วกัั บ เจตคติิ
จำำ�นวน 17 ข้้อ แบ่่งเป็็น 2 ด้้านคืือ เจตคติิทางบวก 8 ข้้อ
และเจตคติิทางลบ 9 ข้้อ ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็นมาตราส่่วน
แบบประมาณค่่า (Likert scale) 5 ระดัับ จาก 0-4 คะแนน
ได้้แก่่ เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่�ง เห็็นด้้วย ไม่่แน่่ใจ ไม่่เห็็นด้้วย และ
ไม่่เห็็นด้้วยอย่่างยิ่่ง� ตามลำำ�ดับั แปลผลคะแนนโดยใช้้หลััก
ค่่าพิิสััย คืือ ค่่าคะแนนสููงสุุด-ค่่าคะแนนต่ำำ��สุุดหารด้้วย
จำำ�นวนระดัับที่่�ต้้องการแบ่่ง เพื่่�อหาช่่วงคะแนน เมื่่�อได้้
ค่่ า ช่่ ว งคะแนนจึึงนำำ� มากำำ� หนดเกณฑ์์ และแปลผล
คะแนน10 ดัังนี้้� ระดัับเจตคติิมากที่่�สุดุ (3.21-4.00 คะแนน)
เจตคติิ ม าก (2.41-3.20 คะแนน) เจตคติิ ป านกลาง
(1.61-2.40 คะแนน) เจตคติิน้้อย (0.81-1.60 คะแนน)
และเจตคติิน้้อยที่่�สุุด (0.00-0.80 คะแนน)
และส่่ ว นที่่� 4 แบบประเมิิ น ความมั่่� น ใจใน
การปฏิิ บัั ติิ ก ารดููแลผู้้�สูู งอายุุ คณะผู้้�วิิ จัั ย สร้้ า งขึ้้� น จาก
ทบทวนเนื้้� อ หาในหลััก สููตรผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�พัั ฒ นาขึ้้� น
เพื่่�อใช้้อบรมในโครงการนี้้� มีีข้้อคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับการรัับรู้้�
ความสามารถในทัั ก ษะการปฏิิ บัั ติิ ก ารดููแลผู้้�สูู งอายุุ
จำำ�นวน 20 ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็นมาตรประมาณค่่า 5 ระดัับ
จาก 1-5 คะแนน ได้้แก่่ มีีความเชื่่�อมั่่�นน้้อยที่่�สุุด น้้อย
ปานกลาง มาก และมากที่่�สุุด ให้้คะแนน 1 2 3 4 และ
5 ตามลำำ�ดัับ แปลผลคะแนน โดยใช้้หลัักค่่าพิิสััย คืือ
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ค่่าคะแนนสููงสุุด-ค่่าคะแนนต่ำำ��สุุดหารด้้วยจำำ�นวนระดัับ
ที่่�ต้้องการแบ่่ง เพื่่�อหาช่่วงคะแนน เมื่่�อได้้ค่่าช่่วงคะแนน
จึึงนำำ�มากำำ�หนดเกณฑ์์ และแปลผลคะแนน 5 ระดัับ9
ดัังนี้้� ระดัับความมั่่�นใจมากที่่�สุุด (4.21-5.00 คะแนน)
ความมั่่� น ใจมาก (3.41-4.20 คะแนน) ความมั่่� น ใจ
ปานกลาง (2.61-3.40 คะแนน) ความมั่่� น ใจน้้ อ ย
(1.81-2.60 คะแนน) และความมั่่� น ใจน้้ อ ยที่่� สุุ ด
(1.00-1.80 คะแนน)
การตรวจสอบคุุณภาพของเครื่่�องมืือ
เมื่่�อพััฒนาเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลแล้้ว คณะผู้้�วิิจััยนำำ�แบบทดสอบความรู้้�ในการดููแล
ผู้้�สูู งอายุุ แบบวัั ด เจตคติิ ข องผู้้�ดูู แลต่่ อ ผู้้�สูู งอายุุ และ
แบบประเมิินความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุ
ไปตรวจสอบความตรงของเนื้้�อหา (Content Validity
Index: CVI) โดยผู้้�ทร งคุุ ณ วุุ ฒิิ ที่่� มีี ค วามเชี่่� ย วชาญ
ด้้ า นผู้้�สูู งอายุุ จำำ� นวน 3 ท่่ า น หลัั ง ปรัั บ ให้้ ต รงตาม
ความเห็็ น ของผู้้� เ ชี่่� ย วชาญแล้้ ว นำำ� มาหาค่่ า ดัั ช นีี
ความตรงตามเนื้้�อหา ได้้ค่่า CVI เท่่ากัับ 0.98 0.93 และ
1 ตามลำำ�ดัับ จากนั้้�นจึึงนำำ�ไปทดสอบความเชื่่�อมั่่�นของ
เครื่่�องมืือกัับผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีีคุุณสมบััติิเช่่น
เดีียวกัับกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 30 ราย และนำำ�ผลการ
ทดสอบมาคำำ�นวณหาค่่าความสอดคล้้องภายใน (internal
consistency) โดยแบบทดสอบความรู้้� ใ นการดููแล
ผู้้�สููงอายุุ ไ ด้้ ค่่ า ความเชื่่� อ มั่่� น ของ Kuder-Richardson
(KR20) เท่่ากัับ .65 และแบบวััดเจตคติิของผู้้�ดููแลต่่อ
ผู้้�สูู งอายุุ และแบบประเมิิ น ความมั่่� น ใจในการปฏิิ บัั ติิ
การดููแลผู้้�สูู งอายุุ ได้้ ค่่ า ความเชื่่� อมั่่� นของสัั มประสิิทธิ์์�
แอลฟาของครอนบาคเท่่ากัับ .88 และ .79 ตามลำำ�ดัับ
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
คณะผู้้�วิิ จัั ย ดำำ� เนิิ น การและได้้ รัั บ หนัั ง สืือ
รัับรองจากคณะกรรมการจริิยธรรมการวิิจััยในคนของ
คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล รหััส COA
No. IRB-NS 2018 1427.1801 ลงวัันที่่� 2 เมษายน 2562
เมื่่� อ โครงการวิิ จัั ย ผ่่ า นการรัั บ รองจากคณะกรรมการ
จริิยธรรมการวิิจััยในคนแล้้ว คณะผู้้�วิิจััยประสานงานการ
เก็็ บ ข้้ อ มููลกัั บ เจ้้ า หน้้ า ที่่� ฝ่่ า ยลงทะเบีี ย นการเข้้ า รัั บ
การฝึึ ก อบรมเพื่่� อ ชี้้� แ จงรายละเอีี ย ดของโครงการวิิ จัั ย
หากผู้้�เข้้าร่่วมการอบรมมีีความประสงค์์เข้้าร่่วมการวิิจััย
ผู้้�วิจัิ ยั จึึงให้้ลงนามในใบยิินยอม โดยก่่อนเข้้ารัับโปรแกรม
อบรม ผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ (pre-test) ผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย
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ตอบแบบสอบถาม จำำ� นวน 4 ชุุ ด ประกอบด้้ ว ย
1) แบบสอบถามข้้อมููลส่่วนบุุคคล 2) แบบทดสอบวััด
ความรู้้� ก ารเข้้ า รัั บ การอบรมหลัั ก สููตรผู้้�ดูู แลผู้้�สูู งอายุุ
3) แบบวััดเจตคติิต่อ่ ผู้้�สููงอายุุ 4) แบบประเมิินความมั่่�นใจ
ในการปฏิิ บัั ติิ ก ารดููแลผู้้�สูู งอายุุ ใช้้ เ วลา 20-30 นาทีี
จากนั้้�นกลุ่่�มตััวอย่่างได้้รับั โปรแกรมอบรมผู้้�ช่ว่ ยเหลืือดููแล
ผู้้�สููงอายุุ เป็็นระยะเวลา 10 วััน หลัังเสร็็จสิ้้�นโปรแกรม
อบรมทัันทีีและระยะติิดตาม 3 เดืือน กลุ่่�มตััวอย่่างจึึงตอบ
แบบสอบถาม ชุุดที่่� 2-4 ดัังกล่่าวข้้างต้้น
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
1. 	วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลส่่วนบุุคคลของกลุ่่�มตััวอย่่าง
ด้้วยสถิิติิเชิิงพรรณนา ได้้แก่่ ความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
2. 	วิิ เ คราะห์์ ค่่ า คะแนนเฉลี่่� ย ของความรู้้�
เจตคติิ และความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิการดููแล ในระยะ
ก่่อนได้้รัับโปรแกรม หลัังเสร็็จสิ้้�นโปรแกรม โดยใช้้สถิิติิ
Friedman Test สำำ�หรัับค่่าคะแนนความรู้้� เนื่่�องจากมีี
การแจกแจงแบบไม่่ปกติิทำำ�ให้้ไม่่ผ่่านข้้อตกลงเบื้้�องต้้น
จึึงเลืือกใช้้สถิติิ ิ non-parametric ในการทดลองสมมติิฐาน
และ One-Way ANOVA Repeated Measure Test
สำำ�หรัับค่่าคะแนนเจตคติิและความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิ
การดููแลผู้้�สููงอายุุ

