การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุในสถานสงเคราะห์คนชรา

ปริญญานิพนธ์
ของ
สมสุข นิธอิ ุทยั

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สิงหาคม 2560

การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุในสถานสงเคราะห์คนชรา

ปริญญานิพนธ์
ของ
สมสุข นิธอิ ุทยั

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สิงหาคม 2560
ลิขสิทธิ ์เป็ นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุในสถานสงเคราะห์คนชรา

บทคัดย่อ
ของ
สมสุข นิธอิ ุทยั

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สิงหาคม 2560

สมสุข นิธอิ ุทยั . (2560). การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุใน
ภาวะวิกฤตชีวติ . ปริญญานิพนธ์ วทด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์:
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี,่ รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม.
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งกับรูปแบบการ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์
อภิม าน 2) เพื่อ พัฒ นารูป แบบการจัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ของผู้สู ง อายุ มีก าร
ด าเนิ น งาน 2 ระยะ คือ ระยะการสัง เคราะห์ งานวิจ ัย และระยะการพัฒ นารูป แบบการจัด การ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลการสังเคราะห์
โปรแกรมรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ และแบบวัดความเครียดในภาวะวิก ฤต
ชีว ิต วิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ความด้ ว ยการวิเ คราะห์ One-way ANOVA ค่ า สถิ ติ t – test dependent
sample และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ในการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่าลักษณะการ
ให้ความหมายความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ มีการให้นิยามใน 3 ลักษณะคือ แบบการตอบสนอง
(66 %) แบบปฏิสมั พันธ์ (27%) และแบบสิง่ เร้า ( 7%) ภาวะวิกฤตชีวติ ทีศ่ กึ ษาพบภาวะวิกฤตชีวติ
ทางกาย (88%) และภาวะวิกฤตชีวติ ทางใจ (12%) รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีว ิต ที่ ใ ช้ ใ นการจัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชี ว ิต มี 3 รู ป แบบคื อ รูป แบบการจัด การ
ความเครียดในภาวะวิก ฤตชีวติ แบบผสมผสาน ( 43%) รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิก ฤตชีวติ ด้านร่างกาย (29%) และรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านจิต ใจ
(29%) วิธกี ารจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ที่ใช้ในรูปแบบการจัดการความเครี ยดในภาวะ
วิก ฤตชีวติ มีหลากหลายวิธ ี ส่วนการวิเคราะห์อภิมาน พบว่ารูปแบบการจัดการความเครียดด้าน
ร่า งกาย ( = -2.36) รูป แบบการจัด การความเครีย ดด้ า นจิต ใจ ( = -2.42) รูป แบบการจัด การ
ความเครียดแบบผสมผสาน ( = - 2.97)สามารถใช้จดั การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ได้ไม่
แตกต่างกัน 2) ผลการพัฒ นารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชรา ผลวิจยั สรุปได้ดงั นี้ 2.1) ผูส้ ูงอายุทม่ี คี วามเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ทีไ่ ด้รบั
การฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ มีค วามเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ลดลงเมื่อ
เทียบกับก่อนเข้าร่วมการฝึ กรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<.01) 2.2) ผู้สูงอายุท่มี คี วามเครียดในภาวะวิกฤตชีว ิต ที่ได้รบั การฝึ กรูปแบบการจัดการ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีว ิต มีค วามเครียดในภาวะวิ กฤตชีวติ ต่ ากว่าผู้สูงอายุท่ไี ม่รบั การฝึ ก
รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<.01)
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The purposes of this study are as follows: (1) to synthesize the research results on
a stress management model for life crises with content analysis and meta-analysis (2) to
develop a stress management model for the life crises of the elderly. There were two phase
operations included the synthesis phase of the research and the development phase of the
crisis management model. The instruments used in this research included a synthesis of the
record form, program of stress management of a life crisis and stress management of life
crisis questionnaire. The data were analyzed by One-way ANOVA, t-test dependent sample
and ANCOVA.
The research findings were as follows: (1) the result of content analysis found
three types of definitions of stress meaning including found response meaning (66%)
interaction meaning (27%) and stimulus meaning (7%). The two types of life crisis were a
life crisis about the body (88%) and life crisis in terms of mind (12%). The three stress
management models for a life crisis were the stress management model for life crisis in a
mixed type (43%) stress management model for a life crisis about the body (29%) and
stress management model for life crisis in terms of the mind (29%). The variety of methods
found in stress management in a stress management model for a life crisis. The metaanalysis results found a stress management model for a life crisis about the body ( d =
-2.36) stress management model for life crisis in terms of mind ( d = -2.42) and stress
management model for life crisis in a mixed type ( d =-2.97) had the same results. (2) The
results of development of stress management model for a life crisis among older adults in
elderly care were as follows: (2.1) stress in life crises in the experimental group posttest
decreased significantly in comparison to the pretest (p<.01); (2.2) stress in life crisis of the
experimental group posttest decreased significantly compared to those of the control group
(p<.01).

ประกาศคุณูปการ
ปริญ ญานิพ นธ์ฉ บับนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากผู้วจิ ยั ได้รบั ความเมตตาช่วยเหลือ
เป็ น อย่างดีจากหลายฝ่ าย ผู้ว ิจ ยั ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จิน งี่
อาจารย์ท่ปี รึกษาหลัก ในการให้คาปรึกษา แนะนา ฝึ กฝนทักษะกระบวนการต่าง ๆ ด้ านการวิจยั
ไปสู่การพัฒนาตนเองของผูว้ จิ ยั และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม ที่
ให้คาแนะนาปรึกษา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผู้วจิ ยั ซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์ทงั ้ สองท่าน
เป็ นอย่างยิง่ และขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุยะใจ ประธานสอบปริญญานิพนธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา อาจารย์ ดร.นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล กรรมการสอบปริญ ญา
นิพ นธ์ และดร.อมราพร สุ รการ กรรมการสอบเค้าโครง ที่ให้ค วามคิดเห็นและค าชี้แนะที่เป็ น
ประโยชน์ อย่างยิง่ รวมทัง้ ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒ ิ รองศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์ เกษม
เนตร ว่าทีร่ อ้ ยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึง่ โพธิ ์สภ และคุณวลัยรักษ์
อังคะมาตย์ ที่กรุณ าตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจยั และให้คาแนะนาที่สร้างความกระจ่าง
และมีคุณค่ายิง่
ขอบพระคุณอาจารย์ ดร.กุลยาณี อิทธิวรกิจ อาจารย์นลินธร อิทธิพงศธร ทีเ่ สียสละเวลาใน
การเข้าร่วมเป็ นวิทยากรในการวิจยั ในครัง้ นี้จนกระทัง้ เสร็จสิน้ และขอบคุณคุณสมบูรณ์ นิธอิ ุทยั และ
คุณ พัชราภรณ์ ดอนไพรปาน ที่เสียสละเวลามาเป็ นผู้ช่วยวิจยั ทาให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่าง
ราบรืน่
ขอบพระคุ ณ ผู้อ านวยการ เจ้าหน้ าที่ และผู้สูงอายุ ศู นย์พ ัฒ นาการจัดสวัส ดิก ารสังคม
ผูส้ งู อายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือในการดาเนินการทดลอง
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังได้รบั ความช่วยเหลือและกาลังใจจากสามีและลูก ตลอดจนเพื่อนร่วมรุ่น
และบุค คลต่าง ๆ ที่ให้ความช่วยเหลืออีกมากมาย ที่ผู้วจิ ยั ไม่สามารถกล่าวนามได้ทงั ้ หมดในที่น้ี
ผู้วจิ ยั ซาบซึ้งในความเป็ นมิตรและความปรารถนาดีของทุกท่านเป็ นอย่างยิง่ จึงกราบขอบพระคุณ
และขอบคุณมาในโอกาสนี้
คุณความดีอนั ใดที่เกิดจากการศึกษาในครัง้ นี้ ขอน้อมเป็ นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
และขอบูชาคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ ์ประสาทวิชา ผู้มพี ระคุณ และกัลยาณมิตรทุก
ท่านทีเ่ ป็ นกาลังใจในการทาวิจยั ครัง้ นี้
อนึ่ง หากมีขอ้ บกพร่องอันใด ปรากฏอยู่ในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอน้อมรับไว้ เพื่อ
แก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่ อ ไป และหากประโยชน์ อนั ใดที่เกิดขึ้น จงสาเร็จแก่ ผู้อ่านทุกท่าน เพื่อ
นาไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรูต้ ่อไปในอนาคต
สมสุข นิธอิ ุทยั
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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
จากหลัก ฐานทางสถิติแ สดงข้อ มู ล ประชากรสู ง อายุ ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมี
ประชากรสูงอายุ 60 ปี ข้นึ ไป คิด เป็ น ร้อ ยละ 14.9 พบว่ าประเทศไทยมีจ านวนและสัด ส่ ว นของ
ผู้สูงอายุเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2537 จานวนผู้สูงอายุ คิดเป็ นร้อ ยละ 6.8 ของ
ประชากรทัง้ ประเทศ และเพิ่ม ขึ้น เป็ น ร้อ ยละ 9.4 ร้อ ยละ 10.7 ร้อ ยละ 12.2 ในปี 2545, 2550,
2554 ตามลาดับ ทาให้ทราบว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” (สานักงานสถิติแห่งชาติ.
2557) และจากการคาดการณ์สดั ส่วนของประชากรสูงอายุจะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่ อง เป็ นร้อยละ 20.5
ในปี 2565 และ ร้อยละ 32.1 ในปี 2583 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ. 2556) เมื่อ บุ ค คลสู่ว ยั สูงอายุ เป็ นวัยที่ต้อ งเผชิญ กับภาวะวิก ฤตชีวติ หลายอย่าง โดย
ร่างกายจะเสื่อมถอยและอ่อนแอลง มีการเปลีย่ นแปลงทางจิตใจ (ประนอม โอทกานนท์. 2554: 11 24) สถานการณ์ดา้ นสุภาพของผูส้ งู อายุพบว่า ผูส้ งู อายุเป็ นโรคเรือ้ รังเพิม่ มากขึน้ เช่น โรคเบาหวาน
ไขมันในเลือดสูง อัมพฤกษ์/อัมพาต โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง และโรคไตวายเรือ้ รัง ซึง่ อาจนาไปสู่ภาวะ
ทุพพลภาพและการเสียชีวติ ของผู้สูงอายุ (มูลนิธสิ ถาบันวิ จยั และพัฒนาผู้สูงอายุ. 2555: 25) การ
เจ็บป่ วยที่เกิดขึน้ กับผู้สูงอายุส่งผลต่อคุณภาพชีวติ เนื่องจากก่อให้เกิดความเครียดทัง้ ทางร่างกาย
และจิตใจของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการเจ็บป่ วยเรือ้ รังและร้ายแรงที่ใช้เวลาในการรักษานาน และ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็ นจานวนมาก แต่โอกาสที่จะหายจากการเจ็บป่ วยมีน้อย การที่
บุคคลเจ็บป่ วยไม่ว่าด้วยโรคใดก็ตาม อาจทาให้บุคคลอยู่ในภาวะวิกฤตทางจิตใจได้ทงั ้ สิน้ โดยเฉพาะ
การเปลีย่ นแปลงทางด้านร่างกาย ทีบ่ ุคคลทัวไปไม่
่
เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึน้ (Ehlke. 1979: 211-218)
จากการสารวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทยปี 2556 โดยกรมอนามัยร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่ งชาติ (สปสช.) และโครงการประเมิน เทคโนโลยีแ ละนโยบายด้านสุ ข ภาพ (HITAP) พบว่ า
ผูส้ ูงอายุ 9.2 ล้านคน หรือร้อยละ 95 ป่ วยด้วยโรคต่างๆ อันดับ 1 โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 41
อันดับ 2 โรคเบาหวานร้อยละ 10 และอันดับ 3 โรคเข่าเสื่อมร้อยละ 9
นอกจากนี้การสารวจของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552 ยังพบว่า ทัง้ เพศหญิงและ
เพศชายมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตมากขึน้ เมื่อมีอายุเพิม่ ขึน้ โดยผู้ท่มี อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ
ไปมีปั ญ หาสุ ขภาพจิต ร้อ ยละ 61.7 โดยผู้สูงอายุเพศหญิงมีปั ญ หาสุ ข ภาพจิต ร้อ ยละ 35.8 และ
ผูส้ ูงอายุชายมีปัญหาสุขภาพจิตร้อยละ25.9 ซึง่ ผูส้ ูงอายุเพศหญิงมีปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่าผูส้ ูงอายุ

2
เพศชายร้อ ยละ 9.9 (ส านัก งานสถิติแห่ งชาติ . 2552) สอดคล้อ งกับ การสารวจความเครีย ดของ
ประชากรในประเทศไทยโดยกรมสุ ขภาพจิต เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 พบว่า คนไทยมีค วามเครียดถึง
ร้อยละ 9.2 เมื่อจาแนกตามภาค พบความเครียดสูงสุดในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 13.1 รองลงมา
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคกลางรวมตะวันออก คิดเป็ นร้อยละ 8.2,
5.9, 5.7 และ 3.0 ตามลาดับ (วรวรรณ จุฑา และคณะ. 2554) ซึง่ ในทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงสิง่
ที่ พีงกระทาและควรกระทาให้เกิดขึน้ แก่ผสู้ ูงอายุ เพื่อให้เกิดความสุขในทางโลกได้แก่สุขกาย สุข
ใจ มีพ ลามัย สมบูรณ์ แ ละเพิ่ม พูน งานอดิเรก (เชิด เจริญ รัม ย์. 2552) เช่ น เดีย วกับ การเป็ น ผู้ท่ีม ี
สุขภาพจิตดีต้องเป็ นผูท้ ม่ี สี มรรถภาพทางจิตใจในการลดความทุกข์และสร้างสุขให้ตนเองได้ (สานัก
พัฒนาสุขภาพจิต. 2555) ดังนัน้ ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน ถ้าผูส้ ูงอายุไม่สามารถปรับตัวปรับใจให้
รูเ้ ท่าทันความเป็ นจริงทีเ่ กิดขึน้ จะนาไปสู่ปัญหาภาวะสุขภาพจิตของผูส้ ูงอายุ ซึง่ เรื่องของจิตใจเป็ น
ประเด็นสาคัญทีม่ ผี ลต่อการเกิดโรคทางกาย ดังคากล่าวทีว่ ่า ผูท้ อ่ี ้างว่าตนไม่มโี รคทางกายมาตลอด
ระยะเวลา 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 10 ปี ยังพอมีอยู่ แต่ผทู้ อ่ี ้างว่าไม่มโี รคทางใจ แม้เพียงครูเ่ ดียวหา
ได้ยาก (พระไตรปิ ฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม12. 2539: 338)
จากสถิตดิ งั กล่าวข้างต้นสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของบุคคลทีเ่ ข้าสู่วยั สูงอายุ ซึง่ เป็ น
วัยทีต่ ้องเผชิญกับภาวะวิกฤตชีวติ หลายอย่าง เนื่องมาจากการเปลีย่ นทางร่างกาย จิตใจ และสังคม
โดยการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเกิดขึน้ ในทุกระบบ เช่น ระบบผิวหนัง ระบบประสาท ระบบ
ประสาทสัมผัส ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบทางเดินอาหาร การไหลเวียนโลหิต ระบบขับถ่าย
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ (สุรกุล เจนอบรม. 2534: 11-19. Herbert 1992: 39) พบว่า
ร้อยละ 80 ของผูท้ ม่ี อี ายุมากกว่า 55 ปี จะมีโรคประจาตัวเรือ้ รังอย่างน้อย 1 อย่าง (Speake Cowat;
& Pellet. 1989: 83) ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของผู้สูงอายุ เป็ นผลมาจากการสูญเสียในด้าน
ต่างๆ และจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ซึ่งมีผลต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ ได้แก่ การสูญเสีย
บุคคลอันเป็ นที่รกั เช่น คู่ชวี ติ ญาติสนิท เพื่อน ทาให้ผู้สูงอายุรสู้ กึ อ้างว้าง เดียวดาย หดหู่ เศร้า
เสีย ใจ (สกุ ณ า บุ ญ นรากร. 2556) การสูญ เสีย สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ เนื่ อ งจากเป็ น วัย
เกษียณอายุ ต้องออกจากงาน การสูญเสียสัมพันธ์ภาพในครอบครัวเนื่องจากบุตรหลานแยกตัวไปมี
ครอบครัว ลัก ษณะครอบครัวในปั จจุบนั เป็ นครอบครัวเดี่ยว บทบาทในการดูแลสังสอนลู
่
กหลาน
ลดลง ทาให้เกิดผูส้ ูงอายุเกิดความว้าเหว่ รูส้ กึ ว่าตนเองมีคุณค่าน้อยลง (สมศักดิ ์ ศรีสนั ติกุล. 2539:
20-49; อัม พร โอตระกู ล . 2527: 29-30) และการเปลี่ย นแปลงทางสังคม เช่ น การเปลี่ย นแปลง
สถานภาพทางสังคมของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเปลี่ยนบทบาทจากหัวหน้ าครอบครัวมากเป็ นผู้ พ่งึ พา
อาศัย การถูกทอดทิง้ เนื่องจากวิถชี วี ติ เปลีย่ นไป ทาให้ผสู้ งู อายุกลายเป็ นภาระ มักถูกทอดทิง้ ให้อยู่

3
บ้านคนเดียวหรือ ต้อ งไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ค นชรา การเสื่อ มความเคารพ เนื่อ งจากปั จจุบ ัน
ค่านิยมในความเคารพผูส้ ูงอายุได้เปลีย่ นแปลงไป ผูส้ ูงอายุกลายเป็ นคนไม่ท ันสมัย เกิดเป็ นช่องว่าง
ระหว่างวัยกับลูกหลาน (สุรกุล เจนอบรม. 2534: 11-21; สมศักดิ ์ ศรีสนั ติกุล. 2539: 20-42) จากการ
เปลีย่ นทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ทาให้ผสู้ ูงอายุ มีการเปลีย่ นแปลงของวิถชี วี ติ (life change)
อาจนาไปสู่ภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ และ Homes; & Rahe (1967: 213-8) กล่าวว่า เหตุการณ์
ในชีวติ (life event) เป็ นตัวกระตุ้นให้เกิดความเครียดและมีผลทาให้เกิดการเสี่ยงของการเจ็บป่ วย
และเป็ นโรคสูงขึน้
ความเครียดในภาวะวิฤตชีวติ เป็ นปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ กับผูส้ ูงอายุได้ตลอดเวลา ดังนัน้ การจะ
ช่วยลดความเครียดดังกล่ าว ผู้สูงอายุจะต้อ งมีวธิ ีการจัดการความเครียดที่มปี ระสิท ธิภ าพ จาก
การศึก ษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งกับ วิธกี ารจัดการความเครียดในภาวะวิฤ กตชีว ิต มีวธิ ีการจัดการ
ความเครียดทีน่ ามาใช้ในการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ทีห่ ลากหลายเช่น การนวดสัมผัส
บาบัด(ธัญญาภรณ์ คุณสมบัต.ิ 2544: พวงพกา ตันกิจจานนท์. 2550) เป็ นวิธกี ารสัมผัสกายเพื่อเน้น
การบาบัด เป็ นการใช้สมั ผัสบาบัด (therapeutic touch) การนวดเป็ นศาสตร์แห่งกายถ่ายทอดความ
รักและความปรารถนาดีทส่ี ่งผ่านมือของผูน้ วดไปสู่ผถู้ ูกนวดทีจ่ ะได้รบั ความอ่อนโยนของการสัมผัส
ทาให้เกิดความรูส้ กึ ผ่ อนคลายทัง้ ร่างกายและจิตใจ (มานพ ประภาษานนท์ . 2543: 1-2) ส่วนการ
นวดแผนไทย (ราตรี เป็ งใจ 2548) ท าให้ก ารไหลเวีย นของเลือ ดเพิ่ม ขึ้น กล้ามเนื้ อ ผ่ อ นคลาย
สามารถรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เคล็ด ขัด ยอก ปวดศรีษะ เป็ นต้น และสามารถผ่อนคลาย
จิต ใจได้ (มูล นิธ ิส าธารณสุขกับการพัฒ นา. 2540) การผ่ อนคลายกล้ามเนื้อ (วรวรรณ พุ ทวงศ์.
2548: พรพิมล เพ็ญ สุข. 2544: อัญ รัช นิตุธร. 2541) เป็ นการฝึ กให้รสู้ กึ ถึงความแตกต่างระหว่าง
ความเครียดกับการผ่อนคลายของร่างกายทุกส่วน และเมื่อผู้ฝึกรับรูว้ ่ามีความตึงตัวของกล้ามเนื้อก็
สามารถหาวิธผี ่ อนคลายได้ทนั ที ซึ่งเมื่อกล้ามเกร็งจะสัมผัสกับความตึงเครียดและไม่สบาย และ
กล้ามเนื้อที่ผ่อนคลายจะสัมพันธ์กบั ความสบาย ผ่อนคลาย (ละเอียด ชูประยูร . 2544) ซึ่งการผ่อน
คลายมีผลโดยตรงต่อการทางานของประสาทซิมพาเธติคในการลดกระบวนการทางานต่างๆ ของ
ร่างกายเช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ เมตราบอลิซมึ ความดันโลหิต การคลายตัวของกล้ามเนื้อ
ลดการรับรูข้ องสิง่ เร้าทีม่ ากระตุน้ มีการเพิม่ คลื่นสมองอัลฟาและทีตา ทาให้มคี วามสุขและผ่อนคลาย
(Zahourek. 1989) การออกกาลังกายด้วยการราเซิง้ (รุ่งนภา สิงห์สถติย.์ 2557) เป็ นการออกกาลัง
กายแบบใช้อ อกซิเจน (Aerobic Exercise) เนื่ อ งจากเป็ น กิจ กรรมที่เคลื่อ นไหวส่ ว นต่ างๆ ของ
ร่างกายได้แก่ ลาตัว แขน ขา และมือ ประสานกับจังหวะดนตรี (ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ. 2532) จะ
ส่งผลให้ระบบการทางานของหัวใจ ปอด หลอดเลือด และการไหลเวียนของเลือดมีประสิทธิภาพ
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และเนื่ อ งจากร่า งกายหลัง่ สารเอ็น ดอร์ฟิ น (endorphin) ท าให้ ล ดความเครีย ดลด (พรหมิน ทร์
เมธากาญจนศัก ดิ ์. 2548) การทาสมาธิ (กัญ ญา แซ่เตียว. 2552: ธัญ ญาภรณ์ คุ ณ สมบัติ. 2544:
วทินันท์ เพชรฤทธิ ์. 2550: วีระศักดิ ์ พงษ์พ ิรยิ ะไมตรี. 2553: สุนันทา กระจ่างแดน. 2540: เพลิน
สูงโคตร. 2550) เป็ นการทาจิต ให้แน่ วแน่ นอยู่กบั สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ไม่ฟ้ ุ งส่ายหรือส่ายไป (พระพรหม
คุ ณ าภรณ์ (ป.อ.ปยุ ตฺ โต). 2558) ผู้ ท่ีฝี ก สมาธิจ ะมีค วามตัง้ มัน่ เป็ นสมาธิ จะพบความสัม พัน ธ์
เปลีย่ นแปลงของคลื่นสมอง โดยคลื่นสมองมีลกั ษณะเป็ นคลื่นอัลฟ่ ามาก ซึ่งมีความถี่ 6 -13 ไซเคิล
คลื่น ดัง กล่ า วจะท าให้ ร่า งกายมีก ารพัก ลึก สามารถคลายเครีย ดได้ (นั ย พินิ จ คชภัก ดี. 2532:
270; Wallance; & Benson. 1972: 759 – 799) การฟั ง เสีย งสวดมนต์ ป ระกอบดนตรี (สายสุ นี ย์
ดีประดิษฐ์. 2556) เป็ นการนาบทสวดมนต์มาผสานกับเสีย งดนตรี ทีม่ ที ่วงทานองนุ่ มนวล ในจังหวะ
ที่สม่าเสมอ อัตราความเร็วประมารณ 60-80 ครัง้ ต่อนาทีเท่ากับอัตราการเต้นของหัวใจ ทาให้การ
สัน่ สะเทือ นของอะตอมไปยัง ทุ ก ส่ ว นของร่ า งกาย ผลท าให้ ร่ า งกายผ่ อ นคลายความเครีย ด
(ผกาวรรณ บุ ญ ดิเรก. 2548: ศศิธร พุ่ มดวง. 2548: Lai & Good. 2005: 236) การฟั งดนตรีผ่ อ น
คลาย (สุกานดา สุภาจันทร์. 2556) จะช่วยให้บุคคลได้ระบายความเครียดภายในจิตใจดี ช่วยสร้าง
บรรยากาศให้ผู้รบั ฟั งดนตรีเพลิดเพลินรูส้ กึ เป็ นสุขสบายใจ ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของบุคคลให้
ออกจากสถานการณ์ ท่กี ่อให้เกิดความเครียด (Synder. 1992: White. 1992) ชี่กง (กรกฏ สุวรรณ
อัครเดชา. 2551: ลักขณาพร สายทอง. 2546: อมรรัตน์ ภิราษร. 2541: อัญ รัช นิตุธร. 2543) เป็ น
การออกก าลังกายที่ป ระกอบไปด้ว ยการเคลื่อ นไหวของร่า งกาย การหายใจ และการท าสมาธิ
(Dorcus; & Yung. 2003) สามารถช่ ว ยลดความเครีย ดที่ เ กิ ด ขึ้น ได้ ด้ ว ยตนเอง (Skoglund; &
Jansson. 2007) การปฏิบ ัติส มาธิอ อกกาลังกายประสาทสัมผัส (เอกราช ระศร. 2550) เป็ น การ
ปฏิบ ัติส มาธิด้ ว ยการหายใจหรือ นอนหายใจเพื่อ การผ่ อ นคลาย เพื่อ ควบคุ ม การท างานของ
Baroreflex ให้ ช้ า ลง ลดการท างานของระบบประสาทอัต โนมัติซิม พาเตติค ให้ จ ิต ใจสงบ ลด
ความเครียด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี. 2552) จากการนาวิธกี ารจัดการ
ความเครียดดังกล่าวข้างต้นมาพัฒนาเป็ นรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ในด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ และแบบผสมผสาน จะช่วยลดความเครียดในภาวะวิฤตชีวติ ของผู้สูงอายุให้ม ี
ประสิทธิภาพและยังยื
่ น ต้อ งมีรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีว ิต ของผู้สูงอายุท่ี
เหมาะสม ซึง่ ในปั จจุบนั งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ในกลุ่มผูส้ งู อายุยงั
ไม่พบรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ทีช่ ดั เจน และมีการศึกษาในเรือ่ งรูปแบบการ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุจานวนน้อย จึงเป็ นทีม่ าของการศึกษาวิจยั ในครัง้
นี้เกีย่ วกับรูปแบบทีเ่ หมาะสมในการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุควรมีลกั ษณะ
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อย่างไร โดยผู้ว ิจยั ได้ ศึก ษาการพัฒ นารูป แบบการจัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ของ
ผูส้ ูงอายุ ในระยะแรกด้วยการสังเคราะห์งานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ เพื่อนาไปพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ในระยะที่สอง
ซึ่งการพัฒ นารูป แบบการจัด การความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุในครัง้ นี้จะช่ว ยให้
ผู้สูงอายุส ามารถจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพ และสามารถลด
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ได้อย่างยังยื
่ น และมีสุขภาพจิตทีด่ ขี น้ึ

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิ จยั
1. เพื่อสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
ของผูส้ งู อายุและผูใ้ หญ่ทม่ี ภี าวะวิกฤตชีวติ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์อภิมาน
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ

ควำมสำคัญของกำรวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั ได้นาองค์ค วามรู้ท่ีเป็ น สหวิท ยาการ ทางด้านจิต วิท ยา และพุ ท ธ
ศาสตร์ มาเป็ นกรอบในการศึกษา เพื่อเป็ นประโยชน์ในระดับบุคคล และสังคม ดังต่อไปนี้
1. การศึก ษาในครัง้ นี้ ช่ ว ยเป็ น แนวทางในการจัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต
สาหรับผูส้ งู อายุมคี วามเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ ให้สามารถจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุได้อย่างยังยื
่ น
2. รูป แบบการจัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ของผู้สู งอายุ ท่ีได้จ ากการวิจ ัย
สามารถใช้เป็ นทางเลือกให้กบั ผู้สูงอายุ เพื่อนาไปเป็ นแนวทางในการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ และหน่ วยงานที่เกี่ย วข้องเช่นสถานสงเคราะห์คนชรา สามารถนาไปใช้ใน
การพัฒ นาการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีว ิต ของผู้สูงอายุ โดยส่งผลให้ผู้สูงอายุมคี วาม
เครียดลดลง มีสุขภาพจิตทีด่ ขี น้ึ

ขอบเขตของกำรวิ จยั
กำรวิ จยั ระยะที่ 1 การสังเคราะห์งานวิจยั เพื่อให้ได้ร่างรูปแบบการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ มีขอบเขตของการศึกษาดังนี้
ประชำกร
ประชากรทีใ่ ช้ศกึ ษาในการวิจยั ระยะที่ 1 ได้แก่ งานวิจยั งานวิจยั ในฐานข้อมูลออนไลน์ของ
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทยหรือ Thai Digital Collection (Thailis) ซึ่งเป็ นผลงานที่
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ตีพมิ พ์เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2558 ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวติ จานวน 137 เรือ่ ง
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ศึก ษาในการวิจยั ระยะที่ 1 ได้แก่ งานวิจยั ในฐานข้อ มูล ออนไลน์ ข อง
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทยหรือ Thai Digital Collection (Thailis) ซึ่งเป็ นผลงานที่
ตีพมิ พ์เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2558 ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวติ จานวน 26 เรือ่ ง
กำรวิ จยั ระยะที่ 2 การพัฒ นารูป แบบการจัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ของ
ผู้สูงอายุ โดยสร้างเครื่องมือ ของรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ
ได้แก่ รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุและแบบวัดความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ให้ผผู้ ทู้ รงคุณวุฒติ รวจสอบ และทดลองใช้รปู แบบการ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ โดยใช้การวิจยั กึง่ ทดลอง (quasi - experimental
design) มีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
ประชำกร
การวิจยั ครัง้ นี้ ประชากร คือ ผู้สูงอายุท่ีอ าศัยอยู่ในศู นย์พ ัฒ นาการจัดสวัส ดิการสังคม
ผูส้ ูงอายุบา้ นวาสนะเวศม์ฯ ปี พ.ศ. 2560 ทีส่ มัครใจเข้าร่วมการฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ และมีความเครียดในภาวะวิกฤตในชีวติ ของผูส้ งู อายุ จานวน 60 คน
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นผูส้ ูงอายุทอ่ี าศัยอยูใ่ นศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิก าร
สัง คมผู้ สู ง อายุ บ้ า นวาสนะเวศม์ ปี พ.ศ. 2560 ที่ ส มัค รใจเข้ า ร่ ว มการฝึ ก รูป แบบการจัด การ
ความเครียดในภาวะวิก ฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ และมีค วามเครียดในภาวะวิกฤตชีว ิต ของผู้สูงอายุ
จานวน 40 คน จากนัน้ ทาการสุ่มจากรายชื่อของกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองจานวน 20 คน
ได้รบั การฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุ และกลุ่มควบคุม จานวน
20คน ได้รบั ฝึกกิจกรรมงานประดิษฐ์ทจ่ี ดั ให้ทากิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกันกับกลุ่มทดลอง

นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
1. ภำวะวิ กฤตชี วิต หมำยถึ ง สภาวการณ์ ปัญ หาที่เกิดขึ้นในชีวติ เมื่อบุคคลเผชิญ กับ
สภาวการณ์ปัญหานัน้ โดยการรับรูต้ ่อสภาวการณ์ปัญหาของบุคคลทีไ่ ม่ตรงกับความเป็ นจริง เข้าใจ
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ปั ญหาผิด ขาดการช่วยเหลือสนับสนุ นทางสังคม และไม่สามารถเผชิญปั ญหาได้อย่างเหมาะสม ทา
ให้เกิดความเครียดและไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติได้
2. ผูส้ งู อำยุ หมำยถึง บุคคลทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป

นิ ยำมปฏิ บตั ิ กำร
1. ภำวะวิ กฤตชี วิตผู้สูงของอำยุ หมำยถึง สภาวการณ์ปัญหาเกิดขึน้ ในชีวติ ได้แก่การ
เจ็บป่ วย การสูญเสียบุคคลทีร่ กั หรือทัง้ สองอย่างที่ เมือ่ ผูส้ งู อายุเผชิญกับสภาวการณ์ปัญหานัน้ โดย
การรับ รู้ต่ อ สภาวการณ์ ปั ญ หาของผู้สูงอายุท่ไี ม่ต รงกับ ความเป็ น จริง เข้าใจปั ญ หาผิด ขาดการ
ช่วยเหลือสนับสนุ นทางสังคม และไม่สามารถเผชิญปั ญหาได้อย่างเหมาะสม ทาให้เกิดความเครียด
และไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติได้
2. กำรจัดกำรควำมเครียดในภำวะวิ กฤตชี วิตของผู้สูงอำยุ หมายถึง ความสามารถ
ของผู้สูงอายุในการจัดการตนเอง เมื่อเผชิญ กับสภาวการณ์ การเจ็บป่ วยทางร่างกาย การสูญ เสีย
บุค คลที่รกั หรือทัง้ สองอย่าง ที่ทาให้เกิดความไม่สบายกาย ไม่ส บายใจ โดยสามารถจัดการกับ
สภาวการณ์ทเ่ี กิดขึน้ นัน้ โดยใช้แนวทางการพัฒนามนุ ษย์ทางพระพุทธศาสนาแบบองค์รวมจากหลัก
ไตรสิกขาร่วมกับวิธกี ารจัดการความเครียดทางจิตวิทยา ใน 3 ด้าน คือ 1)การจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกาย หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการจัดการตนเอง เมื่อเผชิญกับ
สภาวการณ์เจ็บป่ วย การสูญเสียบุคคลอันเป็ นที่รกั หรือทัง้ สองอย่าง ด้วยการคลายกล้ามเนื้อส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย 2) การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านจิตใจ หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการจัดการตนเอง เมื่อเผชิญ กับสภาวการณ์ เจ็บป่ วย การสูญ เสียบุคคลอันเป็ นที่รกั
หรือทัง้ สองอย่าง ด้วยการทาสมาธิ และการฟั งดนตรีบรรเลง และ3) การจัดการความเครียดในภาวะ
วิก ฤตชีว ิต ด้านความคิด หมายถึง ความสามารถของบุ ค คลในการจัด การตนเอง เมื่อ เผชิญ กับ
สภาวการณ์เจ็บป่ วย การสูญเสียบุคคลอันเป็ นที่รกั หรือทัง้ สองอย่าง ด้วยการปรับเปลีย่ นความคิด
ตามความเป็ นจริงทีเ่ กิดขึน้
3. รูปแบบกำรจัดกำรควำมเครียดในภำวะวิ กฤตชี วิตของผู้สูงอำยุ หมายถึง วิธกี าร
ต่าง ๆ ที่ผสู้ ูงอายุเลือกใช้เพื่อจัดการกับความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุทเ่ี กิดขึน้ โดยใช้
แนวทางการพัฒ นามนุ ษ ย์ทางพระพุ ทธศาสนาแบบองค์รวมจากหลักไตรสิกขากับวิธกี ารจัดการ
ความเครียดทางจิตวิยา ทาให้ความเครียดลดลง ด้วยการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจและด้านความคิด ประกอบด้วยการผ่อนคลายกล้ ามเนื้อ การทาสมาธิ การฟั ง
ดนตรีบรรเลง และการปรับความคิดให้ตรงตามความเป็ นจริง ดังนี้
3.1 กำรผ่ อ นคลำยร่ ำ งกำย หมายถึง การคลายกล้า มเนื้ อ ตามส่ ว นต่ าง ๆ ของ
ร่างกายทีล่ ะส่วน เพื่อให้รา่ งกายผ่อนคลาย
3.2 กำรผ่อนคลำยจิ ตใจ หมายถึง การทาสมาธิกาหนดลมหายใจเข้าออก และการฟั ง
ดนตรีบรรเลง เพื่อให้จติ ใจสงบผ่อนคลาย
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3.3 กำรปรับควำมคิ ดตำมควำมเป็ นจริ ง หมายถึง การปรับเปลี่ยนความคิดตาม
ความเป็ นจริงของการเจ็บป่ วยทางร่างกาย การสูญเสียบุคคลอันเป็ นทีร่ กั หรือทัง้ สองอย่างทีเ่ กิดขึน้
ว่าต้องมีการเกิดขึน้ มีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปเรื่อ ย ๆ ไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิม และเสื่อม
สลายไป ไม่สามารถบังคับให้เป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการ เพื่อให้เปลีย่ นความคิดทีย่ ดึ ติดในสิง่ ทีไ่ ม่ตรง
ตามความเป็ นจริง
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรฝึ ก
รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุใช้ระยะเวลาฝึกทัง้ หมด
8 ครัง้ ครัง้ ละ 90 นาที โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
ครัง้ ที่ 1 การผ่ อ นคลายร่างกายและจิต ใจ และการคิดแบบรู้เท่าทัน การสูญ เสียจาก
ดอกไม้จนั ทน์
ครัง้ ที่ 2 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ และการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการสูญเสียจากถุง
หอมบุหงา
ครัง้ ที่ 3 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ และการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการเจ็บป่ วยจากลูก
ประคบ
ครัง้ ที่ 4 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ และการคิดแบบรู้เท่าทันการเจ็บป่ วยจาก
เหรียญโปรยทาน
ครัง้ ที่ 5 การผ่ อ นคลายร่างกายและจิต ใจ และการคิด แบบรู้ก ารสูญ เสียจากการบู ร
กระดาษสา
ครัง้ ที่ 6 การผ่ อ นคลายร่างกายและจิต ใจ และการคิดแบบรู้เท่าทัน การสูญ เสียจาก
ผ้าขนหนูคพั เค้ก
ครัง้ ที่ 7 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ และการคิดแบบรู้เท่าทันการเจ็บป่ วยจาก
กุหลาบใบเตย
ครัง้ ที่ 8 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ และการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการเจ็บป่ วยจากตลับ
ยาทีร่ ะลึก
4. ความเครี ยดในภาวะวิกฤตชีวิตของผู้ สูงอายุ หมายถึง ความไม่สบายกาย ความไม่
สบายใจของบุคคลเมื่อต้องเผชิญกับสภาวการณ์การเจ็บป่ วยทางกาย การสูญเสียบุคคลทีร่ กั หรือทัง้
สองอย่าง โดยการรับรูต้ ่อสภาวการณ์ของผู้สูงอายุท่ไี ม่ตรงกับความเป็ นจริง เข้าใจปั ญหาผิด ขาด
การช่ว ยเหลือ สนับ สนุ นทางสังคม และไม่ส ามารถเผชิญ ปั ญ หาได้อ ย่างเหมาะสม ท าให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านความคิด กล่าวคือ ด้านร่างกายทาให้ระบบต่างๆ
ของร่างกายทางานผิดปกติไปและพฤติกรรมการแสดงออกเปลีย่ นไป ด้านจิตใจเกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางอารมณ์และความรูส้ กึ และด้านความคิดเกิดการเปลีย่ นแปลงทางความคิดเกี่ยวกับสภาวการณ์
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยเป็ นแบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั นาแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองสาหรับ
ประชาชนไทย (SPST-20) ของกรมสุ ข ภาพจิต ที่ส ร้า งจากแนวคิด ของ Lazarus และ Folkman
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(1984) มาปรับใช้กบั กลุ่มผู้สูงอายุ โดยมาตราวัดมีลกั ษณะเป็ นมาตรประเมินค่า 4 อันดับ จานวน
15 ข้อ โดยช่วงคะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ จะอยู่ในช่วง 15 – 60 คะแนน ผู้สูงอายุท่ไี ด้
คะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุสูงแสดงว่าเป็ นผู้ท่มี คี วามเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวติ ของผูส้ ูงอายุมาก ส่วนผู้สูงอายุทไ่ี ด้คะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุต่ าแสดง
ว่ามีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุน้อย

กรอบแนวคิ ดในกำรวิ จยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั ได้ ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิก ฤตชีว ิต ของผู้สูงอายุ โดยในระยะแรกผู้ว ิ จยั ท าการสังเคราะห์งานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ โดยการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์อภิมาน
ในการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผู้วจิ ยั ได้วเิ คราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความหมายความเครียด ภาวะ
วิกฤตชีวติ รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ และวิธกี ารจัดการความเครียดในภาวะ
วิก ฤตชีวติ โดยใช้ก ารแปลเป็ นความถี่ และร้อยละ สาหรับการสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อภิมาน ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์
ข้อมูลโดยตัวแปรตามคือความเครียดที่ใช้รปู แบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ตัวแปร
ต้น คือรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ผูว้ จิ ยั ใช้ค่าขนาดอิทธิพลของความเครียด
ที่ใช้รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ เป็ นหน่ วยการวิเคราะห์ ตามวิธขี อง Glass,
Mcgraw & Smith (1987) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลของความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ที่ใช้รปู แบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ (One-way ANOVA) โดยใน
ระยะนี้ผวู้ จิ ยั จะได้ร่างรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุ จากนัน้ ในระยะ
ที่ 2 เป็ นการพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ ด้วยการสร้าง
รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุและแบบวัดการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุจากการวิจยั ในระยะที่ 1 จากนัน้ นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง เมื่อได้รปู แบบและแบบวัดที่สมบูรณ์ ผู้วจิ ยั นารูปแบบ
การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุไปพัฒนากับกลุ่มตัวอย่างผูส้ ูงอายุ ด้วยการ
วิจยั กึ่งทดลอง โดยมีตวั แปรอิสระ ได้แก่ การได้รบั รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
ของผูส้ ูงอายุและ การไม่ได้รบั รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุ ซึ่งตัว
แปรอิสระนี้จะส่ งผลต่ อตัว แปรตาม ได้แก่ ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ โดยการ
ทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุก่อนและหลังการทดลองของ
ผู้สูงอายุท่ไี ด้รบั การฝึ กรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูอายุ ด้วยค่าสถิติ
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one sample t – test dependent และการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความเครียดในภาวะ
วิก ฤตชีวติ ของผู้สูงอายุระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองจากการประเมินหลังทดลอง โดยใช้
คะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุจากการประเมินก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุเป็ นตัวแปรร่วม (covariate) ด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม (ancova)
- ได้รบั การฝึกรูปแบบการจัดการ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของ
ผูส้ งู อายุ
- ไม่ได้รบั การฝึกรูปแบบการจัดการ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของ
ผูส้ งู อายุ

ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ในระยะที่ 2

สมมติ ฐำนกำรวิ จยั ในระยะที่ 2
1. ผู้สูงอายุท่ีม ีค วามเครียดในภาวะวิกฤตชีว ิต ของผู้สูงอายุท่ีได้รบั การฝึ กรูปแบบการ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ
ลดลงเมือ่ เทียบกับก่อนเข้าร่วมการฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สงู อายุ
2. ผู้สูงอายุท่ีม ีค วามเครียดในภาวะวิกฤตชีว ิต ของผู้สูงอายุท่ีได้รบั การฝึ กรูปแบบการ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุต่ า
กว่าผูส้ งู อายุทไ่ี ม่รบั การฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สงู อายุ

บทที่ 2
แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เป็ นการนาเสนอแนวคิด และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องในการนามากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดใน
การศึกษา โดยนาเสนอตามลาดับดังนี้
1.ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ
2. การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ แนวคิดและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1 การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกาย
2.2 การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านจิตใจ
2.3 การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ แบบผสมผสาน
3. การสังเคราะห์งานวิจยั (Synthesis)