J Gerontol Geriatr Med. 2022; 21(12-21)
ผลการวิิจััย
1. 	ข้้อมููลพื้้�นฐานทั่่�วไปของผู้้�ช่่วยเหลืือดููแล
ผู้้�สููงอายุุ
	ข้้ อมููลพื้้� นฐานทั่่� ว ไป พบว่่ า ผู้้�ช่่ว ยเหลืือ
ดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้ารัับการอบรมส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง
ร้้อยละ 90 มีีอายุุเฉลี่่�ย 50.12 (S.D.=12.17) ปีี นัับถืือ
ศาสนาพุุทธ ร้้อยละ 88.3 ระดัับการศึึกษาสููงสุุดส่่วนใหญ่่
อยู่่�ระดัับปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่า ร้้อยละ 55 สถานภาพ
โสด ร้้อยละ 38.3 ประกอบอาชีีพค้้าขาย/ รัับจ้้างทั่่�วไป
ร้้อยละ 65 มีีรายได้้เฉลี่่�ยต่่อเดืือนมากกว่่า 15,000 บาท
ร้้อยละ 44.6 ไม่่มีีโรคประจำำ�ตััว ร้้อยละ 64.4 ไม่่เคย
มีีประสบการณ์์การดููแลผู้้�สููงอายุุ ร้้อยละ 53.3 ส่่วนผู้้�ช่่วย
เหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�มีีประสบการณ์์การดููแลผู้้�สููงอายุุ
มาก่่ อ น มีี ป ระสบการณ์์ เ ฉลี่่� ย 6.17 (S.D.=6.23) ปีี
ซึ่่�งส่่วนใหญ่่มีีจำำ�นวนผู้้�สููงอายุุในการดููแล 1 ราย ร้้อยละ
48.1 เป็็นบุุคคลในครอบครััวร้้อยละ 85.2 และไม่่ได้้รัับ
ค่่าตอบแทนในการดููแลผู้้�สููงอายุุร้้อยละ 88.9
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Table 1 Characteristics of the assisted-caregivers (n = 57)
Sex
- Male
- Female
Age
Religion
- Buddhist
- Christ
Education
- Junior high school
- High school
- Diploma
- Bachelor’s degree and above
Marital status
- Single
- Married and living together
- Widowed, divorced, separated
Occupation
- Unemployed/ housewife
- Trading / General Contracting
- Civil servants/pensioners
- Personal business
- Other
Income
- Less than 5,000 baht
- 10,000 – 5,000 baht
- 15,000 – 10,001 baht
- More than 15,000 baht
Number of the assisted-caregivers’s disease
- No underlying disease
- Have 1 disease
- Have more than 1 disease
Care experience
- no experience
- Experienced
Number of experience (years)