1. ความเครียดในภาวะวิ กฤตชีวิตของผูส้ งู อายุ
ความเครียด
ความเครียด (Stress) มีรากศัพท์มาจาก ภาษาละตินว่า "stringere" ซึ่งแปลว่า ความขมึง
เกลียว (Webster. 1968: 1861) โดยทัวไปมั
่
กมองความเครียดเป็ นสิง่ ที่ไม่ดี ไม่มปี ระโยชน์ แต่ ก็
คงไม่จริงเสมอไป เนื่อ งจากความเครียดบางอย่างอาจมีประโยชน์ เพราะจะช่ว ยให้ เกิดพลังมาก
พอที่จะต่อสู้กบั อุปสรรคทัง้ หลาย ได้มผี ู้อธิบายความหมายของความเครียดใน 3 แบบ (เสริมศักดิ ์
วิศาลาภรณ์และวุฒชิ ยั มูลศิลป์ . 2539: 58-59) คือ แบบเป็ นสิง่ เร้า แบบเป็ นการตอบสนอง และแบบ
ปฏิสมั พันธ์
แบบแรกความเครียดแบบเป็ นสิง่ เร้า ซึ่งเป็ นความกดดัน หรือ การเรียกร้องที่มตี ่อบุคคล
การตอบสนองต่ อ ความเครียดคือการทาให้เครียด (เสริมศัก ดิ ์ วิศาลาภรณ์ ; และวุฒ ิชยั มูล ศิล ป์ .
2539: 57) บุค คลสามารถทนต่ อความกดดันต่ างๆ ในระดับที่แตกต่ างกัน บางคนสามารถทนต่ อ
ความกดดันต่างๆ ได้ตลอดชีวติ บางคนมีความกดดันเพียงเล็กน้อยก็ท นไม่ได้หรือมีสุขภาพทีท่ รุด
โทรม เช่นเดียวกับ Cox & Ferguson (1991: 7-30) กล่าวว่าสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดความเครียดเป็ นสิง่ เร้าที่
ทาให้เกิดปฏิกริ ยิ าของความตึงเครียดต่อร่างกายของบุคคล ซึง่ ความเครียดของบุคคล (Derogatics;
& Coons. 1993: 200-23) แบ่งออกเป็ น 1) สิ่งที่ท าให้เกิดความเครีย ดแบบเฉี ยบพลัน และมีช่ ว ง
ระยะเวลาจ ากัด เช่ น ขณะรอผลตรวจโรคจากห้อ งปฏิบ ัติก าร 2) ผลต่ อ เนื่ อ งจากสิ่งที่ท าให้เกิด
ความเครียด เช่น การตายของบุคคลในครอบครัว 3) สิง่ ทีท่ าให้เกิดความเครียดเรือ้ รังเป็ นช่วงๆ เช่น
การผ่าตัด 4) สิง่ ที่ทาให้เกิดความเครียดเรือ้ รัง เช่น ปั ญหาการเงิน นอกจากนี้ Holmea และ Rahe
(1967: 213-8) กล่าวว่า เหตุการณ์ในชีวติ เป็ นความกดดันทีก่ ระตุ้นให้เกิดความเครียดและมีผลทา
ให้เกิดการเสีย่ งของความเจ็บป่ วยและเป็ นโรคสูงขึน้
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แบบที่สอง ความเครียดแบบเป็ นการตอบสนอง จะมุ่งเน้นที่ปฏิกริ ยิ าของคนที่มตี ่อความ
กดดันของสิง่ แวดล้อม การตอบสนองอาจเป็ นทางร่างกาย เช่น หัวใจเต้นเร็ว หรือการตอบสนองทาง
จิต ใจ เช่ น หงุด หงิด ฉุ น เฉี ย ว (เสริม ศัก ดิ ์ วิศ าลาภรณ์ แ ละวุ ฒ ิช ัย มู ล ศิ ล ป์ . 2539: 58-59) การ
ตอบสนองของร่างกายที่ไม่เฉพาะเจาะจงต่อสิง่ เร้าที่มากระทบต่อร่างกาย ไม่ว่า จะเป็ นอะไรก็ตาม
เช่น ความร้อน ความเย็น ซึมเศร้า โกธร ผิดหวัง ดีใจ เสียใจ เป็ นต้น ทีม่ ากระตุน้ ให้เกิดปฏิกริ ยิ าใน
ร่างกายต่างกันจะมีผลไม่เหมือนกัน แต่ปฏิกิรยิ าที่เหมือนกันคือ การปรับตัว เพื่อทาให้เกิดภาวะ
สมดุล (Selye.1993) โดย Selye (1993) กล่าวว่าระยะของการเกิดความเครียดแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ
คือ 1) ระยะตกใจ เมื่อร่างกายมีปฏิกริ ยิ าเมื่อเผชิญกับสิง่ เร้า จะมีการกระตุน้ หรือยัวยุ
่ ให้ต่นื ตัว ระยะ
ตกใจ แบ่งออกเป็ นระยะช็อก เป็ นปฏิกริ ยิ าโต้ตอบทันที โดยปฏิกริ ยิ าที่ร่างกายตอบสนองในระยะนี้
คือ การสู้ หรือการหนี มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้น เป็ นผลมาจากการกระตุ้นของระบบ
ประสาท sympathetic เช่น หัวใจเต้นเร็ว กล้ามเนื้ออ่อนแรง และความดันโลหิตต่ า และระยะต้าน
ช็อก เป็ นปฏิกริ ยิ าสะท้อนกลับ ซึ่งเป็ นปฏิกริ ยิ าต่อความเครียดแบบเฉียบพลัน ทาให้การหายใจเร็ว
ขึน้ ความดันโลหิตสูง เลือดแข็งตัวเร็วขึน้ มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเพิม่ ขึน้ 2) ระยะต้านทาน
หรือระยะปรับตัว ในระยะนี้เป็ นระยะที่ร่างกายจะพยายามปรับตัวต่อสิง่ ทีท่ าให้เกิดความเครียดและ
ทาให้สภาพทัวไปดี
่ ขน้ึ อาการต่างๆ จะหายไป ความพยายามของร่างกายในการปรับตัว มีส่วนช่วย
ให้พลังงานทีส่ ูญหายไปกลับคืนมา และยังช่วยซ่อมแซมส่วนทีถ่ ูกทาลายไปให้ดขี น้ึ 3) ระยะหมดแรง
ถ้าสิง่ ทีท่ าให้เกิดความเครียดยังไม่ได้รบั การแก้ไขอย่างพอเพียง จะยังคงมีอยู่ไม่หมดสิน้ พอร่างกาย
โดนความเครียดเล่นงานซ้าแล้วซ้าอีก ร่างกายจะเสื่อมโทรม จนกระทังเกิ
่ ดเป็ นโรค และอาจถึงแก่
ความตายได้
แบบที่สาม ความเครียดแบบปฏิสมั พันธ์ ความเครียดในแบบนี้เป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่างคน
กับสิง่ แวดล้อม โดยบุคคลจะประเมินระหว่างความกดดันทีม่ ตี ่อตนกับความสามารถทีบ่ ุคคลจะต่อสู้
กับความกดดันนัน้ ซึ่งความเครียดเป็ นผลของความไม่สมดุลระหว่างความกดดันที่มตี ่อคนกับการ
รับรูถ้ งึ ความสามารถของบุคคลว่าจะต่อสูก้ บั ความกดดัน แสดงให้เห็นสาเหตุของความเครียดของแต่
ละบุคคลแตกต่างกัน แต่ละคนก็มองเห็นสถานการณ์ ต่างกัน แม้แต่บุคคลเดียวก็มองสถานการณ์
ต่างกันในเวลาที่แตกต่างกัน (เสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์ ; และวุฒชิ ยั มูลศิลป์ . 2539: 62-63) ลาซารัส
และโฟล์ค แมน (Lazarus and Folkman. 1984) กล่าวว่าความเครียดทางจิต ใจเป็ นความสัมพัน ธ์
ระหว่างบุคคลกับสิง่ แวดล้อมที่ได้รบั การประเมินจากบุคคลว่ามากระทบ และทาให้เกิดอันตรายต่อ
ความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี องเขา ซึง่ สอดคล้องกับ ซาราฟิ โน (Saeafino. 1990) ให้ความหมายว่าเป็ นผล
ของการโต้ตอบระหว่างบุคคลกับสิง่ แวดล้อม ทาให้บุคคลรับรูค้ วามแตกต่างระหว่างความต้องการ
ของสถานการณ์กบั ทรัพยากรของบุคคลทัง้ ทางชีวภาพ จิตวิทยา หรือสังคม เช่นเดียวกับเทย์เลอร์
(Taylor. 1986) กล่าวว่า ความเครียดเป็ นกระบวนการในการประเมินสถานการณ์ ประเมินศักยภาพ
ในการตอบสนอง และตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านัน้ ซึง่ การตอบสนองรวมไปถึงการเปลีย่ นแปลง
ทางร่างกาย อารมณ์ ความคิดและพฤติกรรม
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จากความหมายความเครียดข้างต้น ผู้วจิ ยั กาหนดความหมายความเครียดในงานวิจยั นี้
หมายถึง ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจของบุคคลเมื่อต้องเผชิญกับสภาวการณ์ปัญหา ทาให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านความคิด
ผูส้ งู อายุ
การกาหนดเกณฑ์ ”ผูส้ ูงอายุ” ในสังคมไทยใช้เกณฑ์ตามที่ประชุมสมัชชาโลกขององค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยผู้สูงอายุ (World Assembly on Aging) ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เมื่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2505 โดยได้กาหนดให้ผทู้ ม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป ถือ
ว่าเป็ นผู้สูงอายุ (ธาดา วิมลวัตรเวที. 2542: 3) นอกจากนี้ ชูศกั ดิ ์ เวชแพศย์; และคนอื่นๆ (2531:
2 - 3) ได้ให้ค วามหมายของผู้สูงอายุว่า เป็ น ผู้ท่ีมอี ายุ ดัง้ แต่ 60ปี ขึ้น ไป ซึ่งถือ เป็ นเกณฑ์ป ลด
เกษียณของอายุราชการในประเทศไทย ทัง้ นี้ สุรกุล เจนอบรม (2534: 4) ให้ความหมายผูส้ ูงอายุว่า
เป็ นบุคคลในวัยสุดท้ายของวงจรชีวติ โดยใช้อายุในการกาหนดความหมายของการเป็ นผูส้ งู อายุ ซึง่
การใช้อายุเป็ นเกณฑ์น้ีก็แตกต่างกันไปในลังคมของแต่ ละประเทศ เช่น บางประเทศกาหนด 55 ปี
บางประเทศกาหนด 65 ปี หรือ 70 ปี และตัวเลขเหล่านี่คอื เกณฑ์อายุท่จี ะปลดเกษียณตัวเองออก
จากการปฏิบ ตั ิงานตามที่แต่ละประเทศกาหนดขึน้ และจันทร์เพ็ญ เนียมอินทร์ (2539: 9) สุรปว่า
ผูส้ ูงอายุ คือ ผูท้ ม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป มีชวี ติ อยูใ่ นวัยสุดท้ายของชีวติ เป็ นวัยแห่งความเสื่อมถอย
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ หน้าที่การงานและบทบาททางสังคมลดลง เป็ นวัยที่ควรได้รบั การ
ช่วยเหลือ ดูแล อุปการะ เพื่อให้มคี วามสุข
ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จึงให้ความหมายของผูส้ งู อายุ คือ บุคคลทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป
ภาวะวิ กฤตชีวิตของผูส้ งู อายุ
ภาวะวิกฤตมาจากคาว่า Crisis ในภาษากรีก หมายถึง การตัดสินใจ (to decide) ซึง่ ภาวะ
วิกฤตเป็ นเรื่องร้ายแรง จากัดเวลา ในภาวะไม่สมดุล ซึง่ เป็ นสถานการณ์ พัฒนาการหรือเหตุอ่นื ๆ ที่
ท าให้เกิด ความเครีย ด (Kneisl. 2004) ย่อ มเกิด ขึ้น ได้กับ บุ ค คลทุ ก เพศทุ ก วัย ทุ ก ช่ ว งเวลา ซึ่ง
เหตุ ก ารณ์ ท่ีเกิดขึ้น นัน้ บุ ค คลแต่ ล ะคนจะมีค วามสามารถในการเผชิญ ปั ญ หาแตกต่ างกัน หาก
สามารถแก้ไขได้สาเร็จลุล่วงความสมดุลทางจิตใจจะกลับสู่ภาวะปกติ แต่หากไม่อาจหาวิธกี ารเผชิญ
ปั ญ หาต่ างๆ ได้ ภาวะวิก ฤตก็ย่อมเกิดขึ้น โดยมีนักวิชาการได้ให้ค วามหมายของภาวะวิกฤตที่
เกิดขึน้ ในว่าเป็ นภาวะของความไม่สมดุลทางจิตใจของบุคคลทีเ่ ผชิญกับเหตุรา้ ยของชีวติ ซึง่ ในเวลา
นัน้ เขาไม่สามารถจะหนีหรือแก้ไขปั ญหานัน้ ด้วยวิธกี ารทีเ่ คยใช้ได้ผลมาก่อน (Geral Caplan Site in
Antai-Otong. 2003: 842) บุคคลก็จะเข้าสู่ภาวะวิกฤต โดยที่เหตุการณ์ท่เี กิดขึน้ ต้องมีลกั ษณะเป็ น
อัน ตราย และท าให้ เกิด ความอ่ อ นแอ สับ สน จนกลไกแก้ บ ัญ หาเดิม ใช้ไม่ ไ ด้ (Rapoport. 970:
24 - 26) แสดงออกในลัก ษณะซึมเศร้าเฉยเมย สูญ เสียความเชื่อ มันในตนเอง
่
โดยที่เทคนิค การ
แก้ ปั ญ หาแบบเดิม ไม่ เ พี ย งพอ ทัง้ นี้ บุ ค คลจะมีก ารตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ท่ีแ ตกต่ า งกัน
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สถานการณ์หนึ่งทีบ่ ุคคลประสบเป็ นภาวะวิกฤตสาหรับบุคคลนัน้ แต่สาหรับบุคคลอื่นสถานการณ์นนั ้
ไม่ได้เป็ นภาวะวิกฤตสาหรับบุค คลนัน้ (Aguilera and Messick. 1974: 63 - 64) ภาวะที่บุคคลไม่
สามารถแก้ไขปั ญ หาที่เกิดขึ้น อย่างกะทันหัน และคุกคามต่อความมันคงของชี
่
วติ (Bloom. 1970:
304) ส่ งผลกระทบต่ อ ความสมดุล ทางอารมณ์ และจิต ใจ ท าให้เกิดความว้าวุ้น สับสน และความ
ผิดปกติท่คี นเราไม่สามารถจะใช้ชวี ติ คิดและการปฏิบตั ทิ ่เี คยใช้ได้ในภาวะปกติมาจัดการได้ (กรม
สุขภาพจิต.2553: 5) สอดคล้องกับคาว่า ทุกข์ ในพระพุทธศาสนา หมายถึง สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก
สภาพที่คงทนอยู่ไม่ได้ ความรูส้ กึ ไม่สบายกาย ความรูส้ กึ ไม่สบายใจ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.
ปยุตฺโต). 2553: 135)
การเกิดภาวะวิกฤตชีวติ ขึน้ อยู่กบั 3 องค์ประกอบสาคัญ (Aguilera,1998) คือ1) การรับรู้
เหตุการณ์ของบุคคลที่ไม่ตรงกับความเป็ นจริง เข้าใจปั ญหาผิด การแก้ปัญหาขาดประสิทธิภาพ ทา
ให้ความเครียดยังคงอยู่ 2) การขาดการช่วยเหลือสนับสนุ นทางสังคม จะทาให้รสู้ กึ โดดเดีย่ วสิน้ หวัง
ไร้ท่ีพ ึง 3) การไม่ส ามารถเผชิญ ปั ญ หาได้อ ย่างเหมาะสม ท าให้เกิด ความเครียดเพิ่มขึ้นและไม่
สามารถปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติได้
กรมสุขภาพจิต (2553: 15-17) ได้จาแนกการเปลีย่ นแปลงทีพ่ บในผูส้ ูงอายุทเ่ี ป็ นสาเหตุทา
ให้เกิดภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสุ ขภาพกาย ผู้สูงอายุเป็ นวัยที่มคี วามเสื่อ มถอยของร่างกายทุก ระบบ เกิดการ
เจ็บป่ วยและมีภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย เมื่อป่ วยแล้วการฟื้ นคืนสภาพค่อนข้างช้า การเปลีย่ นแปลงที่
พ บ ป อ ย (สุ รกุ ล เจน อ บ รม . 2534: 11-19;Herbert .1992: 39) ได้ แ ก่ 1.1) ระบ บ ผิ ว ห นั ง
(Integumentary system) เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ผวิ หนัง เนื่องจากขาดไขมัน ทาให้ความยืดหยุ่น
ลดลง ผิวบางลง มีโอกาสเกิดแผลกดทับได้ง่าย ต่อมเหงื่อไม่สามารถขับเหงื่อได้ดี ความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมริ อ้ นหรือหนาวจัดไม่ค่อยได้เนื่องจากรูขุมขุนและต่อมเหงื่อ
เสื่อม ผมและขนมีปริมาณลดลงและสีจางลง 1.2) ระบบประสาท (Nervous system) มีความสับสน
เนื่องจากความเสื่อมของระบบประสาท เมื่อบุคคลอายุมากกว่า 60 ปี มีการเปลีย่ นแปลงเซลล์สมอง
และประสาท ทาให้การตอบสนองต่อปฏิกริ ยิ าต่างๆ ลดลง บางครัง้ สมองไม่สมั พันธ์กบั อวัยวะในการ
เคลื่อนไหวทาให้ทรงตัวไม่ดี อาจทาให้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ความคิดเชื่องช้า ความจาเสื่ อม และ
เป็ นโรคเรื้อ รัง ในสมอง 1.3) ระบบประสาทสัม ผั ส (Special sense) การมองเห็ น เริ่ม มี ก าร
เปลีย่ นแปลง สายตายาวขึน้ การมองเห็นในทีม่ ดื ไม่ดี ปฏิกริ ยิ าต่อการตอบสนองของม่านตาต่อแสง
ลดลง การรับกลิน่ ไม่ดเี นื่องจากความเสื่อมของโพรงจมูก การรับรสของลิน้ ไม่ดี เนื่องจากต่ อมรับรส
เสื่อมเมื่ออายุ 70 ปี ขน้ึ ไป การได้ยนิ เริม่ มีปัญหา เส้นประสาทเกี่ยวกับการยินเสื่อมและไม่ทางาน
1.4) ระบบกล้ามเนื้ อ และกระดูก (Musculoskeletal system) หมอนรองกระดูกบางลง บริเวณข้อ
ต่างๆ เริม่ เสื่อ ม กระดูกเริม่ เปราะ และหักง่าย รอยต่อของกระดูกจะหดลง โค้ง งุ้ มและส่วนสูงจะ
ลดลง หากขาดสารอาหารที่จาเป็ นต่อการรักษาสภาพที่ดขี องกระดูกอาจทาให้กระดูกพรุน เส้นใย
ของเนื้อเยื้อลดลง มีพ งั ผืดเข้ามาแทนที่ กาลังการหดตัวของกล้ามเนื้อลดลง 1.5) ระบบทางเดิน
อาหาร (Digestive system) ฟั นของผู้สูงอายุไม่แข็งแรง ท าให้การบดเคี้ย วไม่ดี การผลิต น้ าย่อ ย
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ลดลง การดูดซึมและการย่อยกากของลาไส้ใหญ่และเล็กมีประสิทธิภาพลดลงทาให้มอี าการท้องผูก
1.6) การไหลเวียนของโลหิต (Cardiovascular system) การทางานของหัวใจและการไหลเวียนของ
เลือด เมื่อสูงอายุ การบีบของหัวใจลดลง ความไม่ยดื หยุ่นเกิดขึน้ ในเส้นเลือด หลอดเลือดอุดตัน การ
ไหลเวียนของโลหิต ช้าลงกว่าปกติ เลือ ดจึงไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ ท าให้การเต้นของหัว ใจไม่
เพียงพอ ทาให้การเต้นของหัวใจช้าลงทาให้ระดับความดันโลหิตในผูส้ ูงอายุเพิม่ ขึน้ 1.7) ระบบการ
ขับถ่ายของเสีย (Excretory Function) ในผู้สูงอายุกล้ามเนื้อและเนื้อ เยื่อที่ยดึ เหนี่ยวบริเวณอุ้งเชิง
กรานหย่อนลง ทาให้ปัสสาวะขัด กระเพาะปั สสาวะเปลีย่ นรูป ทาให้ความจุปัสสาวะลดน้อยลง และ
เป็ นเหตุให้ปัสสาวะกะปริกระปอย 1.8) ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine system) มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างร่า งกายของผู้สู งอายุ ท าให้ ต่ อ มไร้ท่ อ และองค์ป ระกอบอื่น ๆ ในร่า งกายถู ก รบกวน
ฮอร์โมนต่างๆ ลดลงอาจนาไปสู่ภาวะไทรอยด์เป็ นพิษหรือโรคเบาหวาน 1.9) ระบบอวัยวะสืบพันธุ์
การเปลีย่ นแปลงของระบบอวัยวะสืบพันธุข์ องผูส้ ูงอายุทาให้เกิดการติดเชือ้ ในระบบทางเดินปั สสาวะ
การกลัน้ ปั สสาวะไม่ได้ ต่อมลูกหมากโต
2. ด้านสุขภาพจิต การเปลีย่ นแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจ ของผูส้ ูงอายุเป็ นผลมาจาก
การสูญเสียในด้านต่างๆ สืบเนื่องมาจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย (สมศักดิ ์ ศรี
สันติกุ ล .2539: 20-49; อัมพร โอตระกูล .2527: 29-30) ได้แก่ 2.1) การสูญ เสีย บุค คลอันเป็ น ที่รกั
เพื่อ น ญาติส นิ ท หรือ คู่ชีวติ ที่ต้อ งตายจาก หรือ แยกไปอยู่ท่ีอ่ืน ท าให้เกิดความรู้ส ึก พลัดพราก
ก่อให้เกิดความเครียดได้ 2.2) การสูญ เสียสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็ นวัยที่
เกษียณอายุต้อ งออกจากการท างาน ความสัมพันธ์ทางสังคมลดลง ท าให้เกิดความรู้ส ึกสูญ เสีย
ตาแหน่ งหน้ าที่ รู้สกึ ไร้คุณ ค่ า ขาดเพื่อน ขาดความผูกพันที่เคยมีต่อ สังคม ขาดรายได้ 2.3) การ
สูญ เสียสัมพันธ์ภาพในครอบครัว เนื่อ งจากบุต รหลานแยกครอบครัว กลายเป็ นครอบครัวเดี่ยว
มากกว่าครอบครัวขยาย บทบาทของผูส้ งู อายุกบั บุตรหลานลดลง เช่นการให้คาปรึกษา ดูแล และสัง่
สอน ทาให้ผสู้ งู อายุต้องอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว รูส้ กึ ว้าเหว่และรูส้ กึ มีคุณค่าในตนเองน้อยลง
3. ด้านสังคม การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้า
มาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดผลกระทบกับ ผู้สูงอายุ ดังนี้ (สุ รกุ ล เจนอบรม.2534: 11-21;
สมศัก ดิ ์ ศรีส นั ติกุ ล. 2539: 20-42) 3.1) การเปลี่ยนแปลงทางสถานภาพทางสังคม ผู้สูงอายุต้อ ง
เปลีย่ นบทบาทจากหัวหน้าครอบครัว กลายเป็ นผูพ้ ง่ึ พาอาศัย ทาให้สูญเสียอานาจและบทบาททีเ่ คย
มี อาจก่ อ ให้เกิดความเครียดคิดว่าตนเป็ น ภาระของสังคม 3.2) การถู กทอดทิ้ง เป็ น ผลจากการ
เปลีย่ นแปลทางสังคมทาให้วถิ ีชวี ติ เปลี่ยนไป เกิดการขยายตัวเป็ นชุมชนเมือง ผูส้ ูงอายุท่เี ป็ นภาระ
หรือไม่ประกอบอาชีพมักถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านเพียงลาพัง หรือถูกทองทิ้งไว้ตามสถานสงเคราะห์
คนชรา 3.3) การเสื่อ มความเคารพ ปั จจุ บ ัน ค่ า นิ ย มที่ ใ ห้ ค วามเคารพผู้ สู ง อายุ ใ นฐานะที่ ม ี
ประสบการณ์ได้เปลีย่ นแปลงไปกลายเป็ นคนไม่ทนั สมัย ก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างวัย
ในทางพระพุ ทธศาสนา ได้จาแนกสาเหตุหรือขอบเขตเฉพาะที่เป็ นปั ญ หาเกี่ยวข้องกับ
บุคคลอันเป็ นเหตุให้เกิดภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุไว้ 12 ประการคือ 1) ความเกิด ทีเ่ กิดจากการ
ทาร้ายตนเอง หรือ ผูอ้ ่นื กระทา เช่น การทาร้ายตนเอง การทรมานตนเอง การถูกทาร้าย 2) ความ
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แก่ ทีเ่ กิดจากอวัยวะทาหน้าทีเ่ สื่อมถอยลง เช่น ความจาเลอะเลือน ตาฝ้ าฟาง ผิวหนังเหยีย่ วย่น 3)
ความตาย เกิดจากร่างกายหยุดทาหน้ าที่ 4) ความเศร้าโศก เช่น การสูญ เสียญาติ 5) ความคร่ า
ครวญ (บ่นเพ้อ) 6) ความทุกข์กาย เกิดความเจ็บปวด เช่น เป็ นโรค บาดเจ็บ 7) ความทุกข์ใจ เกิด
ความเจ็บปวดในจิตใจ 8) ความคับแค้นสิ้นหวัง เกิดเมื่อโศกเศร้าเพิม่ มากขึน้ 8) การประสบกับสิง่
หรือคนทีไ่ ม่ชอบ เช่น ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนทีไ่ ม่ชอบหรือชิงชัง 10) การพลัดพรากจากคนรักหรือ
สิง่ ที่รกั เช่น การสูญ เสียคนรัก ญาติ และทรัพ ย์สนิ 11) การไม่ได้ส ิ่งที่ป รารถนา ผิดสมหวัง 12)
ความยึดมันถื
่ อมันว่
่ าเป็ นของตน (พระไตรปิ ฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม
12.2539: 118 - 120; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) . 2557:84 - 85) หรือสามารถสรุปโดยย่อ
ได้เป็ น 2 ประการคือ ความไม่สบายกาย และความไม่สบายใจ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).
2557:16) ซึ่งเกิด ขึ้น เมื่อ บุค คลประสบกับ เหตุ การณ์ ในชีว ิต เป็ นสภาพที่บีบ คัน้ ซึ่งบุค คลจะต้อ ง
จัดการกับปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ไม่ว่าจะบุคคลจะเป็ นใคร อยูใ่ นสถานะใด วัยใด ก็จะต้องประสบกับสภาวะ
ทุกข์ เพียงแต่จะทุกข์มากหรือทุกข์น้อย จะเกิดขึน้ ตลอดเวลา เมื่อเวลาผ่านไป บุคคลมีอายุมากขึน้
ร่างกายก็เสื่อมสภาพ ทรุดโทรม ความเจ็บป่ วย ความชรา ก็ปรากฏให้บุคคลได้ประสบ การจัดการ
กับสิง่ ที่เกิดขึน้ ก็เสื่อมไปตามวัย นอกจากนี้บุคคลยังต้องประสบกับความทุกข์ทรมานกาย ทุกข์ใจ
พบกับความผิดหวัง พลัดพรากจากกัน และประสบกับสิง่ ต่างๆ จนกระทังประสบกั
่
บความตาย ซึง่ ทัง้
12 ประการข้างต้นแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
1. ทุ ก ข์ท างกาย เป็ น สภาพที่เกิด ขึ้น ทางร่างกายที่เป็ น สภาพธรรมดาที่บุ ค คลจะต้ อ ง
ประสบหลีกเลีย่ งไม่ได้คอื ทุกข์จากการเกิด ทุกข์จากความแก่ ทุกข์จากการตาย ทุกข์ทงั ้ 3 อย่างนี้
เป็ นความทุกข์ทางกาย ที่เริม่ ตัง้ แต่อยู่ในท้องของมารดา ที่ต้องผ่านขัน้ ตอนของการเกิดและมีทุกข์
อื่นๆ ตามมา ในขณะที่มชี วี ติ ก็เริม่ มีความเสื่อมค่อยๆ เกิดขึน้ เปลีย่ นแปลง ถ้าร่างกายรับไม่ไหวก็
เกิดเจ็บป่ วยเป็ นความทุกข์จากความแก่ ในที่สุดก็ต้องตาย ก็จะทุกข์ทรมานเพราะการจะตาย และ
ตายแล้วก็มผี ทู้ ุกข์เสียใจ
2. ทุ ก ข์ท างใจ เป็ น สภาพที่เกิด ขึ้น ในจิต ใจเป็ น ครัง้ คราวในช่ ว งชีว ิต เกิด จากหย่ อ น
สมรรถภาพทางจิต ไม่ อ าจทนต่ อ สภาพภายนอกที่ ม ากระทบจิต ใจของตนได้ ทุ ก ข์ ท างใจ
ประกอบด้วย 1) ความเศร้าโศก 2) ความคร่าครวญ 3) ความไม่สบายกาย เจ็บป่ วยไข้ ทุกข์ทรมาน
ร่างกาย 4) ความไม่สบาย เจ็บ ป่ วยไข้ ทุกข์ทรมารทางร่างกาย 5) ความท้อแท้ กลุ้มใจ คับแค้นใจ
6) ประสบพบกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ไม่พอใจ 7) การพลัดพรากจากของรัก ชอบ พอใจ 8) ความผิดหวัง ไม่
สมปรารถนา 9) การยึดมันว่
่ าเป็ นของตน ทุกข์ทงั ้ 9 ประการนี้ เป็ นทุกข์ทางใจ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในขณะที่
บุคคลยังมีชวี ติ อยู่ เป็ นความจริงทีม่ อิ าจหลีกเลีย่ งได้
จากรายละเอียดข้างต้นสรุปได้ว่าภาวะวิกฤตชีวติ หมายถึง สภาวการณ์ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ใน
ชีวติ เมื่อบุคคลเผชิญกับเสภาวการณ์ปัญหานัน้ โดยการรับรู้ ต่อสภาวการณ์ปัญหาของบุคคลที่ไม่
ตรงกับความเป็ นจริง เข้าใจปั ญหาผิด ขาดการช่วยเหลือสนับสนุ นทางสังคม และไม่สามารถเผชิญ
ปั ญหาได้อย่างเหมาะสม ทาให้เกิดความเครียดและไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติได้ และใน
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การศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั จึงให้ความหมายภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้ สูงอายุ หมายถึง สภาวการณ์ ปัญ หา
เกิดขึน้ ในชีวติ ได้แก่การเจ็บป่ วย การสูญเสียบุคคลที่รกั หรือทัง้ สองอย่างที่ เมื่อผู้สูงอายุเผชิญกับ
สภาวการณ์ ปัญ หานัน้ โดยการรับรู้ต่ อสภาวการณ์ ปัญ หาของผู้สูงอายุท่ไี ม่ตรงกับความเป็ นจริง
เข้าใจปั ญ หาผิด ขาดการช่ ว ยเหลือ สนั บ สนุ น ทางสัง คม และไม่ ส ามารถเผชิญ ปั ญ หาได้อ ย่ า ง
เหมาะสม ทาให้เกิดความเครียดและไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติได้
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับภาวะวิ กฤตชีวิตของผูส้ งู อายุ
จากการศึกษาภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุท่ใี ช้สาเหตุทางพุทธศาสตร์ในการเกิดสภาวะ
ทุกข์ใน 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ดังนี้
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกายของผูส้ งู อายุ ได้แก่ การเจ็บป่ วยทาง
ร่างกายด้วยโรคต่างๆ มีผศู้ กึ ษาดังนี้
สุภาพ อารีเอื้อ (2540) ศึกษาความเครียด การเผชิญ ปั ญ หา และคุณภาพชีวติ ของหญิง
สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้หญิงป่ วยโรคข้อเข่าเสื่อมอายุ 60 ปี ข้นึ ไป จานวน
140 คน พบว่าความเจ็บป่ วยจากโรคข้อเข่าเสื่อมทาให้เกิดข้อจากัดหรือปั ญหาในการเคลื่อนไหว
ร่างกาย บทบาทและหน้าที่ การทากิจวัตรประจาวัน และความปวด ส่งผลให้เกิดความเครียด
Croshy (1988) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด ความเครียด
ทางอารมณ์ ของผู้ป่วยรูมาตอยด์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ป่วยโรครูมาตอยด์ 101 คน พบว่าระดับ
ความเครีย ดทางด้านอารมณ์ ม ีค วามสัม พัน ธ์กับ กิจกรรมที่เกี่ย วกับ โรครูม าตอยด์ และปั จ จัย ที่
ก่ อ ให้ เกิด ความรุน แรงของโรคมีค วามสัม พัน ธ์ท างบวกระดับ ความเครีย ดทางอารมณ์ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 กล่าวคือการทากิจกรรมที่เกี่ยวกับโรครูมาตอยด์มากขึ้นหรือความ
รุนแรงของโรคเพิม่ ขึน้ ทาให้ผปู้ ่ วยมีความเครียดทางด้านอารมณ์เพิม่ ขึน้
Friedman (1993) ได้ศกึ ษาสิง่ ที่ก่อให้เกิดความเครียดและความเครียดในผู้ป่วยโรคหัวใจ
ของผูส้ ูงอายุเพศหญิง จานวน 80 ราย พบว่า ผูส้ ูงอายุเพศหญิงทีม่ คี วามเครียดต่ า มีความพึงพอใจ
ในการดาเนินชีวติ ระดับปานกลางถึงมาก ความเครียดทีเ่ กี่ยวกับโรคหัวใจมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
ความพึงพอใจในชีวติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ รี ะดับ .001
Jalowice; & Power (1981) ได้ศึก ษาความเครีย ดและการเผชิญ ความเครีย ดในผู้ป่ วย
ความดันโลหิตสูง และผู้ป่วยที่มารักษาที่ห้องฉุ กเฉิ นอาการเฉียบพลันแต่ไม่รุนแรง จานวนกลุ่มละ
25 คน พบว่าผูป้ ่ วยทีห่ อ้ งฉุ กเฉินมีความเครียดสูงกว่าผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง ความเครีย ดทีเ่ กิดขึน้
ของผูป้ ่ วยทีห่ อ้ งฉุกเฉินเกิดจากปั ญหาด้านบุคคลและสังคม ครอบครัวและเศรษฐกิจ ในขณะทีผ่ ปู้ ่ วย
ความดันโลหิตสูงใช้การเผชิญความเครียดชนิดที่มุ่งการแก้ไขปั ญ หามากกว่าผู้ป่วยที่ห้องฉุ กเฉิน
และวิธกี ารเผชิญความเครียดทีใ่ ช้คอื ใช้ศาสนาและกิจกรรมการออกกาลังกาย ส่วนผูป้ ่ วยห้องฉุ กเฉิน
ใช้การฝั นกลางวัน ใช้ประสบการณ์ในอดีต ซึง่ ผูป้ ่ วยทัง้ สองกลุ่มใช้วธิ กี ารเผชิญความเครียดแบบมุ่ง
แก้ปัญหามากกว่าแบบมุง่ ปรับอารมณ์
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งานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับภาวะวิกฤตชีวติ ด้านจิตใจของผู้สูงอายุ ได้แก่ การสูญเสียบุคคล
อันเป็ นทีร่ กั ความว้าเหว่ การถูกทอดทิง้ เกษียณอายุ มีผศู้ กึ ษาดังนี้
ศิรวิ รรณ เครือวิรยิ ะพันธ์ และสมพร ชินโนรส (2544) ศึกษาภาวะโศกเศร้าจากการสูญเสีย
คู่ชวี ติ แต่ยอมรับการเสียชีวติ ของสามีได้อย่างสงบ ปั จจัยที่สาคัญคือแรงสนับสนุ นทางสังคม ที่ได้
กาลังใจจากคนรอบข้าง นอกจากช่วยให้มกี าลังใจแล้ว ยังช่วยให้ผู้ป่วยปรับตัวได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ซึง่ แรงสนับสนุนทีส่ าคัญได้แก่ครอบครัวและเพื่อน โดยแรงสนับสนุนจากครอบครัวจะช่วย
ลดความเศร้าโศกได้มากที่สุด และแรงสนับสนุ นทางสังคมจะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกับความ
เศร้าโศกได้เป็ นอย่างดี และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
พีรพันธ์ ลือบุญธวัชชัย (2550) ศึกษาอารมณ์เศร้าโศกจาการสูญเสียและแนวทางการดูแล
รักษาตามหลักการจิตบาบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล พบว่าหากบุคคลได้รบั ความช่วยเหลือ ให้
สามารถยอมรับและผ่านพ้นประสบการณ์การสูญเสีย และมีแหล่งสนับสนุ นประคับประคองทางสังคม
ทีด่ ี จะสามารถช่วยให้บุคคลนัน้ ผ่านพ้นวิกฤตชีวติ ของการสูญเสียนี้ไปได้
ศรีน้ อ ย มาศเกษม และคณะ (2535) ศึก ษาผู้สูงอายุในเทศบาลเมือ งขอนแก่ น พบว่ า
ผู้สูงอายุ รู้ส ึก เหงาและว้าเหว่ ร้อ ยละ 50 โดยสาเหตุ ค วามเหงาและว้าเหว่อ ัน ดับหนึ่งคือ คิดถึง
ลูกหลานที่อยู่ไกล ร้อยละ 26 อยู่คนเดียว ร้อยละ 20.2 ยากจน ร้อยละ 16.8 คิดถึงผู้ท่เี สียชีวติ ไป
แล้ ว ร้อ ยละ 12.6 และสุ ข ภาพไม่ ดีร้อ ยละ 13.4 ตามล าดับ และพบว่ า ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด
ความเครียดทางอารมณ์และซึมเศร้ามากขึน้
Dejong Gierveld, Kampluis; & Deskstra (1987) ศึกษาความว้าเหว่ในผู้สูงอายุพ บว่ามี
ความสัมพันธ์กบั สถานภาพสมรส เพศ อายุ และภาวะสุขภาพ เพศหญิงจะมีความว้าเหว่มากกว่ า
เพศชาย และความว้าเหว่มแี นวโน้มทีจ่ ะเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ตามอายุทเ่ี พิม่ ขึน้ และผูท้ ม่ี คี วามว้าเหว่
ส่วนมากมีสุขภาพทีไ่ ม่ดี
Ryan; & Patterson (1987) ศึกษาความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในอเมริกาพบว่า ผู้สูงอายุใน
อเมริกามีความว้าเหว่รอ้ ยละ 25 จากภาวะสูญเสียต่างๆ ผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุมากขึน้ ทาให้มคี วามว้าเหว่
เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มทีห่ ย่าร้าง และผูท้ ม่ี สี ุขภาพไม่ดี และอาศัยอยูค่ นเดียว
Holman; et al. (1992) ศึกษาความว้าเหว่ของผูส้ งู อายุทอ่ี าศัยอยูใ่ นกรุงสตอคโฮม ทีม่ อี ายุ
75 ปี เป็ นต้นไป จานวน 1,725 คน ทัง้ ชายและหญิง พบว่าผู้สูงอายุว้าเหว่คดิ เป็ นร้อยละ 35 พบ
มากในผูส้ งู อายุเพศหญิง ความว้าเหว่เพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ ในผูส้ ูงอายุทอ่ี ายุมากถึง 90 ปี ผูส้ งู อายุทอ่ี าศัย
อยู่กบั คู่มคี วามว้าเหว่น้ อย และไม่มคี วามว้าเหว่ท่แี ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญของผู้สูงอายุท่มี บี ุตร
กับไม่มบี ุตร และพบว่าผู้ท่วี ้าเหว่ 1 ใน 2 คือไม่มเี พื่อน และภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์กบั ความ
ว้าเหว่พบว่าผูท้ ม่ี คี วามว้าเหว่มกั จะมีสุขภาพทีไ่ ม่สมบูรณ์
เยาวรัต น์ ปรปั ก ษ์ ข าม (2546-2547) ได้ว ิเคราะห์ข้อ มูล จากการส ารวจสภาวะสุ ข ภาพ
อนามัยของประชาชนไทย พบว่า จานวนผูส้ งู อายุทถ่ี ูกทอดทิง้ ให้อยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วนัน้ มีแนวโน้มเพิม่
สูงขึน้ ทุกปี โดยข้อมูลจากสามะโนประชากร ตัง้ แต่ปี 2513 ผูส้ ูงอายุท่อี ยู่โดดเดี่ยวมีเพียง 10% แต่
ในปี 2547พบว่าจานวนผูส้ งู อายุทอ่ี ยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วตามลาพังเพิม่ เป็ น 17% ทีน่ ่ าตกใจคือกว่า 12%
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ของผูอ้ ายุทว่ี ่างงานถูกปล่อยให้อยู่ในสถานสงเคราะห์ นอกจากจะพบผูส้ ูงอายุปล่อยให้อยู่อย่างโดด
เดี่ยว จากการสอบถามจานวนผู้สูงอายุเหล่านี้ พบว่ากว่า 90% คงต้อ งการทางานเพื่อ ต้อ งการ
รายได้ไว้สาหรับใช้จา่ ยต่างๆ ผลของการสารวจพบว่า 80% ในกลุ่มผูส้ งู อายุ ทีม่ อี ายุ 60-80 ปี ยังคง
ทางานเพื่อเลี้ยงตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัว โดยลักษณะงานเป็ นการประกอบอาชีพส่วนตัว
นอกจากนี้ยงั พบว่าปั ญ หาด้านสุขภาพกลายเป็ นอุปสรรคในการทางานและการดาเนินชีวติ อีด้วย
จากการสารวจทางร่างกายของผู้สูงอายุโดยพบว่าผู้สูงอายุเพศหญิงขาดสารอาหารมากกว่าผู้ชาย
เนื่องร่างกายของเพศหญิงต้องการสารอาหารที่เข้าไปดูแบร่างกายในด้านฮอร์โมนต่างๆ ผู้สูงอายุ
ป่ วยด้วยโรคประจาตัวสูงสุดถึง 8 โรค ในคนเดียว โดยโรคที่พบบ่ายทีส่ ุดคือ หอบหืด มะเร็ง โลหิต
จาง ระดับไขมันในเลือดสูง ไตวาย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ข้อเสื่อม โดยในจานวนผูห้ ญิงจะเป็ น
โรคเหล่านี้สงู กว่าในผูช้ าย
ปริช าติ เมือ งขวา (2545) ศึก ษาความเครีย ด และวิธ ีก ารเผชิญ ความเครีย ดของครู
เกษียณอายุราชการ ในการศึกษานาร่องพบว่าในช่วง 3-4 เดือนแรกจะรูส้ กึ กดดันจิตใจ เกิด ความ
ขัดแย้งสับสนในใจเกีย่ วกับบทบาทของตน รูส้ กึ ใจหายยากกลับไปทางานอีก กังวล ห่วงงานทีเ่ คยทา
หงอยเหงาเพราะไม่มเี พื่อน บางคนหงุดหงิดโมโห อารมณ์เปลี่ยนแปลง จูจ้ ข้ี ้บี ่นบุตรหลานไม่กล้า
เข้าใกล้ อาการเหล่านี้จะลดน้อยลงเมื่อระยะเวลาผ่านไปพอควรและพบว่าการทากิจกรรมต่ างๆ ทีท่ า
ได้ โ ดยไม่ ป ล่ อ ยให้ ม ีเ วลาคิ ด คนเดี ย วนาน ๆ จึง ท าให้ ล ดความรู้ส ึก กดดัน ทางใจลงได้ ม าก
เช่นเดียวกับ Chapman (1993) และ Ebersole & Hess (1990) พบว่าการเตรียมตัวเตรียมใจพร้อม
รับวิก ฤตชีวติ และให้ค วามสาคัญ ต่ อการสนับสนุ นจากแหล่ งทรัพยากรทางสังคม โดยเฉพาะการ
สนับสนุ นด้านอารมณ์ทไ่ี ด้จากการสนับสนุ นทางสังคมจะทาให้ความรุนแรงของวิกฤตชีวติ ลดลงได้ดี
ทีส่ ุด
จากการศึก ษาความหมายและงานวิจยั ที่เกี่ย วข้อ งกับ ภาวะวิกฤตในชีว ิต ของผู้สูงอายุ
พบว่าการเปลี่ยนแปลงทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุทาให้เกิด
ความเครียด ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ โดยนาความรูท้ ไ่ี ด้
จากการศึกษาความหมายของความเครียดและความหมายและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับภาวะวิกฤตใน
ชีวติ มาเป็ นกรอบในการกาหนดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุในการศึกษาครัง้ นี้โดย
กาหนดให้ ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ หมายถึง ความไม่สบายกาย ความไม่สบาย
ใจของบุคคลเมื่อต้องเผชิญกับสภาวการณ์การเจ็บป่ วยทางกาย การสูญเสียบุคคลที่รกั หรือทัง้ สอง
อย่าง โดยการรับรูต้ ่อสภาวการณ์ของผู้สูงอายุท่ไี ม่ตรงกับความเป็ นจริง เข้าใจปั ญหาผิด ขาดการ
ช่ ว ยเหลือ สนั บ สนุ น ทางสัง คม และไม่ ส ามารถเผชิญ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งเหมาะสม ท าให้ เกิด การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านความคิด กล่าวคือ ด้านร่างกายทาให้ระบบต่างๆ
ของร่างกายทางานผิดปกติไปและพฤติกรรมการแสดงออกเปลีย่ นไป ด้านจิตใจเกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางอารมณ์และความรูส้ กึ และด้านความคิดเกิดการเปลีย่ นแปลงทางความคิด เกี่ยวกับสภาวการณ์
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
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เครื่องมือวัดความเครียด
เครื่องมือวัดที่ใช้ในการวัดภาวะความเครียดทีเ่ ป็ นประเมินระดับความเครียด โดยให้ผู้ถูก
ประเมินตอบด้วยตนเอง โดยมีผสู้ ร้างขึน้ มีหลายประเภทดังนี้ (มรรยาท รุจวิ ทิ ย์, 2556)
1.แบบสอบถาม GHQ (General Health Questionnaire) ของกรมสุ ข ภาพจิ ต ที่ ไ ด้
ดัด แปลงมาจากของ Goldberg จานวน 24 ข้อ เป็ น แบบทดสอบเพื่อ คัดกรองปั ญ หาสุ ข ภาพจิต
มุง่ เน้นถึงปั ญหาทีผ่ ดิ ไปจากสภาวะปกติของบุคคลนัน้ ๆ โดยครอบคลุมปั ญหาใหญ่ 4 ด้านคือ ความ
ไม่เป็ นสุข ความวิตกกังวล ความบกพร่องเชิงสังคม และความรูส้ กึ เกีย่ วกับอาการทางกาย
2. แบบวัดการรับรู้ความเครียด (Perceived Stress Scale: PSS) ของ Cohen. Kamark;
& Mermelstein (1983) ที่ส ร้า งจากแนวคิด ของ Lazurus ซึ่งแปลโดย ปราณี มิ่ง ขวัญ (2542) มี
จานวน 14 ข้อ เป็ นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง 15 รายและ
หาค่าความเชื่อมันโดยใช้
่
ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาบรอค
3. แบบวัดสวนปรุง (Suanprung StressTest) เป็ นเครื่องมือทีส่ ุวฒ
ั น์ มหัตนิรนั ดร์กุล และ
คณะ (2540) สร้างขึน้ มาจากรอบแนวคิดทางด้านชีวภาพ จิตใจและสังคมของแนวคิดของMiller et
al. (1993) จานวน 2 ชุด คือ ชุด 104 ข้อ และชุด 20 ข้อ เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
4. แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองสาหรับประชาชนไทย (SPST-20)
ของกรมสุขภาพจิต (2542) ทีส่ ร้างจากแนวคิดของ Lazarus และ Folkman (1984) เพื่อให้ทราบถึง
ระดับ ความรุน แรงของความเครีย ดมีจ านวน 20 ข้อ ประกอบด้ว ยข้อ ค าถามเกี่ย วกับ อาการ
พฤติกรรมหรือความรูส้ กึ ของบุคคลใน 1 เดือนที่ผ่านมา เป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ นาไป
เก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างทีม่ คี วามเครียด จานวน 99 คน และไม่มคี วามเครียด จานวน 350 คน ใน
เขตกรุงเทพมหานครและนาไปหาค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟาได้ .86
สาหรับในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั วัดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้วยนาแบบประเมินและ
วิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองสาหรับประชาชนไทย (SPST-20) ของกรมสุขภาพจิตที่สร้างจาก
แนวคิดของ Lazarus และ Folkman (1984) มาปรับใช้กบั กลุ่มผูส้ งู อายุทผ่ี วู้ จิ ยั ต้องการศึกษา โดยใช้
มาตราส่ วนประมาณค่ า 4 ระดับ จานวน 15 ข้อ โดยช่วงคะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีว ิต
ผู้สูงอายุจะอยู่ในช่วง 15 – 60 คะแนน ผู้สูงอายุท่ไี ด้คะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของ
ผู้สูงอายุสูงแสดงว่าเป็ น ผู้ท่มี คี วามเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุมาก ส่วนผู้สูงอายุท่ไี ด้
คะแนนความเครียดในภาวะวิก ฤตของผู้สูงอายุต่ าแสดงว่ามีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของ
ผูส้ งู อายุน้อย
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2. การจัด การความเครี ย ดในภาวะวิ ก ฤตชี วิ ต แนวคิ ด และงานวิ จ ยั ที่
เกี่ยวข้อง