Total (n)
57

Mean (SD)

56
57

10.6( 50.5)

57

57

57

54

57

57
27

5.5( 5.4)

n

%

3
54

5.3
94.7

53
4

93.0
7.0

8
11
6
32

14.0
19.3
10.5
56.1

25
19
13

43.9
33.3
22.8

24
14
1
10
8

42.1
24.6
1.8
17.5
14.1

24
18
1
5

44.4
33.3
7.4
14.8

34
18
5

59.6
31.6
8.8

25
32

43.9
56.1
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Table 1 Characteristics of the assisted-caregivers (n = 57) (cont)
Number of older adult caring
- 1 person
- 2 persons
- 3 or more
Relationship with the older adult
- Be a family member
- No blood/ mercenary relationship
- Come from the Foundation / Elderly Club
Compensation received from care
- Not paid
- 8,000 baht

Total (n)
29

2. ความรู้้� เจตคติิ และความมั่่�นใจในการ
ปฏิิบััติิการดููแลของผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ
	ก่่อนเข้้ารัับการอบรมโปรแกรมผู้้�ช่่วยเหลืือ
ดููแลผู้้�สููงอายุุ มีีความรู้ใ้� นการดููแลผู้้�สููงอายุุภาพรวมอยู่่�ใน
ระดัับสููง คะแนนเฉลี่่�ย 17.86 (SD = 1.38) เจตคติิเกี่่ย� วกัับ
ผู้้�สููงอายุุของผู้้�ช่ว่ ยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุภาพรวมอยู่่�ในระดัับ
มาก คะแนนเฉลี่่�ย 2.51 (SD = 0.35) และความมั่่�นใจ
ในการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุภาพรวมอยู่่�ในระดัับมาก
คะแนนเฉลี่่�ย 3.87 (SD = 0.67)

27

13

Mean (SD)

n

%

12
10
7

41.4
34.5
30.1

25
0
5

83.3
0
16.7

0
2

84.6
15.4

โดยหลัังเข้้ารัับโปรแกรมการอบรมทัันทีี
และติิดตามผลหลัังเข้้ารัับโปรแกรมการอบรม 3 เดืือน
พบว่่าผู้้�ช่ว่ ยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุมีคี วามรู้ใ�้ นการดููแลผู้้�สููงอายุุ
ภาพรวมอยู่่�ในระดัับสููง คะแนนเฉลี่่�ย 18.86 (SD = 1.08)
และ 18.65 (SD = 0.90) ตามลำำ�ดัับ เจตคติิเกี่่�ยวกัับ
ผู้้�สูู งอายุุ ข องผู้้�ช่่ ว ยเหลืือดููแลผู้้�สูู งอายุุ ภ าพรวมอยู่่�ใน
ระดัับมาก คะแนนเฉลี่่�ย 2.45 (SD =0.39) และ 2.46
(SD = 0.35) ตามลำำ�ดับั และความมั่่�นใจในการปฏิิบัติั กิ าร
ดููแลภาพรวมอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุดุ เฉลี่่�ย 4.16 (SD = 0.46)
และระดัับมาก 3.94 (SD = 0.49) ดัังตารางที่่� 2

Table 2 Level of knowledge of caring for older adults, attitude toward older adults and the confidence
in older adults care skills of the assisted-caregivers. (n = 57)
Variables
Knowledge
Attitude
Confidence in older
adults care skills

Pretest
Posttest
Posttest 2
Mean (SD) interpret Mean (SD) interpret Mean (SD) interpret
results
results
results
17.86 (1.38)
High 18.86 (1.08)
High
18.65 (0.90)
High
2.51 (0.35)
Good 2.45 (0.39)
Good
2.46 (0.35)
Good
3.87 (0.67)
Good 4.16 (0.46) Very Good 3.94 (0.49)
Good

3. ความรู้้� เจตคติิ และความมั่่�นใจในการดููแล
ของผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ
เมื่่� อ เปรีี ย บเทีี ย บความแตกต่่ า งของ
ค่่าเฉลี่่�ยและค่่าเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของ ความรู้้� เจตคติิ

และความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุของผู้้�ช่่วย
เหลืือดููแลก่่อนเข้้ารัับการอบรมโปรแกรม หลัังการเข้้ารัับ
การอบรมโปรแกรมทัันทีี และระยะติิดตาม 3 เดืือน โดยใช้้
Friedman Test สำำ�หรัับค่่าคะแนนความรู้้� และ One-Way
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ANOVA Repeated Measure Test สำำ�หรัับค่่าคะแนน
เจตคติิและความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุ
ผลการวิิเคราะห์์พบว่่า ความรู้้ข� องผู้้�ช่ว่ ยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ
หลัังเข้้ารัับการอบรมโปรแกรมทัันทีี และระยะติิดตาม
3 เดืือน มีีระดัับคะแนนเฉลี่่�ยสููงขึ้้�น อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง
สถิิติิทางสถิิติิ (p < 0.001) และคะแนนเฉลี่่�ยความมั่่�นใจ
ในการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุหลัังการเข้้ารัับการอบรม