การจัดการความเครียดในภาวะวิ กฤตชีวิต
ในภาวะทีบ่ ุคคลต้องประสบกับเหตุการณ์หรือภาวะวิกฤตทีม่ าคุกคามการดาเนินชีวติ ของ
บุคคล บุคคลจะพยายามจัดการกับภาวะดังกล่าว เพื่อไม่ให้ต นเองเกิดความเครียดหรือลดความ
รุนแรงของความเครียดลง ซึ่งบุค คลจะมีการจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นแตกต่ างกั นไปในแต่ล ะ
บุคคล โดยมีผใู้ ห้ความหมายการจัดการความเครียด ดังนี้ คือ
ลาซาลั ส และโพล์ ค แมน (Lazarus; & Folkman. 1984) ได้ ก ล่ า วถึ ง การจัด การกั บ
ความเครียดใน 2 รูปแบบคือ 1) การจัดการความเครียดโดยมุ่งแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ เป็ นวิธกี ารที่
บุคคลใช้กระบวนการคิดเพื่อวิเคราห์สถานการณ์อนั เป็ นปั ญหาหรือสาเหตุท่กี ่อให้เกิดความเครียด
กาหนอดเป้ าหมาย แสวงหาวิธกี ารต่างๆ ในการแก้ปัญหา แล้วพิจารณาเลือกวิธกี ารที่ดที ส่ี ุดในการ
แก้ปัญหานัน้ 2) การจัดการความเครียดโดยมุ่งเน้นการเน้นทีก่ ารจัดการความรูส้ กึ และอารมณ์ เป็ น
การจัดการที่บุคคลแสดงออก เพื่อพยายามลด หรือบรรเทาความไม่สบายใจและช่วยรักษาภาวะ
สมดุลทางด้านจิตใจ
มิ ล เลอร์ และคณ ะ (Miller; et al. 1993) ได้ ก ล่ า วถึ ง การจัด การกั บ แหล่ ง ที่ ม าของ
ความเครีย ด ดังนี้ 1) การเปลี่ย นแปลง เป็ น การกระท าที่เปลี่ย นแปลงสถานการณ์ ท่ีก่ อ ให้เกิด
ความเครียดให้ไปในทางทีด่ ขี น้ึ เน้นการแก้ไขปั ญหาทีท่ าให้เกิดความเครียด โดยการเปลีย่ นแปลงที่
ตัวบุคคลเมื่อประสบกับปั ญหา ซึ่งกระทาได้หลายวิธ ี ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การสื่อสาร และการ
อธิบาย 2) การหลีก เลี่ยง (avoiding) เป็ นวิธกี ารที่บุคคลทาเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ ท่ที าให้เกิด
ความเครียด 3) การยอมรับ (accepting) คือ วิธกี ารทีบ่ ุคคลยอมรับกับสถานการณ์นนั ้ หรือพยายาม
ที่จะควบคุมสถานการณ์ หรือสิง่ แวดล้อมที่ทาให้เกิดความเครียดเพื่อให้เกิดความเครียดน้ อยที่สุด
นอกจากการจัดการกับแหล่งที่มาของความเครียดแล้ว มิลเลอร์และคณะ ได้กล่าวถึงการจัดการกับ
อาการเครียดของความเครีย ดภายในตนด้วยการควบคุมกากับตนเอง (self-regulation) และ การมี
ผูเ้ ชีย่ วชาญให้ความช่วยเหลือ (professional help)
พิมพ์มาศ ตาปั ญญา (2540: 8-9) กล่าวถึงการจัดการความเครียดว่าประกอบด้วย 3 ด้าน
คือ 1) ด้านร่างกาย เมื่อความคิดและจิตใจทาให้ร่า งกายเสียสมดุล ร่างกายต้องใช้วธิ ผี ่อนคลายมา
ช่ ว ยเพื่ อ ป้ องกัน ไม่ ใ ห้ เ ครีย ดก่ อ ตัว ขึ้น มาและหายใจได้ ถู ก ต้ อ ง สภาพผ่ อ นคลายจะช่ ว ยให้
ความเครีย ดกลับ หายไป การฝึ ก ผ่ อ นคลายอย่ า งสม่ า เสมอเท่ า กับ เป็ นภู ม ิคุ้ม กัน ไม่ ใ ห้ เครีย ด
จนเกินไป เมื่อเราผ่อนคลายได้ ความเครียดก็จะไม่เกิดขึ้น ทาให้สามารถควบคุมความสมดุลของ
ร่างกายได้ เทคนิคที่ใช้เช่น การฝึ กผ่อนคลาย การหายใจ การฝึ กสมาธิ โยคะ มวยจีน เป็ นต้น 2)
ด้านพฤติกรรม เป็ นพฤติกรรมในการรับมือกับปั ญหาต่างๆ รวมถึงวิถชี วี ติ ที่เอื้อต่อสุขภาพ ได้แก่
การมีท ัก ษะทางสังคม เช่น ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ความกล้าแสดงออก การใช้ชีว ิต ที่ส่ งเสริม
สุขภาพ การออกก าลังกาย การรับประทานอาหารที่ไม่ทาให้เครียด ไม่ติดยาเสพติด ไม่ก้าวร้าว
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รุนแรง การปรับสิ่งแวดล้อม และการปรับบุค ลิกภาพ 3) ด้านความคิดและอารมณ์ ความคิดเป็ น
ปั จจัยสาคัญทีเ่ ราเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมให้พน้ จากสภาวะทีเ่ ครียดเกินขนาด เทคนิคทีใช้ได้แก่ การ
ใช้จนิ ตนภาพ การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ทักษะการตัดสินใจ และการบริหารเวลา
พรรณ พิมลตระกูล (2540: 7) กล่าวถึงการจัดการความเครียดว่าเป็ นการปรับตัวและการ
จัดการกับความเครียดโดยไม่มผี ลทางลบ สิง่ สาคัญคือการให้ความตระหนักถึงความเครียดที่มาก
เกินไป ที่ต้องเรียนรูใ้ นการเข้าใจตนเอง โดยการวิเคราะห์ตนเองว่ามีจุดแข็งและจุดอ่อนทีม่ อี ยู่ แล้ว
กาหนดเป้ าหมายชีวติ ที่ชดั เจน โดยศึกษาว่าอะไรเป็ นสาเหตุท่ที าให้เครียด ตระหนักถึงอาการที่
แสดงว่ากาลังมีความเครียดโดยพิจารณาจากสัญ ญาณเตือนหลายอย่างที่บ่งชี้ ว่ากาลังอยู่ในภาวะ
เครีย ด เช่ น รู้ส ึก หงุ ด หงิด ไม่ ม ีค วามสุ ข การใช้ ชีว ิต ประจ าวัน เปลี่ย นแปลงไป เหนื่ อ ยง่ า ย
กระสับกระส่าย ความจาและสมาธิแย่ลง มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่นปวดศีร ษะ ปวดท้อง
ปั สสาวะบ่อย ท้องอืด แน่ นท้อง หายใจขัดเป็ นต้น จากนัน้ ก็เรียนรูว้ ธิ กี ารปรับตัวและวิธกี ารจัดการ
กับความเครียดอย่างเหมาะสม
วันชัย ไชยสิทธิ ์ (2540: 109 - 115) กล่าวถึงการจัดการความเครียดว่าเป็ นการสร้างความ
พร้อมทัง้ ทางร่างกายแลจิตใจเพื่อเผชิญกับความเครียดในชีวติ ประจาวันได้แก่ 1) การพูดคุยกับคนที่
ไว้ว างใจ ช่ว ยให้บุ ค คลทบทวนความคิดของตนเองให้เกิดความชัด เจนยิง่ ขึ้น 2) ฝึ ก ผ่ อ นคลาย
ร่างกายและจิตใจ เป็ นวิธกี ารเติมและเพิม่ พลังงานให้กบั บุคคลได้ดี 3) ทากิจกรรมเพื่อการออกกาลัง
กายอย่างสม่าเสมอ ช่วยให้เกิดการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินที่กระตุ้นให้ความเครียดขึน้ และไม่ม ี
ทางระบายออก 4) ทาสิง่ ทีส่ นใจและชื่นชอบ เป็ นการช่วยปลดปล่อยความรูส้ กึ ต่างๆ ออกไปได้อย่าง
เสรี 5) ดูแลสุภาพทางร่างกายและอารมณ์ ขึ้นอยู่กบั สภาพพื้นฐานและเงื่อนไขเฉพาะแต่ละบุคคล
โดยบุคคลจะต้องทดลองและแสวงหาแนวทางทีเ่ หมาะสมและสร้างความสมดุลให้แก่ตนเองมากทีส่ ุด
สุขเจริญ ตัง้ วงษ์ ไชย (2547: 14-15) กล่ าวถึง การจัดการความเครียดต้อ งจัดการใน 3
ปั จจัย คือ ปั จจัยทางชีวภาพ ปั จจัยทางจิตใจ ด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพ ปรับวิธคี ดิ และวิธมี องโลก
และปั จจัยทางสังคม วิธกี ารจะปฏิสมั พันธ์กบั คนอื่น ปรับสิง่ แวดล้อมในครอบครัว ปรับวิถชี วี ติ
ส าหรับ งานวิจ ยั นี้ การจัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ของผู้สู งอายุ หมายถึง
ความสามารถของผูส้ ูงอายุในการจัดการตนเอง เมื่อเผชิญกับสภาวการณ์ในชีวติ ได้แก่การเจ็บป่ วย
ทางร่างกาย การสูญเสียบุคคลทีร่ กั หรือทัง้ สองอย่าง ทีท่ าให้เกิดความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ โดย
สามารถจัดการกับสภาวการณ์ทเ่ี กิดขึน้ นัน้ โดยใช้แนวทางการพัฒนามนุ ษย์ทางพระพุทธศาสนาแบบ
องค์รวมจากหลักไตรสิกขาร่วมกับวิธกี ารจัดการความเครียดทางจิตวิทยา ใน 3 ด้าน คือ 1) การ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกาย หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการจัดการ
ตนเอง เมื่อเผชิญกับสภาวการณ์เจ็บป่ วย การสู ญเสียบุคคลอันเป็ นที่รกั หรือทัง้ สองอย่าง ด้วยการ
คลายกล้ามเนื้อ ส่ วนต่ างๆ ของร่างกาย 2) การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีว ิต ด้านจิต ใจ
หมายถึง ความสามารถของบุ ค คลในการจัดการตนเอง เมื่อ เผชิญ กับสภาวการณ์ เจ็บ ป่ วย การ
สูญเสียบุคคลอันเป็ นที่รกั หรือทัง้ สองอย่าง ด้วยการทาสมาธิตาม และการฟั งดนตรีบรรเลง และ3)
การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านความคิด หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
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จัดการตนเอง เมื่อเผชิญ กับสภาวการณ์ เจ็บป่ วย การสูญ เสียบุคคลอันเป็ นที่รกั หรือทัง้ สองอย่าง
ด้วยการปรับความคิดตามความเป็ นจริงทีเ่ กิดขึน้
แนวคิ ดการจัดการความเครียดในภาวะวิ กฤตชีวิต และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดที่นามาใช้ศึกษาในการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ที่มกี ารศึกษาและ
นามาใช้ในการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ มี 3 ด้านคือ การจัดการความเครียดในภาวะ
วิก ฤตชีว ิต ด้านร่า งกาย การจัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ด้านจิต ใจ และการจัด การ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ แบบผสมผสาน ดังนี้
การจัดการความเครียดในภาวะวิ กฤตชีวิตด้านร่างกาย
การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกาย เป็ นการจัดการความเครียดของ
บุคคลทีใ่ ช้วธิ กี ารจัดกระทาด้านร่างกาย เพื่อลดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ มีวธิ กี าร
ทีห่ ลากหลาย ประกอบด้วย การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การออกกาลังกาย การนวด ดังนี้
การผ่อนคลายกล้ามเนื้ อ (progressive muscular relaxation) การจัดการความเครียด
วิธ ีน้ี จ าเป็ น ต้อ งเรีย นรู้ระบบการท างานของอวัย วะต่ า งๆ ในร่างกายอย่างถู ก ต้ อ ง โดยเฉพาะ
ความเครียดของกล้ามเนื้อตาแหน่ งต่างๆ ปริมาณความเครียดที่ ส่งผลกระทบต่อร่างกายทาให้เกิด
ปฏิกริยาตอบสนองทางลบ ทาให้เกิดพยาธิสภาพของอวัยวะนัน้ ๆ เนื่องจากความเครียดจะทาให้
กล้ามเนื้อตึงตัวหรือมีอาการหดตัว และทาให้มอี าการเคลื่อนไหวเกิดขึน้ เล็กน้อย เช่น เกิดรีเฟล็กซ์
หรือเกิดการทางานของกล้ามเนื้อของอวัยวะภายในทาให้ไม่ได้พกั เท่าทีค่ วร วิธลี ดความเครียดด้วย
การทีผ่ ่อนคลายแบบก้าวหน้า คือการปล่อยกล้ามเนื้อไปตามธรรมชาติ ต่อมาเกร็งกล้ามเนื้อนัน้ ให้ตงึ
ตัวเช่นเดียวกับการเกิดภาวะเครียด หลังจากนั ้นปล่ อยกล้ามเนื้อให้ค ลายตัวลง การฝึ กการเกร็ง
กล้ามเนื้อเฉพาะแห่งเพื่อกระตุ้นให้ประสาททางานแรงขึน้ และคลายตัวจะช่วยให้ผฝู้ ึกรับรูไ้ ด้ว่าเมื่อ
เกิด การเกร็งกล้ามเนื้อ ในภาวะเครียด จะผ่ อ นคลายกล้ามเนื้ อ เฉพาะแห่งของร่างกายตนเองได้
อย่างไร เมือ่ ผูฝ้ ึกตระหนักและรับรู้ได้ ก็สามารถปลดปล่อยความเครียดด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
เป็ นการเปิ ดทางให้พลังความเครียดไหลเวียนอย่างสะดวก ไม่เป็ นพลังความเครียดทีส่ ะสมอยู่ในส่วน
ใดส่วนหนึ่งของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย การฝึ กผ่อนคลายความเครียดกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้ านี้
สามารถขจัดโรคต่างๆ ซึง่ เป็ นอาการทางร่างกายทีเ่ กิดจากความเครียด โดยเฉพาะโรคนอนไม่หลับ
นอกจากนี้ยงั ช่วยลดความฝั น ลดกระบวนการคิดและอารณได้ (มรรยาท รุจวิ ชิ ชญ์.2556,65-66)
การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทด้งนี้
1. การฝึกคลายกล้ามเนื้อทีล่ ะส่วนของร่างกายโดยการเกร็งกล้ามเนื้อให้เต็มทีก่ ่อนแล้ว
คลายออก เพื่อให้รสู้ กึ ถึงความแตกต่างระหว่างความตึงเครียดและการผ่อนคลาย โดยให้ผฝู้ ึกเกร็ง
กล้ามเนื้อให้มากขึน้ อย่างรูต้ วั จนถึงขีดสุดแล้วเกร็งไว้สกั ครู่ แล้วจึงค่อยๆ คลายกล้ามเนื้อทุกส่วน
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ออกจนกระทังให้
่ ร่างกายอยู่ในสภาวะผ่อนคลาย ทัง้ นี้เพราะคนทีม่ คี วามเครียดมักจะไม่รสู้ กึ ตัวว่า
ตนเองกาลังเครียดเพราะฉะนัน้ การเกร็งกล้ามเนื้อให้ตงึ เครียดทีส่ ุดอย่างเจตนานี้ทาให้กระบวนการ
เกร็งเองอย่างไม่รตู้ วั กลายเป็ นรูต้ วั อยูใ่ นระดับจิตสานึกขึน้ มาได้
และเมือ่ เกิดความเครียดขึน้ มา
สามารถผ่อนคลายได้ดว้ ยตนเองทุกวัน วันละประมาณ 10-20 นาที และทาต่อเนื่องเป็ นเวลา
ประมาณ 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือนผูฝ้ ีกก็จะสามารถรูต้ วั เองได้ทนั ทีทก่ี ล้ามเนื้อตัวเองเกร็งขึน้ มาและ
สามารถรูจ้ กั ผ่อนคลาย ปล่อยวางกล้ามเนื้อและอารมณ์ให้อยูใ่ นภาวะปกติได้แม้จะอยูใ่ นเหตุการณ์ท่ี
ความรูส้ กึ ต้องกระตุ้นอยูก่ ต็ าม (วัลลภ ปิ ยะมโนธรรม. 2531)
หลักการของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อละส่วนของร่างกายโดยการเกร็งกล้ามเนื้อให้เต็มที่
ก่อนแล้วคลายออกมีวธิ กี ารดังนี้ (วัลลภ ปิ ยะมโนธรรม.2528; Davis, Eshelman & Mckay. (1995)
1.1 การเกร็งและคลายกล้ามเนื้อทีล่ ะส่วนของร่างกาย โดยขัน้ แรกให้ผฝู้ ึกเกร็งกล้ามเนื้อ
จนเครียดและเกร็งไว้สกั ครูห่ นึ่งเพื่อให้เรียนรูถ้ งึ ความตึงเครียดทีเ่ กิดขึน้ ในกล้ามเนื้อและในขัน้ ต่อมา
ให้ผฝู้ ึกคลายกล้ามเนื้อจนถึงจุดทีร่ สู้ กึ ว่ากล้าเนื้อผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่
ซึง่ การเกร็งและคลาย
กล้ามเนื้อนี้ จะทาให้กล้ามเนื้อลายของร่างกายได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่ การผ่อนคลายอย่างช้าๆ นี้
ทาได้โดยไดมีตอ้ งกลัวว่าจะเกิดอันตราย เพราะตามหลักเกณฑ์ของสรีระ เมือ่ กล้ามเนื้อตึงเครียด
สูงสุดแล้ว กล้ามเนื้อจะค่อยๆ ผ่อนลงไปจนถึงสภาพการผ่อนคลายอย่างเต็มที่
1.2 ให้เกิดการเรียนรูค้ วามรูส้ กึ หรือผลที่เกิดขึน้ เมือ่ ตอนเกร็งและคลายกล้ามเนื้อ ซึง่ ทาให้
มีความตระหนักรูใ้ นระดับจิตสานึกมากขึน้ และเมือ่ เกิดความเครียดขึน้ ก็จะสามารถผ่อนคลายด้วย
ตนเองได้ในภายหลัง
1.3 การผ่อนคลายความเครียดกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าครอบคลุมกล้ามเนื้อ 4 กลุ่มใหญ่คอื
1) กล้ามเนื้อแขนทัง้ ส่วนบนและล่าง 2) ศีรษะ ใบหน้ า ลาคอ และไหล่ รวมถึงการเพ่งที่หน้ าผาก
แก้ม จมูก ตา ขากรรไกร ริมฝี ป าก ลิ้น และล าคอ ควรตัง้ ใจในการพิจารณาที่ศีรษะอย่างจดจ่อ
เนื่องจากเป็ นศูนย์รวมของอารมณ์ 3) ทรวงอก ท้อง และหลังส่วนล่าง และ 4) ก้นและสะโพก ต้นขา
น่อง และเท้า
2.การผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีละส่วนของร่างกาย โดยไม่ตอ้ งเกร็งกล้ามเนื้อก่อน เป็ นวิธกี าร
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและจิตใจ โดยทาให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ผ่อนคลายได้โดยไม่ตอ้ งเกร็งกล้ามเนื้อ
ให้เครียดทีส่ ุด ช่วยให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายได้เร็วขึน้ ช่วยให้รจู้ กั ควบคุมความนึกคิดให้เ ป็ นระเบียบ
มีความสงบและมีสมาธิทด่ี ี คิดอะไร ในสิง่ ทีต่ อ้ งการจะคิดได้ ไม่ใช่ให้การนึกคิดอยูน่ อกเหนือการ
ควบคุม จนกลายเป็ นความคิดสับสน วุ่นวาย ฟุ้งซ่านขาดสมาธิ วิธนี ้เี ริม่ ด้นโดยการให้ความคิด
ความรูส้ กึ หรือจิตสัมผัสอยู่ทแ่ี ต่ละส่วนของร่างกาย ให้รตู้ วั และพิจารณาว่าบริเวณกล้ามเนื้อตรงจุด
นัน้ ๆ อยูใ่ นสภาพทีผ่ ่อนคลายหรือยัง จนกระทังทุ
่ กส่วนของร่างกายอยูใ่ นสภาพผ่อนคลาย (สมบัติ
ตาปั ญญา. 2526; วัลลภ ปิ ยะมโนธรรม.2531) การผ่อนคลายวิธนี ้เี ริม่ จากผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีง่ ่าย
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ก่อนคือ นิ้วเท้า จากนัน้ ค่อยพัฒนาผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนทีย่ าก คือ ศีรษะ ซึง่ เรียงลาดับได้ดงั นี้
คือ เท้า ขาส่วนล่าง หัวเข่า และขาส่วนบน สะโพก และก้น หลังส่วนล่าง แขนส่วนล่าง และมือ
หน้าอก และกระบังลม ท้อง เชิงกรานและอวัยวะสืบพันธุ์ คอ หน้าผากและใบหน้าส่วนบน ปาก และ
ขากรรไกร (Keisl. 1996) วิธกี ารผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีละส่วนของร่างกาย โดยไม่ตอ้ งเกร็งกล้ามเนื้อ
ก่อน มีดงั นี้
ขัน้ ตอนที่ 1 เตรียมท่ายืน หรือ นัง่ ดังนี้
ท่ายืน ให้ยนื กางขาออก 1 ช่วงไหล่ ปลายเท่าชีต้ รงเป็ นเลข 11 ย่อเข่าเล็กน้อย
ท่านัง่ นังบนเก้
่
าอี้ไม่มเี ท้า แขน ฝ่ าเท้าทัง้ สองติดพืน้ กางออก 1 คืบ
ขัน้ ตอนที่ 2 เมือ่ จัดท่าฝึกเป็ นท่ายืน ท่านัง่ เรียบร้อยแล้ว ให้ผฝู้ ึกหย่อนคลายร่างกายทุก
ส่วนดังนี้
ด้านหน้า ให้กาหนดไว้ทจ่ี ุดกลางศรีษะ เริม่ ผ่อนคลายจากใบหน้า คอ หน้าอก ท้อง ต้นขา
หัวเข่า หน้าแข็ง หลังฝ่ าเท้า โดยในขณะหายใจเข้าให้ท่องคาว่า หย่อน และขณะหายใจออก ให้ท่อง
คาว่า คลาย ประมาณ 2- 3 ครัง้ ต่อหนึ่งอวัยวะ หลังจากผ่อนคลายทุกส่วนของอวัยวะด้านหน้าแล้ว
ให้กาหนดไปทีจ่ ุดกลางฝ่ าเท้า ด้วยการนับ 1 – 7 เมือ่ นับครบแล้ว ให้ทวนความหย่อนคลาย
ย้อนกลับไปตามอวัยวะต่างๆ จนถึงจุดกลางศีรษะ
ด้านหลัง ให้ก าหนดไว้ท่ีจุด กลางศี รษะ แล้ว เริม่ ผ่ อ นคลายจากศีรษะด้านหลัง ต้น คอ
หัวไหล่ แผ่นหลัวเอว สะโพกต้นขาด้านหลัง ข้อพบ หัวเข่า น่ อง สันเท่า โดยในขณะหายใจเข้าให้
ท่ อ งค าว่า หย่อ น และขณะหายใจออก ให้ท่ อ งค าว่ า คลาย ประมาณ 2- 3 ครัง้ ต่ อ หนึ่ งอวัย วะ
หลังจากผ่อนคลายทุกส่วนของอวัยวะด้านหน้าแล้วให้กาหนดไปทีจ่ ดุ กลางฝ่ าเท้า ด้วยการนับ 1 – 7
เมือ่ นับครบแล้ว ให้ทวนความหย่อนคลายย้อนกลับไปตามอวัยวะต่างๆ จนถึงจุดกลางศีรษะ
ด้านซ้าย ให้กาหนดไว้ทจ่ี ุดกลางศีรษะ แล้วเริม่ ผ่อนคลายจากใบหน้าข้างซ้าย คอและไหล่
ข้างซ้าย แขนซ้ายทัง้ แขน รักแร้ ชายโครง เอว สะโพก ขาซ้ายทัง้ ขา โดยในขณะหายใจเข้าให้ท่อง
คาว่า หย่อน และขณะหายใจออก ให้ท่องคาว่า คลาย ประมาณ 2- 3 ครัง้ ต่อหนึ่งอวัยวะ หลังจาก
ผ่อนคลายทุกส่วนของอวัยวะด้านหน้าแล้วให้กาหนดไปทีจ่ ดุ กลางฝ่ าเท้า ด้วยการนับ 1 – 7 เมือ่ นับ
ครบแล้ว ให้ทวนความหย่อนคลายย้อนกลับไปตามอวัยวะต่างๆ จนถึงจุดกลางศีรษะ
ด้านขวา ให้กาหนดไว้ทจ่ี ดุ กลางศีรษะ แล้วเริม่ ผ่อนคลายจากใบหน้าข้างขวา คอและไหล่
ข้างขวา แขนขวาทัง้ แขน รักแร้ ชายโครง เอว สะโพก ขาขวาทัง้ ขา โดยในขณะหายใจเข้าให้ท่องคา
ว่า หย่อน และขณะหายใจออก ให้ท่องคาว่า คลาย ประมาณ 2-3 ครัง้ ต่อหนึ่งอวัยวะ หลังจากผ่อน
คลายทุกส่วนของอวัยวะด้านหน้าแล้วให้กาหนดไปทีจ่ ดุ กลางฝ่ าเท้า ด้วยการนับ 1-7 เมือ่ นับครบ
แล้ว ให้ทวนความหย่อนคลายย้อนกลับไปตามอวัยวะต่างๆ จนถึงจุดกลางศีรษะ
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ขัน้ ตอนที่ 3 เมือ่ ทัวร่
่ างกายผ่อนคลายแล้ว ให้กาหนดไปทีส่ ะดือแล้วผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
ทุกส่วนของร่างกาย เปิ ดเพลงทีก่ าหนดไว้
ขัน้ ตอนที่ 4 เมือ่ เพลงจบให้นึกคิดในใจให้เคลื่อนไหวช้าลง จนกระทังหยุ
่ ดนิ่ง
การออกกาลังกาย เป็ นการจัดการความเครียดโดยการทากิจกรรมเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ
ของร่างกาย ด้วยกิจกรรมการออกกาลังกายรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ ง ที่มคี วามหนัก ความนาน และ
ความเหมาะสมกับ ร่า งกาย เพื่อ น าไปสู่เป้ าหมายที่ต้อ งการ (เจริญ กระบวนรัต น์ . 2550) โดยมี
ประเภทของการออกก าลังกาย (เสก อักษรนุ เคราะห์. 2543) ดังนี้ 1) การออกกาลังกายแบบใช้
ออกซิเจน เป็ นการออกกาลังกาย ที่เน้นการทางานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว
ใช้เวลานานพอที่ได้ออกซิเจเพิม่ ขึน้ และความหนักของการออกกาลังกายขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสม
ของแต่ละบุคคล 2) การออกกาลังกายเพื่อเพิม่ ความแข็งแรง เป็ นการออกกาลังกายเฉพาะกล้ามเนื้อ
บางมัด ในระยะเวลาสัน้ เพื่อ เพิ่ม ความแข็งแรงของกล้า มเนื้ อ ขึ้น อยู่กับ ความถี่ และแรงต้านที่
เหมาะสมในการออกกกาลังกาย 3) การออกกกาลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อ เป็ นการออกกาลังกาย
เพื่อเพิม่ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเอ็น นิยมทาในช่วงอบอุ่นร่างกาย 4) การออกกาลังกายโดย
ไม่ใช้ออกซิเจน เป็ นการออกกาลังกายโดยใช้พลังงานสะสมในกล้ามเนื้อ ที่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ ว ใช้
เวลาสัน้ ๆ เช่นการวิง่ ระยะสัน้ การยกน้าหนัก เป็ นต้น
การออกกาลังกายด้วยการบริหารร่างกาย เป็ นการจัดการความเครียดวิธหี นึ่งทีท่ าได้งา่ ย
ด้วยการปฏิบตั ดิ ว้ ยท่าทางต่างๆ ดังต่อไปนี้ (กรมสุขภาพจิต.2552: 39 - 40)
ท่าที่ 1 ยืนตัวตรงประสานวางมือและกดหน้าผากเบาๆ ศีรษะออกแรงเกร็งต้าน นับ 1 ถึง
10 แล้วปล่อย
ท่าที่ 2 ยืนตัวตรงประสานไว้ทท่ี า้ ทอยกดเบาๆ ศีร ษะออกแรงต้านเกร็ง นับ 1 ถึง 10 แล้ว
ปล่อย
ท่าที่ 3 ยืนตัวตรงมือซ้ายยกวางที่ศรี ษะด้านข้างบริเวณใบหูออกแรงดันเบาๆ เกร็งคอต้าน
นับ 1 ถึง 10 แล้วปล่อย
ท่าที่ 4 ทาเช่นเดียวกับท่าที่ 3 ในด้านขวา
ท่าที่ 5 ยืนกางขาห่ างกันประมาณหัวไหล่ของตนเอง ประสานมือเหยียดฝ่ ามือขึ้นแหงน
ศีรษะมองข้างบน นับ 1 ถึง 10 แล้วปล่อย
ท่าที่ 6 ยืนกางขา ประสานมือเหยียดขึน้ เหนือศีร ษะ ลาแขนตรง หงายฝ่ ายมือขึน้ จากนัน้
เอนลาตัวท่อนบนมาทางซ้ายจนรูส้ กึ ตึง นับ 1 ถึง 10 แล้วปล่อย
ท่าที่ 7 ทาเช่นเดียวกับท่าที่ 6 แต่เอนลาตัวไปด้านขวา
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ท่าที่ 8 ยืนกางขา ประสานมือไว้ดา้ นหลัง กับตัวมาด้านหน้าพร้อมกับบกแขนชีข้ น้ึ ด้านบน
จนตึง นับ 1 ถึง 10 แล้วปล่อย
ท่าที่ 9 วางมือทัง้ สองไว้ทเ่ี อวด้านหลัง เอนตัวไปด้านหลังแหงนหน้ามองขึน้ บน นับ 1 ถึง
10 แล้วปล่อย
ท่าที่ 10 ยืนตัวตรงขาชิดกัน เหยียดขาขวาไปด้านหลังให้ไกลทีส่ ุด พร้อมกับย่อตัวลงให้มอื
ทัง้ สองวางทีเ่ ข่าเพื่อช่วยรับน้าหนัก ค้างไว้นบั 1 ถึง 10 แล้วกลับสู่ท่ายืน
ท่าที่ 11 ยืนตัวตรงขาชิดกัน เหยียดขาซ้ายไปด้านหลัง ให้ไกลทีสุดพร้ อมกับย่อตัวลงใช้
มือทัง้ สองวางทีเ่ ข่าขวา เพื่อช่วยรับน้าหนัก ค้างไว้นบั 1 ถึง 10 แล้วกลับสู่ท่ายืน
ท่าที่ 12 ยืนตัวตรงขาชิดกัน เหยียดขาขวาไปด้านหลัง ให้ไกลทีสุดพร้อมกับย่อตัวลงใช้มอื
ทัง้ สองวางทีเ่ ข่าขวา เพื่อช่วยรับน้าหนัก ค้างไว้นบั 1 ถึง 10 แล้วกลับสู่ท่ายืน
ท่าที่ 13 ยืนตัวตรงขาชิดกัน เหยียดขาซ้ายไปด้านข้างให้ไกลทีสุดพร้อมกับย่อตัวลง ใช้มอื
ทัง้ สองวางทีเ่ ข่าขวา เพื่อช่วยรับน้าหนัก ค้างไว้นบั 1 ถึง 10 แล้วกลับสู่ท่ายืน
การนวด
การนวดจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทาให้รสู้ กึ ปลอดโปร่ง
สบายตัว หายเครียด และลดอาการเจ็บป่ วยๆ ลง (กรมสุขภาพจิต.2552: 42-44)
หลักการนวดที่ถกู วิ ธี
1. การกดให้ปลายนิ้วทีถ่ นัด ได้แก่ นิ้วหัวแม่มอื นิ้วชี้ หรือนิ้วนาง
2. ในที่น้ี ก ารนวดจะใช้ก ารกด และการปล่ อ ยเป็ น ส่ ว นใหญ่ โดยใช้เวลากดแต่ ล ะครัง้
ประมาณ 10 นาที และใช้เวลาปล่อยนานกว่าเวลากด
3. การกดให้ค่อยๆ เพิม่ แรงทีละน้อย และเวลาปล่อยให้ค่อยๆ ปล่อย
4. แต่ละจุดควรนวดซ้าประมาณ 3 – 5 ครัง้
จุดที่นวดมีดงั นี้
1. จุดกลางระหว่างคิว้ ใช้ปลายนิ้วหรือนิ้วกลาง 3-5 ครัง้
2. จุดใต้หวั คิว้ ใช้ปลายนิ้วชี้ หรือนิ้วกลาง กด 3-5 ครัง้
3. จุดขอบกระดูกท้ายทอย จุดกลาง ใช้น้ิ วหัวแม่กด 3-5 ครัง้ จุดสองจุดด้านข้าง ใช้วธิ ี
ประสานมือบริเวณท้าทอย แล้วใช้น้วิ หัวแม่มอื มือทัง้ สองข้างกดจุดสองจุดพร้อมๆ กัน 3-5 ครัง้
4. บริเวณต้นคอ ประสานมือบริเวณท้ายทอย ใช้น้ิวหัวแม่มอื ทัง้ สองข้างกดตามแนวสอง
ข้างของกระดูกต้นคอโดยกดไล่จากตีนผมลงมาถึงบริเวณบ่า 3-5 ครัง้
5. บริเวณบ่า ใช้ปลายนิ้วขวาบีบไหล่ซ้ายไล่จากปาก เข้าหาต้นคอใช้ปลายนิ้วมือซ้ายบีบ
ไหล่ขวา ไล่จากบ่าเข้าหาต้นคอทาซ้า 3-5 ครัง้
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6. บริเวณบ่าด้านหน้า ใช้น้ิวหัวแม่มอื ขวากดจุดใต้กระดูกไหลปลาร้า จุดต้นแขน และจุด
เหนือรักแร้ของบ่าซ้ายใช้น้วิ หัวแม่มอื ซ้ายกดจุดเดียวกันทีบ่าขวาทาซ้า 3-5ครัง้
7. บริเวณบ่าด้านหลัง ใช้น้ิวที่ถนัดของมือขวาอ้อมไปกดจุดบนและจุดกลางของกระดูก
สะบัก และจุดรักแร้ด้านหลังของบ่าซ้าย ในนิ้วที่ถนัดของมือซ้ายกดจุดเดียวกันทีบ่ ่าขวา ทาซ้า 3-5
ครัง้
งานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้ องกับการจัดการความเครียดในภาวะวิ กฤตชี วิตด้ านร่างกาย มี
การศึกษา ดังนี้
พรพิ ม ล เพ็ ญ สุ ข (2544) ศึ ก ษาผลของการฝึ ก ผ่ อ นคลายกล้ า มเนื้ อ ที่ ม ี ต่ อ การลด
ความเครียดของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ค นชราบ้านลพบุร ี โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้สูง อายุใน
สถานสงเคราะห์ค นชราบ้านลพบุ ร ี อายุ 60-74 ปี มีค ะแนนความเครียดอยู่ในระดับ สูงกว่าปกติ
จานวน 16 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 8 คน กลุ่มควบคุม 8 คน ใช้เวลาในการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
ในกลุ่มทัง้ สิ้น 8 ครัง้ ๆ ละประมาณ 45 นาที ผลการวิจยั พบว่า 1) หลังการฝึ กผ่อนคลายกล้ ามเนื้อ
ผูส้ ูงอายุท่ไี ด้รบั การฝึ กผ่อนคลายกล้ามเนื้อจะมีระดับความเครียดต่ ากว่าก่อนฝึกอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ .01 2) หลังการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อผู้สูงอายุท่ไี ด้รบั การฝึ กผ่อนคลายกล้ามเนื้อจะมีระดับ
เครียดต่ากว่าผูส้ งู อายุทไ่ี ม่ได้ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
วรวรรณ พุทธวงศ์ (2548) ศึกษาผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อความเครียดของ
สตรีทเ่ี ป็ นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ โดยมีรปู แบบการจัดการความเครียดด้วยการใช้วธิ กี ารผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อแบบเกร็งก่อนคลาย (active progressive muscle relaxation) โดยกลุ่มทดลองใช้ระยะการ
ฝึกเป็ นเวลา 3 วัน ครัง้ ละ 30 นาที และกลับไปฝึกด้วยตนเองวัน 3 ครัง้ เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ส่วน
กลุ่มควบคุมได้รบั การพยาบาลปกติ ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างสตรีทเ่ี ป็ นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุท์ ม่ี ารับ
การรักษาให้หอผูป้ ่ วยในศูนย์ป้องกันควบคุมโรคมะเร็ง จังหวัดลาปาง ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง
เดือนธันวาคม 2547 จานวน 30 คน พบว่าหลังการทดลองกลุ่มการทดลองมีค่าเฉลีย่ คะแนน
ความเครียดต่ากว่าก่อนการทดลอง และค่าเฉลีย่ คะแนนความเครียดของกลุ่มทดลองต่ากว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
รุง่ นภา สิงห์สถิต (2557) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมคลายเครียดโดยการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรงสนับสนุ นทางสังคมร่วมกับการออกกาลังกายด้วยการราเซิ้งใน
กลุ่มวัยทอง ตาบลเสี้ยว อาเภอเมือง จังหวัดเลย โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างวัยทองที่มคี วามเครียด
ระดับปานกลางขึ้นไปอายุระหว่าง 40-59 ปี จานวน 88 คน (กลุ่มทดลอง 44 คน และกลุ่มควบคุม
44 คน) ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลีย่ ของความเครียดหลังการทดลองลดลงกว่าก่อนการทดลอง
และลดลงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .001
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อัญรัช นิตุธร (2543) พบว่าผูป้ ่ วยทีม่ อี าการปวดศีรษะเนื่องจากความเครียด ทีไ่ ด้การฝึก
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบโปรเกรสชีพมีความเครียดในระยะหลังทดลองต่ากว่าในระยะก่อนการ
ทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .05 และต่ากว่ากลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั การฝึกฝึกผ่อน
คลายกล้ามเนื้อแบบโปรเกรสชีพอย่างมีนัยสาคัญที่ .05
จากแนวคิดการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกายและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
ทาให้ทราบว่าการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การออกกาลังกาย และการนวด เป็ นการจัดการความเครียด
ด้านร่างกาย ที่สามารถทาให้ร่างกายหายจากความตึงเครียด ผ่อนคลาย และลดความเครียดลงได้
ซึง่ จะทาให้บุคคลทีเ่ กิดความเครียดสามารถนาไปจัดการความเครียดได้
การจัดการความเครียดในภาวะวิ กฤตชีวิตด้านจิ ตใจ
การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านจิตใจ เป็ นการจัดการความเครียดของบุคคล
ที่ใ ช้ว ิธ ีก ารจัด กระท าด้านจิต ใจ เพื่อ ลดความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ที่เกิด ขึ้น ซึ่งมีว ิธ ีก ารที่
หลากหลาย ประกอบด้วย การเจริญสมาธิอานาปานสติ การเจริญสมาธิสติปัฏฐาน 4 การฟั งดนตรี
ดังนี้
การเจริ ญสมาธิ อานาปานสติ
การเจริญสมาธิเป็ นการเจริญภาวนาอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา โดยมีจดุ มุง่ หมาย
เพื่อให้จติ สงบตัง้ มัน่ เมือ่ เกิดความเครียด จิตไปรับอารมณ์ (สิง่ เร้า) ทางตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ
จึงเกิดความสงบและมันคงได้
่
ยาก การฝึกสมาธิจงึ เป็ นการผ่อนคลายของกายและใจ การฝึกสมาธิม ี
ด้วยหลากหลายวิธ ี ทีน่ ิยมคือ อานาปานสติ เป็ นวิธกี ารฝึกสติอยูใ่ นลมหายใจเข้าออก (สมเด็จพระ
พุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร). 2546: 442); พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2559: 549)
หลักปฏิบตั ขิ องการเจริญสมาธิอานาปานสติ (จาลอง ดิษยวณิช และพริม้ เพรา ดิษยวณิช.
2545: 243-245)
1. สถานที่ ควรเลือกสถานทีท่ เ่ี งียบสงบ อากาศถ่ายเทดี ทาให้เกิดความสงบทางร่างกาย
และจิตใจ
2. ท่านังสมาธิ
่
ใช้นงขั
ั ่ ดสมาธิโดยเท้าขวากทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ใช้หวั แม่มอื จร
ดัน ตัง้ กายให้ตรง อยูใ่ นท่านังที
่ ส่ บาย
3. วิธกี าหนดลมหายใจ มีสองแบบคือการนับอย่างช้าและการนับอย่างเร็ว
3.1 การนับอย่างช้า เมือ่ หายใจเข้านับ 1 หายใจออกนับ 1 ต่อมาหายใจเข้านับ 2
หายใจออกนับ 2 ให้ทาอย่างนี้ตามลาดับ โดยมีสตู ร ดังนี้
หมวดที่ 1 นับ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5
หมวดที่ 2 นับ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6
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หมวดที่ 3 นับ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6,7-7
หมวดที่ 4 นับ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6,7-7.8-8
หมวดที่ 5 นับ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6,7-7.8-8, 9-9
หมวดที่ 6 นับ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6,7-7.8-8, 9-9, 10-10
พอครบหมวดที่ 6 แล้ว ให้ตงั ้ ต้นนับตัง้ แต่หมวดที่ 1 จนถึงหมวดที่ 6 ใหม่ วนอยู่
เช่นนี้ สาหรับผูป้ ฏิบตั ขิ นั ้ ต้นต้องมีการหายใจเข้าออกอย่างช้าๆ เพื่อจะได้กาหนดรูท้ นั และนับถูก
3.2 การนับอย่างเร็ว การนับแบบนี้เป็ นการนับลมหายใจเข้าออกแบบช้า ทีม่ คี วามรูส้ กึ
ชัดเจนขึน้ ขณะหายใจเข้า และหายใจออก เมือ่ มีสมาธิดี ความรูส้ กึ ไม่ชดั เจนก็หมดไป การหายใจเข้า
ออกก็จะเร็วขึน้ ทาให้กาหนดนับได้เร็ว
การเจริ ญสมาธิ สติ ปัฏฐานสี่
การเจริญสติปัฏฐานสี่ เป็ นการนาสติมาใช้ในการปฏิบตั ิ กล่าวคือป้ องกัน ยับยัง้ จิตไม่ให้
ฟุ้ งซ่ าน ไม่ย อมให้ส ิ่งที่ไม่ดีเกิด ขึ้นในจิต และไม่ย อมให้ใช้ค วามคิดผิดทาง นอกจากนี้ เป็ น การ
ควบคุมการรับรู้ ความนึกคิด และพฤติกรรมทุกอย่าง ให้อยู่ในแนวทางที่ต้องการ (พระไตรปิ ฏก
ภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่ม10.2539:301-304;พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺ
โต). 2557: 793) ประกอบด้วย กายานุ ปัสสนา เวทนานุ ปัสสนา จิตตานุ ปัสสนา และธัมมานุ ปัสสนา
(การพิจารณากาย หรือตามดูรทู้ นั กาย เวทนา จิต และรูท้ นั ธรรม ตามลาดับ) กล่าวคือ ๑) ฝ่ ายที่ทา
(ตัวทาการ ทีค่ อยกาหนดหรือคอยสังเกตตามดูรทู้ นั ) กับฝ่ ายทีถ่ ูกทา (สิง่ ทีถ่ ูกกาหนด หรือถูกสังเกต
ตามดูรทู้ นั ) 2) องค์ประกอบฝ่ ายทีถ่ ูกทา หรือถูกกาหนดตามดูรทู้ นั คือ สิง่ ธรรมดาสามัญที่มอี ยู่กบั
ตัวของทุกคน เช่น ร่างกาย การเคลื่อนไหวของร่างกาย ความรูส้ กึ นึกคิดต่างๆ เฉพาะทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
คือกาลังเกิดขึ้น เป็ นไปอยู่ในขณะนัน้ 3) องค์ประกอบฝ่ ายที่ทา คือ คอยกาหนด คอยตามดูรทู้ นั
โดยสติเป็ นตัวเกาะจับสิง่ ที่พจิ ารณาเอาไว้ สัมปชัญญะ คือ ตัวปั ญญา ที่รชู้ ดั ต่อสิง่ หรืออาการที่ถูก
พิจารณานัน้ เข้าใจสิง่ นัน้ หรือกระทาไปตามความเป็ นจริง โดยไม่เอาความรูส้ กึ ชอบใจหรือไม่ ชอบใจ
องตนเข้าไปปนหรือปรุงแต่ง 4) อาการทีก่ าหนดและตามดูรทู้ นั คือ ดู เห็น เข้าใจ ว่าอะไร กาลังเป็ น
อย่างไร ปรากฏผลอย่างไรเท่านัน้ ไม่เกิดปฏิกริ ยิ าใดๆ ในใจ ไม่มกี ารคิดวิจารณ์ ไม่มกี ารวินิจฉัยว่า
ดี ชัว่ ถูกผิด เป็ นต้น ไม่ใส่ความรูส้ กึ ความโน้มเอียงในใจ ความยึดมันต่
่ างๆ ลงไปว่า ถูกใจ ไม่ถูกใจ
ชอบ ไม่ชอบ ไม่สร้างความคิดผนวกว่า ของเรา ของเขา เป็ นต้น
หลักการปฏิ บตั ิ แนวสติ ปัฏฐานสี่ มีดงั นี้ (ธนิต อยูโ่ พธิ ์.2535; จาลอง ดิษยวณิช.2525)
1. กายานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติเข้าไปตัง้ ติดตามดูกาย วิธปี ฏิบตั ใิ ห้นัง่ สมาธิขาขวา
ทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตัง้ ตัวให้ตรง ดารงสติให้มนั ่ หลับตา ให้เอาสติจบั อยู่ท่ที ้อง กาหนด
อาการพองและอาการยุบของท้องเวลาท้องพองขึน้ ให้ภาวนาว่า “พองหนอ” เวลาท้องยุบให้ภาวนา
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ว่า “ยุบหนอ” นอกจากนัน้ ยังต้องกาหนดอิรยิ าบถ 4 คือ ยืน เดิน นัง่ นอน รวมกาหนดอิรยิ าบถย่อย
อื่นๆ เช่น การงอมือ การงอเท่า การเหยียดมือ การเหยียดเท้า การนุ่ งห่ม การกิน การดื่ม การเคีย้ ว
การลิม้ รส การถ่ายอุจจาระ ปั สสาวะ เป็ นต้น
2. เวทนานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน การมีสติเข้าไปตัง้ ติดตามดูเวทนาทัง้ หลาย ในขณะทีน่ งั ่ อยู่
นัน้ ถ้ามีเวทนาเกิด ขึ้น เช่ น เจ็บ ปวด เมื่อ ย คัน ก็ให้ใช้ส ติก าหนดอาการเจ็บ ว่ า “เจ็บ หนอๆ ”
จนกว่าจะหายไป ถ้าอาการปวดเกิดขึน้ ก็ให้กาหนดว่า “ปวดหนอๆ ” ถ้าอาการเมื่อยเกิดขึน้ ก็ให้
กาหนดว่า “เมื่อยหนอๆ ” ถ้าอาการคันเกิดขึน้ ก็ให้กาหนดว่า “คันหนอๆ ” จนกว่าจะหายไปเมื่อ
เวทนาหายไปแล้วให้กลับมากาหนด “พองหนอ” “ยุบหนอ” ต่อไป
3. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็ นการมีสติเข้าไปตัง้ ตามดูจติ (ความคิด) ให้ใช้สติตามดู
พร้อมภาวนาว่า “คิดหนอๆ” จนกว่าจะหยุดคิด เวลาโกธรก็ให้กาหนดว่า “โกธรหนอๆ ” จนกว่าจะ
หายไป เวลาดีใจก็ให้กาหนดว่า “ดีใจหนอๆ ” เวลาเสียใจก็ให้กาหนดว่า “เสียใจหนอๆ ” เช่นกัน
4. ธรรมานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน การมีมสี ติเข้าไปตัง้ ตามดูธรรม (อารมณ์) ทัง้ หลาย เวลาตา
เห็นรูปให้กาหนดว่า “เห็นหนอๆ” เวลาหูได้ยนิ่ ให้กาหนดว่า “ได้ยนิ หนอๆ” เวลาลิน้ ได้สมั ผัส ให้
กาหนดว่า“รสหนอๆ ” เวลากายได้สมั ผัสถูกต้อง ให้กาหนดว่า“ถูกต้องหนอๆ ” เป็ นการติดตามดู
อาการ แล้วกลับไปกาหนดอาการพอง อาการยุบ ตามเดิม
ในการเจริญสติปัฏฐานสี่ เป็ นรากฐานสาคัญในการฝึกจิต ให้มองสิง่ ต่างๆ ตามทีเ่ ป็ นจริง
ไม่มองไปข้างหน้า หรือการคาดหวังต่อสิง่ ทีก่ าลังเกิดขึน้ แต่เป็ นการรูใ้ นปั จจุบนั เป็ นเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ทีน่ ่ีและเดีย๋ วนี้ จะไม่ทาให้จติ ใจหมกมุ่นกับอดีตซึง่ เป็ นเรือ่ งทีผ่ ่านมาแล้ว และไม่ไปกังวลกับ
อนาคตทีย่ งั ไม่มาถึง การกาหนดรูท้ าให้อยูก่ บั ปั จจุบนั อย่างรูต้ วั และมีสติ
การฟังดนตรี
เสียงเพลงเป็ น คลื่นชนิด หนึ่ง เมื่อ ผ่ านกลไกการได้ยนิ ของร่างกาย ท าให้เกิดการแปล
ความหมายของเสียงที่ได้ยนิ (Seaward, 1997) โดยสมองซีกขวาส่วน Temporal Lobe ของบุคคล
จะจินตนาการการได้ฟังเสียงเพลง และซึง่ ดนตรีบรรเลงจะช่วยให้ผฟู้ ั งเกิดการผ่อนคลายได้มากกว่า
การใช้เพลงทีม่ เี นื้อร้อง (Zatorre & Haplporn. 1993) การฟั งเสียงดนตรีทบ่ี รรเลงเบาๆ ช้าๆ จะช่วย
ให้รสู้ กึ สงบและสบายใจ เช่นตนตรีในยุคบาโรคและคลาสิก มีช่วงความถีใ่ นช่วงทีเ่ หมาะสมคือ 5,000
- 8,000 เฮริตซ์ โดยเสียงดนตรีจะทาให้ภาวะคลื่นสมองซึง่ เป็ นคลื่นเบต้า (Beta Wave) ค่อยๆ ปรับ
เป็ นคลื่นอัลฟา (Alfa Wave) ขึน้ ทาให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย จิตสงบ สมองจะจัดระเบียบการ
ท างาน มีส มาธิ และความจ าที่ดีข้ึน (Nilsson, Rawal & Unosson, 1998) ข้อ มูล ทางการแพทย์
พบว่ า ดนตรีท่ีม ีคุ ณ ภาพ จะช่ ว ยกระตุ้ น ให้ ส มองมนุ ษ ย์ห ลัง่ สารแห่ ง ความสุ ข หรือ เอนโดฟิ น
(Endorphin) เพิม่ มากขึน้ (กรมสุขภาพจิต. 2542: 21)

32
งานวิ จยั ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การจัด การความเครี ย ดในภาวะวิ ก ฤตชี วิต ด้ านจิ ต ใจ มี
การศึกษาดังนี้
วีระศักดิ ์ พงศ์พริ ยิ ะไมตรี (2553) ศึกษาผลการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติและการดูแล
ตนเองทีบ่ า้ นทีม่ ตี ่อความเครียดในผูส้ งู อายุทเ่ี ป็ นโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ โดยมี
การฝึกสมาธิแบบอานาปานสติในสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม วัดบ้านพลับ จังหวัดสระบุร ี จานวน 3 วัน 2
คืน จานวน 3 ครัง้ และเมือ่ เสร็จสิน้ ในแต่ละครัง้ จะมีค่มู อื การฝึกอานาปานสติไปศึกษาและบันทึก
กิจกรรมทีบ่ า้ น ผลการใช้โปรแกรมอานาปานสติพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลีย่ ความเครียดน้อย
กว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
วทินันท์ เพชรฤทธิ ์ (2550) ศึกษาการนาโปรแกรมการฝึกอานาปานสติสมาธิไปใช้ในการ
ลดระดับความเครียดของผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง โดยมีรปู แบบการการจัดการความเครียดโดยใช้โปรแกรม
ฝึ กอานาปานสติสมาธิ ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับสมาธิเบื้องต้นและธรรมะที่เกี่ยวข้องรวมทัง้ ฝึ ก
ปฏิบตั สิ มาธิด้วยวิธอี านาปานสติ โดยพบผู้ป่วยจานวน 4 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน วันละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ
45 นาที ในช่วงบ่ายและก่อนนอน โดยมีการให้ความรูเ้ กี่ยวกับสมาธิเบือ้ งต้น และธรรมะทีเ่ กี่ยวข้อง
ได้แก่ ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิ โอวาทปาฏิโมกข์ องค์ประกอบของสัมมาสมาธิ นิวรณ์ สิง่ ที่
ขัดขวางสมาธิ อินทรีย5์ หลักธรรมที่เกื้อหนุ นในการฝึ กสมาธิ อุปสรรคและวิธกี ารแก้ไขอุปสรรคใน
การฝึ กสมาธิ กรรมและการสิ้นสุดของกรรม การแผ่ส่ วนบุญ ส่ วนกุศ ล ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างเป็ น
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็งและนอนพักรักษาตัวอยู่ท่ศี ูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานีอย่างน้อย 4 สัปดาห์ พบว่ากลุ่ม
ทดลองมีระดับความเครียดหลังการทดลองต่ ากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับ .05 และ
กลุ่มทดลองมีระดับความเครียดหลังการทดลองต่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่ามีนัยสาคัญที่ ระดับ .05
เพลิน สูงโคตร (2550) ศึกษาการปฎิบตั สิ มาธิในผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงทีม่ คี วามเครียด:
โรงพยาบาลโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ มีรปู แบบการจัดการความเครียดโดยใช้โปรแกรมการฝึกสติ
แบบวิปัสสนากรรมฐาน ดังนี้ 1) แนะนาตัว ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ 2) ให้ตอบแบบทดสอบความเครียด
3) สมาชิกกล่าวแนะนาตัว 4) ตัง้ กลุ่ม กาหนดข้อตกลงในการดาเนินกิจกรรรมการเจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน 5) ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการปฏิบตั วิ ปิ ั สสนากรรมฐานคือ การยืน การเดินจงกรม ท่ากลับ
การนัง่ 6) บันทึกการปฏิบตั ทิ บ่ี า้ น โดยศึกษาในกลุ่มผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูงทีม่ คี วามเครียดระดับ
ปานกลางขึน้ ไปจานวน 20 คนปฎิบตั สิ มาธิดว้ ยตนเองทีบ่ า้ นทุกวัน วันละครัง้ เป็ นเวลา 6 สัปดาห์
ผลการศึกษาพบว่าคะแนนความเครียดก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทีร่ ะดับ .05
จากแนวคิดการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตด้านจิตใจและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทาให้
ทราบว่าการเจริญสมาธิอานาปานสติ การเจริญสมาธิสติปัฏฐาน 4 และการฟั งดนตรี เป็ นการจัดการ
ความเครียดด้านจิตใจ ทีส่ ามารถทาให้จติ ใจ ผ่อนคลาย และลดความเครียดลงได้ ซึง่ จะทาให้บุคคล
ทีเ่ กิดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ สามารถนาไปจัดการความเครียดได้
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การจัดการความเครียดในภาวะวิ กฤตชีวิตแบบผสมผสาน
การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ แบบผสมผสาน เป็ นการจัดการความเครียดของ
บุคคลที่ใช้วธิ กี ารจัดกระทาใน 2 ลักษณะคือ 3.1) การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้าน
ร่างกายและจิต ใจ และ 3.2) การจัด การความเครีย ดในภาวะวิกฤตชีว ิต ด้านร่างกาย จิต ใจ และ
ความคิด เพื่อลดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ ดังนี้
1. การจัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ด้า นร่า งกายและจิต ใจ เป็ น การจัด การ
ความเครีย ดของบุ ค คลที่ใ ช้ ว ิธ ีก ารจัด กระท าร่ ว มกัน ระหว่ า งด้ า นร่ า งกายและจิต ใจ เพื่ อ ลด
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ที่เกิดขึ้น ซึ่ง มีวธิ กี ารที่หลากหลาย ประกอบด้วย ชี่กง โยคะ การ
ปฏิบตั สิ มาธิออกกาลังประสาทสัมผัส ดังนี้
ชี่กง
ชีก่ งเป็ นการจัดการความเครียดทาให้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ โดยทัวไปการฝึ
่
กชีก่ งมี
องค์ป ระกอบที่ส าคัญ 3 ประการ (Qingman.1991: 66-68) คือ 1) ฝึ กลมหายใจ ด้ว ยท่ าทางการ
บริหารในท่ายืน นัง่ นอน และการก้าวย่าง โดยอาศัยหลักการเคลื่อนไหว ให้ร่างกายอยู่ในท่าสบาย
สัมพันธ์กบั การหายใจที่เป็ นธรรมชาติ 2) ฝึ กลมหายใจ ด้วยการกาหนดลมตามการหายใจเข้าออก
3) การก าหนดจิต ให้ นิ่ ง ให้ ม ีส มาธิอ ยู่ ท่ีจุ ด ใดจุ ด หนึ่ ง ของร่า งกาย ซึ่ง ผู้ ฝึ ก จะต้ อ งผสมผสา น
องค์ ป ระกอบทัง้ สามอย่ า งให้ ก ลมกลืน กัน (Yongsheng, et al.1980: 50) โดยมีก ารฝึ ก เป็ น 2
ลักษณะ คือ
1. แบบนิ่ง เป็ นวิธที ร่ี วมเอาการหายใจกับการกาหนดจิตโดยไม่ขยับตัว ในท่ายืนนิ่ง ท่านัง่
และท่ า นอน โดยฝึ ก สติใ ห้ ส ัม ผัส รู้อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการเคลื่อ นไหวและหยุ ด นิ่ ง ของล มหายใจ
เช่นเดียวกับการทาสมาธิแบบอานาปานสติ
2.แบบเคลื่อนไหว เป็ นวิธกี ารฝึกทีร่ วมเอาการหายใจ กาหนดจิต และการเคลื่อนไหวออก
ทางท่าทาง ซึง่ การฝึกแบบการเคลื่อนไหวมีหลายรูปแบบแตกต่างกันตามท่าและวิธกี ารฝึก
โยคะ
เป็ นการจัดการร่างกายและจิตใจของผูฝ้ ึกให้เป็ นหนึ่งเดียว โดยควบคุมให้อยู่ในภาวะสมดุล
เพื่อให้สภาวะจิตสูงขึน้ (ฮิโรชิ ไอคะตะ. 2547: 14)
ท่าโยคะแบ่งออกเป็ น 7 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มท่า เป็ นการบริหารส่วนล่างของร่างกาย เช่น ต้น
ขา น่ อง เข่า ข้อเท้า ได้แก่ ท่าสามเหลีย่ ม ท่าหน้าจัว่ 2) กลุ่มท่านัง่ เป็ นการบริหารอวัยวะในอุ้งเชิง
กราน ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานในการฝึกปราณายาม เช่น ท่าฤๅษี, ท่านักรบ, ท่าผีเสือ้ ทาให้เลือดไหลเวียนดี
ในอุ้งเชิงกราน 3) กลุ่มท่าโค้งตัวไปด้านหน้า โดยลาตัวเป็ นทีอ่ ยู่ของช่องทางเดินพลังหลัก ท่านี้เป็ น
การทาให้กระดูกสันหลังโค้งตัวไปด้านหน้าและด้านหลัง เช่น ท่างู เป็ นการยกกระดูกสันหลังส่วนบน
ขึน้ ท่าตักแตนเป็
๊
นการยกกระดูกสันหลังส่วนล่าง ท่าธนูเป็ นการยกทัง้ 2 ส่วน 4) กลุ่มท่าโค้งตัวไป
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ด้านหลัง เช่น ท่าสุนัขหอน ท่าอูฐ 5) กลุ่มท่าบิดลาตัว ทาให้กระดูกสันหลังเคลื่อนไหวทุกทิศทาง
ช่วยไม่ให้ปวดหลังหรือกระดูกทับเส้น 6) กลุ่มท่ากลับศีรษะลง จะช่วยกระตุ้นการทางานของต่อมไร้
ท่อ เช่น ท่าศีรษะอาสนะ ท่ายืนด้วยไหล่ จะกระตุ้นต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์ นอกจากนี้ยงั มี
ท่าคันไถและท่าสุนัขบิด-ขีเ้ กียจ 7) ท่าพัก เช่น ท่าศพ ตัวท่าไม่สาคัญแต่การปฏิบตั ใิ ห้ผ่อนคลายจะ
ยาก ซึง่ เป็ นท่าทีต่ อ้ งฝึกเป็ นหลัก (เอกไชย พรรณเชษฐ์. 2546: 44)
การปฏิ บตั ิ สมาธิ ออกกาลังประสาทสัมผัส
เป็ นกลไกการทางานของร่างกายด้ว ยประสาทสัมผัส ทัง้ 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น การ
สัมผัส และการเคลื่อนไหว ตามหลักวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับหลักพุทธศาสนาใน เรื่องของศีล
สมาธิ ปั ญ ญา มาใช้ใ นการจัด การกับ ความเครีย ด (สมพร กัน ทรดุ ษ ฎี – เตรีย มชัย ศรี, 2552)
ประกอบด้วยเทคนิค SKT จานวน 7 เทคนิคดังนี้
ท่าที่ 1 (SKT1) "นัง่ ผ่อนคลาย ประสานกายประสานจิต" เป็ นการนัง่ หรือนอนปฏิบตั สิ มาธิ
ด้วยการหายใจ ถ้าหากนัง่ ให้หงายฝ่ ามือทัง้ สองข้างวางบนหัวเข่า หากนอน ให้ วางแขนหงายมือไว้
ข้างตัว หรือคว่ าฝ่ ามือไว้ท่หี น้าท้อง ค่อยๆ หลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นับ
1-5 กลัน้ หายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่ าลมหายใจออกทางปากช้าๆ พร้อมกับนับ 1-5 อีกครัง้ ถือว่า
ครบ 1 รอบ ทาซ้าแบบนี้ทงั ้ หมด 30 - 40 รอบ แล้วค่อยลืมตาขึน้ ช้าๆ
ท่าที่ 2 (SKT2) "ยืนผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจิต" ยืนตรงในท่าทีส่ บาย วางฝ่ ามือ
ทาบทีห่ น้าอก โดยวางมือซ้ายทาบบนมือขวา ค่อยๆ หลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าทางจมูก ลึกๆ
ช้าๆ นับ 1-5 กลัน้ หายใจนับ 1 -3 ช้าๆ แล้วเป่ าลมหายใจออกทางปากช้าๆ พร้อมกับนับ 1-5 อีก
ครัง้ ถือว่าครบ 1 รอบ ทาซ้าแบบนี้ทงั ้ หมด 120 -150 รอบ แล้วค่อยลืมตาขึน้ ช้าๆ
ท่าที่ 3 (SKT3) "นัง่ ยืด -เหยียดผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจิต" นัง่ บนพื้นราบในท่า
ทีส่ บาย เหยียดขา เข่าตึง หลังตรง เท้าชิด คว่าฝ่ ามือบนต้นขาทัง้ 2 ข้าง ค่อยๆ หลับตาลงช้าๆ สูด
ลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลัน้ หายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่ าลมหายใจออกทางปาก
ช้าๆ นับ 1-5 อีกครัง้ ทาแบบนี้ 3 รอบ หายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ พร้อมกับค่ อยๆ โน้ มตัวไปข้างหน้ า
แขนตึง ผลักฝ่ ามือทัง้ สองข้างไปด้านหน้าจนปลายมือจรดนิ้วเท้า หยุดหายใจชัวครู
่ ่ หายใจออกช้าๆ
พร้อมกับค่อยๆ ดึงตัวและแขน เอนไปข้างหลังให้ได้มากทีส่ ุด ค้างไว้สกั ครู่ นับเป็ น 1 รอบ ทาซ้ากัน
30 รอบ แล้วค่อยๆ ลืมตาขึน้
ท่าที่ 4 (SKT4) "ก้าวย่างอย่างไทย เยียวยากาย ประสานจิต" ยืนตรงในท่าที่สบาย ลืมตา
แบมือทัง้ สองข้างวางไขว้หลัง หรือวางทาบที่หน้าท้อง สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ นับ 1-5 กลัน้
หายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่ าลม หายใจออกทางปากช้าๆ พร้อมกับนับ 1-5 อีกครัง้ ถือว่าครบ 1 รอบ
ทาซ้าแบบนี้ทงั ้ หมด 5 รอบ ยืนตัวตรง มองต่ าไปข้างหน้า หายใจเข้าช้าๆ พร้อมกับค่อยๆ ยกเท้า
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ขวาสูงจากพืน้ เล็กน้อย หายใจออกช้าๆ พร้อมกับค่อยๆ ก้าวเท้า ขวาไปข้างหน้า จรดปลายเท้าแตะ
พื้น ตามด้วยส้นเท้าวางลงบนพื้น นับเป็ น 1 รอบ เดินไปข้างหน้า 20 รอบ หยุดเดินรอบที่ 20 วาง
เท้าซ้ายชิดเท้าขวาในช่วงที่หายใจออก ยืนตรง ตามองพื้น หมุนขวา โดยหายใจเข้า วางปลายเท้า
ขวาลง หายใจเข้าพร้อมกับยกเท้า ซ้ายลอยจากพื้นเล็กน้ อย หายใจออกพร้อมวางเท้าซ้ายชิดเท้า
ขวา แล้วค่อยๆ หมุนขวา โดยขยับเท้าให้เอียง 60 องศา และ 90 องศา ในท่ายืนตรง ทาซ้าเดิมโดย
เดินไปกลับ 2 เทีย่ ว ใช้เวลาประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชัวโมง
่
ท่าที่ 5 (SKT5) "ยืดเหยียดอย่างไทย เยียวยากาย ประสานจิต" เริม่ จากยืนตรงในท่าที่
สบาย เข่าตึง ค่อยๆ หลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลัน้ หายใจนับ 1-3
ช้าๆ แล้วเป่ าลมหายใจออกทางปากช้าๆ นับ 1-5 อีกครัง้ ทาแบบนี้ 5 รอบ ค่อยๆ ยกมือทัง้ สอง
ข้างขึน้ เหนือศีรษะฝ่ ามือประกบกัน แขนตึงแนบใบหู หายใจเข้าออก 1 ครัง้ แล้ว ค่อยๆ ก้ม ตัวลง
โดยศีรษะ ตัว และแขนก้มลงพร้อมๆ กัน ช้าๆ นับเป็ นจังหวะ ที่ 2 ค่อยๆ หายใจ และก้มตัวลงเป็ น
จังหวะช้าๆ ไปเรื่อยๆ จนถึงจังหวะที่ 30 ปลายนิ้วกลางจรดพื้นพอดี จากนัน้ หายใจเข้าและ ออก 1
ครัง้ แล้วค่อยๆ ยกตัวขึน้ ศีรษะตัง้ ตรง นับจังหวะเหมือนตอนก้มลง โดยในจังหวะ ที่ 30 ให้เข่าตึง
แขนตึง กลับมาอยูใ่ นท่าเดิม
ท่าที่ 6 (SKT6) "เทคนิคการฝึ กสมาธิการเยียวยาไทยจินตภาพ" นอนบนพื้นเรียบ แขน
สองข้างวางแนบลาตัว ค่อยๆ หลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าทาง จมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลัน้
หายใจนับ 1-3 ช้าๆ แล้วเป่ าลมหายใจออกทางปากช้าๆ นับ 1-5 อีกครัง้ ทาแบบนี้ 3 รอบ แล้วให้
ท่องในใจว่า "ศีรษะเราเริม่ ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย ผ่อนคลาย ผ่อนคลายลงไปเรื่อยๆ"
พร้อมกับกาหนดความรูส้ กึ ไปทีอ่ วัยวะทีเ่ ราจดจ่อ ไล่จากศีรษะ หน้าผาก ขมับ หนังตา แก้ม คาง ริม
ฝีปาก คอ ไหล่ ต้นแขน แขน มือ หน้าอก หลัง หน้าท้อ ง ก้น ต้นขา เข่า น่ อง เท้า และตัวเราทัง้ ตัว
โดยเมือ่ ครบทัง้ ตัวแล้ว ให้ท่องว่า "มือเราเริม่ หนักขึน้ หนักขึน้ หนักขึน้ หนักขึน้ ไปเรื่อยๆ " ไล่ลงไป
จนถึงเท้า เมือ่ ทาครบแล้วให้หายใจเข้า กลัน้ ใจ และหายใจออกเหมือนตอนเริม่ ต้นอีก 3 รอบ
ท่ า ที่ 7 (SKT7) "เทคนิ ค สมาธิเ คลื่อ นไหวไทยชี่ก ง" ยืน ตัว ตรง แยกเท้ า ทัง้ สองข้า ง
พอประมาณ ค่อยๆ หลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าทางจมูกลึกๆ ช้าๆ นับ 1-5 กลัน้ หายใจนับ 1-3
ช้าๆ แล้วเป่ าลมหายใจออกทางปากช้าๆ นับ 1-5 อีกครัง้ ท าแบบนี้ 5 รอบ ค่ อ ยๆ ยกมือ แขน
ข้อศอกทัง้ สองข้างอยู่ระดับเอว หันฝ่ ามือทัง้ สองข้างเข้าหากัน ขยับฝ่ ามือเข้าหากันช้าๆ นับ 1-3
และขยับมือออกช้าๆ นับ 1-3 ทาทัง้ หมด 36-40 รอบ แล้วยืนอยู่ในท่าเดิม หายใจเข้าลึกๆ นับ 1-5
ค่อยๆ ยกมือขึน้ เหนือศีรษะคล้ายกับกาลังประคองหรืออุ้มแจกันใบใหญ่ แล้วค่อยๆ ยกมือลงในท่า
ประคองแจกันเช่นกัน นับเป็ น 1 รอบ ทาทัง้ หมด 36-40 รอบ แล้วยืนอยูใ่ นท่าเดิม
2. การจัดการความเครียดในภาวะวิ กฤตชี วิตด้ านร่างกาย จิ ตใจ และความคิ ด
สอดคล้องกับการพัฒนามนุ ษย์แบบองค์รวมในทางพระพุทธศาสนาในการพัฒนาไตรสิกขาคือ ศีล
สมาธิ และปั ญญา จะทางานประสานโยงส่งผลต่อกัน หรือเป็ นอันหนึ่งอันเดี ยวกัน โดยไม่แยกออก
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จากกัน แต่ถ้ามองจุดเน้ นจะต่างกันในกระบวนการฝึ กคือ เริม่ ต้นจุดเน้นจะอยู่ท่ศี ลี ส่วนสมาธิและ
ปั ญญาจะเป็ นตัวเสริม ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อศีลมันคงดี
่
แล้ว จะเน้นเรื่องสมาธิ โดยมีศลี และปั ญญา