โปรแกรมทัันทีีสููงขึ้้น� อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (p < 0.05)
แต่่ ล ดลงในระยะติิ ด ตาม 3 เดืือน อย่่ า งมีี นัั ย สำำ�คัั ญ
ทางสถิิติิเช่่นเดีียวกััน (p < 0.05) ส่่วนค่่าคะแนนเจตคติิ
เกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุของผู้้�ช่ว่ ยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุไม่่แตกต่่าง
กัันทั้้�งก่่อน-หลัังเข้้ารัับการอบรมโปรแกรมทัันทีี และระยะ
ติิดตาม 3 เดืือน ดัังตารางที่่� 3

Table 3 Comparing Mean (SD) of knowledge, attitude and the confidence in older adults care skills of the
assisted-caregivers with Friedman Test and One-Way ANOVA Repeated Measure Test. (n = 57)
Variables

1. Pretest
Mean (SD)
Knowledge
17.86 (1.38)
Attitude
2.51 (0.35)
Confidence in older adults 3.87 (0.67)
care skills
f
Friedman Test

2. Posttest
Mean (SD)
18.86 (1.08)
2.45 (0.39)
4.16 (0.46)

บทวิิจารณ์์
ผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้าร่่วมโปรแกรม
อบรมมีีความรู้้ใ� นการดููแลผู้้�สููงอายุุภาพรวมอยู่่�ในระดัับสููง
และมีีระดัับความรู้้�สููงขึ้้น� หลัังเสร็็จสิ้้�นโปรแกรมอบรมทัันทีี
และระยะติิดตาม 3 เดืือน อาจเนื่่�องมาจากกลุ่่�มตััวอย่่าง
กว่่าครึ่่�งมีีระดัับการศึึกษาปริิญญาตรีีหรืือสููงกว่่า จึึงมีี
พื้้�นฐานความรู้้�และทัักษะการเรีียนรู้้�ที่่�ดีีร่่วมกัับลัักษณะ
การจััดโปรแกรมอบรมที่่�เน้้นการจััดการเรีียนรู้้แ� บบ active
learning ที่่�มีกี ารตั้้�งคำำ�ถาม กระตุ้้�นให้้เกิิดการค้้นคว้้าด้้วย
ตนเอง จััดกลุ่่�มอภิิปราย นำำ�เสนอเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
และสรุุปความเข้้าใจให้้สมบููรณ์์ จึึงเป็็นการส่่งเสริิมและ
กระตุ้้�นให้้เกิิดการเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองมากขึ้้�น12 และส่่งผล
ให้้กลุ่่�มตััวอย่่างมีีระดัับความรู้้�สููงขึ้้�นหลัังเสร็็จโปรแกรม
การอบรม อย่่างไรก็็ตามในระยะติิดตาม 3 เดืือน ระดัับ
ความรู้้�มีีแนวโน้้มที่่�จะลดลง อาจเนื่่�องมาจากส่่วนหนึ่่�ง
ของกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งไม่่ ไ ด้้ นำำ� ความรู้้� ใ นการดููแลผู้้�สูู งอายุุ
ไปใช้้ในการปฏิิบััติิจริิง
ความมั่่� น ใจในการปฏิิ บัั ติิ ก ารดููแลผู้้�สูู งอายุุ
ก่่อนเข้้าร่่วมโปรแกรมอบรมภาพรวมอยู่่�ในระดัับมาก และ
หลัังเข้้าร่่วมโปรแกรมอบรมทัันทีีอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด
แต่่กลัับลดลงอยู่่�ในระดัับมากเมื่่อ� ติิดตามในระยะ 3 เดืือน
หลัั ง การอบรม บ่่ ง ชี้้� ว่่ า โปรแกรมอบรมมีี ป ระสิิ ทธิิ ผ ล
ในการสร้้ า งความมั่่� น ใจในการดููแลผู้้�สูู งอายุุ ใ ห้้ กัั บ

3. Posttest 2
Mean (SD)
18.65 (0.90)
2.46 (0.35)
3.94 (0.49)

P Value

Post Hoc.

<0.001 f
0.364
0.006

1. < 2., 3.
NS
1. < 2.
3. < 2.

ผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลได้้เป็็นอย่่างดีี อาจเนื่่�องมาจากลัักษณะ
ของโปรแกรมการอบรบที่่� มีี ก ารเรีี ย นทฤษฎีี ก่่ อ นการ
ฝึึ ก ปฏิิ บัั ติิ ทั้้� ง ยัั ง มีี ก ารให้้ ส าธิิ ต กลัั บ ตามแนวทางการ
ฝึึกปฏิิบัติั ิ นอกจากนี้้�กลุ่่�มตััวอย่่างส่่วนหนึ่่ง� มีีประสบการณ์์
ในการดููแลผู้้�สููงอายุุด้้วย จึึงทำำ�ให้้ระดัับความมั่่�นใจใน
การปฏิิบัติั ดููิ แลผู้้�สููงอายุุหลัังเสร็็จสิ้้�นโปรแกรมทัันทีีเพิ่่�มขึ้้น�
สอดคล้้องกัับการศึึกษาในกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�ผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุ
ติิดเตีียง จำำ�นวน 30 คน จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ที่่�พบว่่า
หลัังการเข้้าร่่วมโปรแกรมการเสริิมสร้้างพลัังอำำ�นาจผู้้�ดููแล
มีีคะแนนเฉลี่่�ยด้้านความรู้้�ในการดููแลผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง
การรัั บ รู้้� พ ลัั ง อำำ� นาจในตนเองในการดููแลผู้้�สูู งอายุุ
ติิดเตีียง และความสามารถในการดููแลผู้้�สููงอายุุติิดเตีียง
สููงกว่่าก่่อนเข้้าร่่วมโปรแกรมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
(p < 0.001)14 อย่่างไรก็็ตามหลัังเสร็็จสิ้้�นโปรแกรมอบรม
ผู้้�ช่่ ว ยดููแลบางรายอาจพบกัั บ ประสบการณ์์ ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้
อยู่่�ในการอบรมภาคทฤษฎีี จึึงอาจก่่อให้้เกิิดความไม่่มั่่น� ใจ
บางประการ ในการจะคงประสิิทธิิผลนั้้�นไว้้ควรมีีกิิจกรรม
และการติิ ด ตามที่่� ช่่ ว ยรัั ก ษาระดัั บ ความมั่่� น ใจของ
ผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลด้้วย เช่่น การจััดกิิจกรรมที่่�มีีการดููแล
ผู้้�สููงอายุุจริิง การติิดตามเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์
และปััญหาในการดููแลผู้้�สููงอายุุเป็็นระยะ โดยอาจเพิ่่�ม
การติิดตามเป็็นระยะ 6 และ 12 เดืือน15
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เจตคติิของผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุที่่�เข้้าร่่วม
โปรแกรมอบรมในภาพรวมมีีเจตคติิต่่อผู้้�สููงอายุุอยู่่�ใน
ระดัับมาก ซึ่่ง� ไม่่มีคี วามแตกต่่างหลัังจากเข้้าร่่วมโปรแกรม
อบรมไปจนถึึงระยะติิ ด ตาม 3 เดืือน แต่่ มีี แ นวโน้้ ม
ที่่�เจตคติิจะลดลง สะท้้อนให้้เห็็นว่่าลัักษณะกิิจกรรมใน
โปรแกรมอบรมไม่่ได้้มีีผลต่่อเจตคติิของผู้้�ช่่วยเหลืือดููแล
ผู้้�สููงอายุุ อาจเนื่่�องมาจากเป็็นโปรแกรมอบรมระยะสั้้�น
ถึึงแม้้จะมีีการสอดแทรกเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับเจตคติิในการดููแล
ผู้้�สููงอายุุ แต่่ก็็ยัังอยู่่�ภายใต้้เวลาที่่�จำำ�กััด และมีีชั่่�วโมง
ในการฝึึ ก ปฎิิ บัั ติิ น้้ อ ย เมื่่� อ กลัั บ ไปปฏิิ บัั ติิ ก ารดููแล
ในสถานการณ์์ จ ริิ ง อาจพบสถานการณ์์ ที่่� ทำำ� ให้้ เ กิิ ด
ความยากลำำ�บากในการดููแล ซึ่่�งในระหว่่างนี้้�จะไม่่ได้้
คำำ�ปรึึกษาจากโปรแกรม จึึงอาจทำำ�ให้้เจตคติิของผู้้�ช่ว่ ยเหลืือ
ดููแลลดลงได้้ ในขณะที่่�บางการศึึกษาซึ่่�งพััฒนาโปรแกรม
อบรมผู้้�ดููแลโดยมีีเจตคติิเป็็นองค์์ประกอบกลัับพบว่่า
หลัังเข้้าโปรแกรมอบรมกลุ่่�มตััวอย่่างมีีระดัับคะแนนเฉลี่่�ย
เจตคติิสููงขึ้้น� อย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั อาจเป็็นเพราะกลุ่่�มตััวอย่่าง
ที่่�ได้้เข้้ารัับโปรแกรมนี้้� เป็็นผู้้�ดููแลที่่�อาศััยอยู่่�ในครััวเรืือน
ที่่�มีีผู้้�สููงอายุุอาศััยอยู่่�ด้้วยทั้้�งหมด ทำำ�ให้้มีีประสบการณ์์
ในการดููแลผู้้�สููงอายุุด้ว้ ยตนเองมาก่่อนแล้้ว การได้้เข้้าร่่วม
โปรแกรมที่่�มีีการให้้ความรู้้� และมีีช่่วงเวลาให้้แสดงออก
ถึึงข้้อสงสััย ความเครีียด ความกลััว ความกัังวลที่่�เกิิด
จากการดููแลที่่�มากเกิินไป จึึงอาจส่่งผลให้้ผู้้�ดููแลมีีเจตคติิ
ในการดููแลผู้้�สูู งอายุุ ที่่� ดีี ขึ้้� น ได้้ 13 ดัั ง นั้้� น ในการจะจัั ด
โปรแกรมอบรมผู้้�ช่ว่ ยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุให้้เกิิดประสิิทธิผิ ล
มากขึ้้น� จึึงควรพิิจารณาถึึงกิิจกรรมและระยะเวลาที่่�เหมาะสม
กัับลัักษณะของกลุ่่�มตััวอย่่าง เพื่่อ� ส่่งเสริิมการมีีเจตคติิที่่ดี� ี
ในการดููแลผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งเป็็นอีีกหนึ่่�งองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญ
บทสรุุป

ผลการศึึกษาแสดงให้้เห็็นถึึงประสิิทธิิผลของ
โปรแกรมอบรมครั้้�งนี้้�ว่่าอยู่่�ในระดัับที่่�ดีี เนื่่�องจากเพิ่่�ม
ระดัับความรู้้�และความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิการดููแลของ
ผู้้�ช่ว่ ยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ หลัังเสร็็จสิ้้�นโปรแกรมอบรม และ
เมื่่�อติิดตามต่่อในระยะ 3 เดืือน ระดัับความรู้้�ก็็ยัังคงสููงอยู่่�
แต่่ความมั่่�นใจในการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�สููงอายุุกลัับลดลง
จึึงควรมีีการจััดกิิจกรรมและการติิดตามที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ช่ว่ ยเหลืือ
เกิิดความมั่่�นใจในการดููแลผู้้�สููงอายุุเพิ่่�มเติิม ส่่วนเจตคติิ
เกี่่�ยวกัับผู้้�สููงอายุุของผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุไม่่แตกต่่าง
กัันทั้้�งก่่อน-หลัังเข้้ารัับการอบรมโปรแกรมทัันทีี และระยะ
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ติิดตาม 3 เดืือน อาจเพราะโปรแกรมอบรมเป็็นเพีียง
โปรแกรมระยะสั้้�น จึึงอาจไม่่ส่ง่ ผลต่่อเจตคติิเกี่่�ยวผู้้�สููงอายุุ
ของผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ อย่่างไรก็็ตามการวิิเคราะห์์
ประสิิทธิผิ ลของโปรแกรมอบรม ยัังเป็็นประโยชน์์ในการนำำ�
ไปพััฒนาโปรแกรมอบรมผู้้�ช่่วยเหลืือดููแลผู้้�สููงอายุุ ที่่�ควร
จะต้้องมีีการจััดกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมเจตคติิที่่�ดีี ต่่อผู้้�สููงอายุุ
เพื่่อ� ให้้โปรแกรมประสิิทธิภิ าพมากขึ้้น� อัันจะเป็็นประโยชน์์
ต่่อการดููแลผู้้�สููงอายุุและส่่งเสริิมให้้ผู้�สูู้ งอายุุที่่�ต้้องการ
การดููแลมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
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