คอยก ากับ อยู่ และขัน้ สุ ด ท้า ยฝึ ก ปั ญ ญา ซึ่งจะต้ อ งมีศีล และสมาธิม นั ่ คงเป็ น ฐานอยู่แ ล้ว (พระ
ไตรปิ ฏ กภาษาไทยฉบับ มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย เล่ ม 20. 2539:318; พระพรหมคุ ณ าภรณ์
(ป.อ.ปยุต โต). 2559: 265) เช่นเดีย วกับ การจัดการความเครียดของบุ ค คลที่ใช้ว ิธ ีการจัดกระท า
ร่วมกันระหว่างด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด ผสมผสานกันทัง้ สามด้านเพื่ อลดความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีแนวคิดการจัดการความเครียดด้านความคิดที่นามาใช้ร่วมกับด้าน
ร่างกายและจิตใจ คือ การปรับความคิด การสร้างจินตนาการ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ การให้
คาปรึกษา ประกอบด้วย
การปรับความคิ ด
แนวคิดการปรับเปลีย่ นความคิดนี้ มีความเชื่อว่า ความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และสรีระ
ร่างกาย มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและส่งผลกระทบซึง่ กันและกัน เมื่อเกิดการเปลีย่ นแปลงขึน้ กับ
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ก็อาจส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อองค์ประกอบอื่นตามมา เมื่อ
มีสถานการณ์หรือสิง่ เร้าอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึน้ ทาให้บุคคลเกิดความคิดอัตโนมัตขิ น้ึ ซึง่ ความคิด
อัต โนมัติม าจากความเชื่อ 2 ระดับ คือ ความเชื่อ ในระดับ กลาง และ ความเชื่อ พื้น ฐานระดับ ลึก
นาไปสู่การตอบสนองทางด้านอารมณ์ ในกระบวนการที่ความคิดอัตโนมัติเกิดขึน้ มักจะส่งผลต่อ
พฤติกรรม และนาไปสู่การตอบสนองทางสรีระร่างกายด้วย (ดาราวรรณ ต๊ะปิ นตา. 2555; อ้างอิง
จาก Beck. 1995; Westbrook et al. 2007)
ขัน้ ตอนและหลักการการปรับเปลี่ยนความคิ ด
ตามกรอบความคิดทีว่ ่า อารมณ์ พฤติกรรม และสรีระร่างกาย เป็ นผลมาจาก กระบวนการ
คิดและความเชื่อ เมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง จะเกิดความคิด
อัต โนมัติข้นึ หากมีค วามคิด อัต โนมัติในทางลบหรือ ที่บิดเบือ น จะท าให้เกิด การตอบสนองทาง
อารมณ์ ความรูส้ กึ พฤติกรรม ทีไ่ ม่ดี จึงมีการค้นหาความคิดอัตโนมัตใิ นทางลบหรือทีบ่ ดิ เบือน
เทคนิ คในการปรับเปลี่ยนความคิ ด เทคนิคทีใ่ ช้ในการปรับเปลีย่ นความคิดมีดงั นี้ (กรม
สุขภาพจิต. 2559; ดาราวรรณ ต๊ะปิ นตา. 2555; สมภพ เรืองตระกูล. 2552; สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต.
2553; อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย; และพีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย. 2553; Beck. 1995)
1. การตรวจสอบความคิด และอารมณ์ ค วามรู้ส ึก (monitoring thoughts and feelings)
การตรวจสอบความคิด และอารมณ์ ค วามรู้ส ึกของตนเองที่เกิด ขึ้น โดยให้ผู้รบั การบ าบัด บัน ทึก
ความคิดอัต โนมัติท่ีไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้น ในแต่ ล ะวัน มี 5 ประเด็น ได้แก่ สถานการณ์ ท่ีเกิดขึ้น
อารมณ์ ความรูส้ กึ ความคิดอัตโนมัติท่เี กิดขึน้ ตอบสนองต่อเหตุ การณ์ พฤติกรรมที่ตอบสนองต่ อ
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ความคิด อัต โนมัติ และผลลัพ ธ์ห รือ ผลที่เกิด ขึ้น ตามมา การบัน ทึก จะช่ ว ยให้ผู้รบั การบ าบัด ได้
ตระหนักถึงผลของความคิดที่เกิดขึน้ ทาให้ผู้รบั การบาบัดได้ประเมินความคิดอัตโนมั ตทิ ่เี กิดขึน้ ซึ่ง
นาไปสู่การปรับเปลีย่ นความคิดทีเ่ หมาะสม
2. การตัง้ คาถามแบบโสเครติค (socratic question) เป็ นวิธกี ารทีส่ าคัญและใช้ปอยใน การ
บาบัดความคิดและพฤติกรรม เป็ นคาถามที่สร้างสรรค์ตรงประเด็น เข้าใจง่าย โดยมีการใช้ คาถาม
ต่างๆ เพื่อค้นหาความคิดและตรวจสอบอัตโนมัตทิ างลบทีเ่ กิดขึน้
3. การส ารวจต่ อ เนื่ อ งโดยเทคนิ ค การใช้ ค าถามเจาะลึก (downward arrow technique)
เป็ นการถามแบบสารวจต่อเนื่อง เพื่อให้คน้ พบสิง่ ทีซ่ ่อนอยู่ภายใต้คาพูดของผูร้ บั การบาบัด เป็ นการ
ตัง้ คาถามเพื่อถามถึงความหมายของความคิดหรือความเชื่อ ทาให้ผรู้ บั การบาบัดเกิดความเข้าใจใน
ตนเองมากขึน้ และทราบสาเหตุทม่ี าของความคิดอัตโนมัตทิ างลบที่ก่อให้เกิดปั ญหากับตนเอง อาจ
ช่วยให้ผรู้ บั การบาบัดมองเห็นความคิดและความเชื่อในระดับกลางและความเชื่อพืน้ ฐานใน ระดับลึก
ได้
4. การใช้ค าถามเพื่อ หาหลักฐานยืน ยัน (questioning the evidence) เป็ น การใช้ค าถาม
เพื่อหาหลักฐานสนับสนุนว่ามีหลักฐานอะไรทีท่ าให้ความเชื่อคงอยู่ คาถามจะเกีย่ วข้องกับแหล่งทีม่ า
ของข้อมูลความคิดที่บดิ เบือน การให้ผู้รบั การบาบัดหาหลักฐานจากการซักถามผู้บาบัด ครอบครัว
และแหล่งสนับสนุนทางสังคมอื่นๆ เพื่อพิสจู น์ขอ้ มูลทีผ่ รู้ บั การบาบัดตีความไว้เพื่อให้ ผูร้ บั การบาบัด
สามารถตีความได้อย่างถูกต้อง และตรงกับความเป็ นจริงมากยิง่ ขึน้
5. การตรวจสอบทางเลือ กอื่น (examining alternatives) ผู้ ร บั การบ าบัด มัก จะรู้ส ึก ว่ า
ตนเองไม่มหี นทางแก้ไขปั ญหา มองตนเองว่าเป็ นผูท้ ส่ี ูญเสียหมดทุกสิง่ ทุกอย่าง ความคิดแบบนี้พบ
ได้ในผูท้ ม่ี คี วามคิดฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย ผูบ้ าบัดจะพยายามให้ผรู้ บั การบาบัดระดมกันคิด
วิธกี ารแก้ไขปั ญหาหลายๆ วิธอี อกมาด้วยตนเอง
6. การปรับ เปลี่ย นความคิด ในทางลบต่ อ ผลลัพ ธ์ข องปั ญ หา (decatastrophizing) เป็ น
เทคนิ ค ที่เกี่ย วข้อ งกับ การช่ ว ยเหลือ ผู้รบั การบ าบัด ในการประเมิน สถานการณ์ ท่ีค ิด ว่ าตนเอง
ล้มเหลว หรือโชคร้ายมากกว่าความเป็ นจริง
7. การมองปั ญหาในแง่มุมใหม่ (reframing) เป็ นกลวิธใี นการเปลีย่ นมุมมองการรับรู้ สถาน
การณ์หรือพฤติกรรม ซึง่ เกี่ยวข้องกับการเน้นประเด็นปั ญหาหรือสนับสนุ นให้มองปั ญหาใน มุมมอง
ใหม่ทแ่ี ตกต่างจากเดิม เช่น แนะนามารดาทีไ่ ปยุง่ เกี่ยวกับลูกมากเกินไป เป็ นเพราะความรักลูกมาก
มุมมองใหม่น้ีช่วยให้สถานการณ์ดขี น้ึ กลวิธดี งั กล่าวเมื่อความคิดเปลีย่ นไปจะช่วยให้ ความรูส้ กึ และ
พฤติกรรมของคนในครอบครัวดีขน้ึ เป็ นการช่วยให้ผปู้ ่ วยมองในแง่มมุ ใหม่ทเ่ี ป็ นเชิงบวก หรือ การที่
บุคคลตกงานไม่มงี านทา ก็จะเกิดความเครียด รูส้ กึ แย่ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถ มองในมุมมอง
ใหม่ว่ามีโอกาสทีด่ ไี ด้หางานใหม่และมีเวลาพักผ่อนมากขึน้ ในช่วงว่างงาน ซึง่ จะช่วยให้เกิดความคิด
เกีย่ วกับตนเองในทางทีด่ ขี น้ึ และเกิดการเปลีย่ นแปลงได้
8. การพิจารณาข้อดี ข้อเสีย ของความคิดทางลบที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้รบั การบาบัดไดฝึ ก
ทดลองทาตามความคิดใหม่
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9. การหยุดความคิด (thought stopping) สามารถใช้ได้ดใี นความคิดทีเ่ ป็ นปั ญหาใน ระยะ
เริม่ ต้น ผู้รบั การบาบัดสามารถหยุดความคิดโดยนึกภาพสมมติ เช่น การนึกถึงภาพหยุดการสัน่
กระดิง่ ปิ ดสวิทซ์ไฟ ซึง่ เหมือนกับการหยุดความคิดของผูร้ บั การบาบัด เมื่อผูร้ บั การบาบัดสามารถ
หยุดความคิดนัน้ ได้แล้ว จึงให้ผู้รบั การบาบัดนาวิธกี ารนี้ไปใช้หยุดความคิดในปั ญ หาที่เกิดขึ้นใน
ชีวติ จริง เป็ นเทคนิคทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการทีจ่ ะหยุดความคิดทีไ่ ม่เหมาะสม โดยเริม่ จากความคิดที่
ก่อให้เกิดความเครียดหรือความทุกข์ทไ่ี ม่ค่อยจะรุนแรง จากนัน้ ค่อยเพิม่ ระดับความคิดทีร่ ุนแรงขึน้
จนถึงความคิดทีเ่ ป็ นปั ญหา
หลักการของการบาบัดทางความคิ ด (the principles of cognitive therapy)
หลักการของการบาบัดทางความคิดสรุปได้ดงั นี้ (ดาราวรรณ ต๊ะปี นตา. 2555; อ้างอิงจาก
กรมสุขภาพจิต. 2550; สุชาติ พหลพาคย์. 2547; Beck. 1995; Beck. 2011)
1. พยายามเข้า ใจวิธ ีก ารคิด (formulation) และเข้า ใจปั ญ หาของผู้ร บั การบ าบัด ในแง่
ความคิด (cognition) ทีป่ ระกอบไปด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ
1.1 ผูใ้ ห้การบาบัดพยายามเข้าใจว่าผูร้ บั การบาบัดคิดอย่างไร และเมือ่ คิดอย่า งนัน้
แล้วมีพฤติกรรมทีเ่ ป็ นปั ญหาตามมาคืออะไร พฤติกรรมเหล่านี้เมือ่ เกิดขึน้ จะยิง่ ไปเสริมวิธกี ารคิดนัน้
1.2 การค้นหาว่าเหตุการณ์ทม่ี ากระตุน้ (precipitating factors) ให้เกิดการรับรูท้ ่ี
บิดเบือน จนเกิดอารมณ์เศร้านัน้ คืออะไร
1.3 การค้นหาสมมติฐานทีเ่ กี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตทีส่ าคัญ ซึง่ ทาให้ผรู้ บั การบาบัด
เกิดวิธกี ารตีความหมายของเหตุการณ์ และเป็ นวิธที ต่ี ดิ ตัวมาแต่ทาให้ (predisposed) ทีจ่ ะทาให้เกิด
อารมณ์เศร้า
2. ต้องมีปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ ามารถให้คาปรึกษาได้ดว้ ย (therapeutic alliance) เช่น มี
ความรูส้ กึ ทีอ่ บอุ่น (warmth) เข้าใจความรูส้ กึ (empathy) ให้การดูแล (caring) ให้การนับถืออย่าง
จริงใจ และมีความสามารถ (competence) ผูบ้ าบัดต้องพูดอย่างเข้าใจ ตัง้ ใจฟั งอย่างละเอียด สรุป
ความคิดและความรูส้ กึ อย่างถูกต้อง มองโลกในแง่ดี และมีความหวัง ก่อนจากกันในแต่ละครัง้ ผู้
บาบัดขอให้ผรู้ บั การบาบัดให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อแสดงว่าผูบ้ าบัดเข้าใจผูร้ บั การบาบัด
3. เน้นความร่วมมือ (collaboration) และการมีส่วนร่วมโดยตรง (active participation)
ผูใ้ ห้การบาบัดและผูร้ บั การบาบัด ทัง้ 2 ฝ่ ายต้องร่วมมือกัน ช่วยกันตัดสินใจว่าจะพูดเกีย่ วกับเรือ่ ง
อะไรในแต่ละครัง้ ของการพบกัน จะพบกันบ่อยแค่ไหน และควรทาอะไรเป็ นการบ้าน ในระยะแรก
ผูใ้ ห้การบาบัดจะเสนอแนวทางให้ เมือ่ มีสมั พันธภาพทีด่ ขี น้ึ ให้ความร่วมมือมากขึน้ จึงให้ผรู้ บั การ
บาบัดตัดสินใจจะพูดเรือ่ งอะไร สรุปใจความสาคัญและให้ตงั ้ การบ้านด้วยตนเอง
4. มีเป้ าหมายทีช่ ดั เจน (goal oriented) และมุง่ เน้นทีป่ ั ญหา (problem focused) ในการ
พบกันครัง้ แรก จึงเป็ นการประเมินว่ามีปัญหาอะไร แล้วร่วมกันตัง้ เป้ าหมาย ผูใ้ ห้การบาบัดจะช่วย
ผูร้ บั การบาบัดในการประเมินความคิดและประเมินความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของการบาบัด
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5. การเน้นทีป่ ั จจุบนั (emphasizes the present) อภิปรายปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ปั จจุบนั เดีย๋ วนี้
ขณะนี้ (here-and-now) โดยช่วยให้ผรู้ บั การบาบัดแยกแยะประเมิน และตอบโต้กบั ความคิดและ
ความเชื่อ ให้เห็นลักษณะความคิดในปั จจุบนั ทีไ่ ม่เป็ นประโยชน์หรือพฤติกรรมทีเ่ ป็ นปั ญหา แต่เมือ่
ทาไประยะหนึ่งอาจมีการย้อนกลับไปดูทอ่ี ดีตทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความคิดและส่งผลต่อปั จจุบนั
แล้วจะ
จัดการอย่างไรกับลักษณะการตีความเหตุการณ์ทเ่ี ป็ นแบบนัน้ มานาน
6. มีการสอนและให้ความรูแ้ ก่ผรู้ บั การบาบัดเพื่อว่าผูร้ บั การบาบัดจะเป็ นผูใ้ ห้การบาบัดแก่
ตนเอง ซึง่ จะเน้นการป้ องกันการกลับมามีอาการกาเริบ ผูใ้ ห้การบาบัดจะให้ความรูว้ ่าโรคซึมเศร้า
เป็ นอย่างไร มีการดาเนินโรคอย่างไร รูปแบบการบาบัดรักษาเป็ นอย่างไร (สอนให้ทราบว่า ความคิด
มีอทิ ธิพลต่ออารมณ์และพฤติกรรม) กระบวนการการบาบัดทางความคิดจะเป็ นอย่างไร
7. มีก ารก าหนดระยะเวลาที่ช ัด เจน เช่ น ใช้เวลาบ าบัด 4-14 ครัง้ ในการบ าบัด ผู้ป่ วย
อารมณ์ ซึม เศร้าและวิต กกังวล จุด ประสงค์เพื่อ ให้เข้าใจถึงคุ ณ ค่ าของเวลาและเวลาที่ม ีให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
8. มีโครงสร้างการบาบัดและทิศทางการบาบัดที่ชดั เจน การทางานในแต่ละครัง้ ประกอบ
ด้วย การตรวจสอบอาการ (ยกตัวอย่างอารมณ์ ) สารวจเหตุ การณ์ เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ ร่วมกัน
กาหนดเรื่อง (agenda) การกาหนดบ้าน สรุปก่อนจบและในการบาบัดแต่ละครัง้ ก็ต้องมีการ สะท้อน
กลับ (feedback) ก่อนจบทุกครัง้
9. เป็ นการสอนให้ผรู้ บั การบาบัดค้นหาความคิดของตนเองทีท่ าให้ทาหน้าทีต่ ่อไปไม่ได้
(dysfunctional) ให้พบ แล้วประเมินความคิดนัน้ และตรวจสอบพฤติกรรมทีต่ อบสนองต่อความคิด ใ
4น รวมถึงการกระทาอย่างไรกับตนเองเพื่อแก้ไขความคิดทีบ่ ดิ เบือน 111าหมายสูงสุดคือ สอนให้
ผูร้ บั การบาบัดพัฒนาตนเองจนสามารถเป็ นผูบ้ าบัดของตนเองได้
10. ใช้เทคนิคหลากหลายเพื่อการเปลีย่ นแปลงความคิด (thinking) อารมณ์ (mood) และ
พฤติกรรม (behavior) วิธกี ารบาบัดต่างๆ หลายวิธขี น้ึ กับว่าจะเลือกวิธใี ดเหมาะกับผูป้ ่ วยประเภทใด
และตามวัตถุประสงค์ของการบาบัดนัน้ ๆ
การจะใช้หลักการดังกล่าวกับผูร้ บั การบาบัดขึน้ อยูก่ บั การประเมินปั ญหา ความสามารถ ใน
การสร้างความสัม พัน ธ์ในการบ าบัด (therapeutic bond) แรงจูงใจของผู้รบั การบ าบัดที่อ ยากจะ
เปลีย่ นแปลง
ขัน้ ตอนการปรับเปลี่ยนความคิ ด
ในการปรับเปลีย่ นความคิด มีขนั ้ ตอนสรุปได้ดงั นี้ (ดาราวรรณ ต๊ะปิ นตา. 2555; Beck.
1995)
การบาบัดในครัง้ แรก (the first therapy session) มีเป้ าหมายดังต่อไปนี้
1. สร้างความไว้วางใจและสร้างความคุน้ เคย เป็ นการสร้างสัมพันธภาพ เพื่อให้เกิดการ
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ยอมรับและความร่วมมือในการบาบัด
2. ให้ผรู้ บั การบาบัดเห็นภาพรวมในการบาบัด เพื่อให้เข้าใจรายละเอียดต่างๆ เกีย่ วกับ
การบาบัดทัง้ หมด
3. ให้ความรูห้ รืออธิบายให้เข้าใจในความผิดปกติหรือปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
และให้ผรู้ บั การ
บาบัดได้เข้าใจใน รูปแบบของการบาบัดทางความคิดและพฤติกรรม ตลอดจนกระบวนการในการ
บาบัดทัง้ หมด
4. ช่วยให้ผรู้ บั การบาบัดได้เข้าใจและยอมรับในปั ญหาหรือความผิดปกติของตนเอง ว่าเป็ น
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้โดยทัวไป
่ ตลอดจนสร้างความหวังในการบาบัดให้กบั ผูร้ บั การบาบัด
5. ช่วยให้ผรู้ บั การบาบัดได้คน้ หาหรือทาให้ทราบถึงความคาดหวังต่อผลลัพธ์ในการบาบัด
ของตนเอง
6. พยายามรวบรวมหรือสารวจหาข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วกับปั ญหา ความยุ่งยากใจของ ผูร้ บั
การบาบัดให้มากทีส่ ุด
7. ใช้ข้อ มูล ทัง้ หมดของผู้รบั การบ าบัด เพื่อ ก าหนดเป้ าหมายในการบ าบัดที่เป็ น ไปได้
ร่วมกันกับผูร้ บั การบาบัด
เพื่อให้การบาบัดบรรลุเป้ าหมาหมายทีก่ าหนดไว้การบาบัดจึงมีขนั ้ ตอนของการบาบัดครัง้
แรกครัง้ ที่ 2 และครัง้ ต่อๆ ไป
การสร้างจิ นตนาการ (Autogenic training)
จินตนาการนับว่าเป็ นความสาคัญ และมีอทิ ธิพลต่อการควบคุมความรูส้ กึ และพฤติกรรม
ของคนเราในการดาเนินชีวติ ประจาวัน บางครัง้ จินตนาการเกิดเองโดยอัตโนมัติ เนื่องจากได้รบั การ
กระตุ้นและชักนาโดยจิตไร้สานึก หรือบางครัง้ เป็ นจินตนาการที่เกิดจากความตัง้ ใจในระดับรู้ สกึ ตัว
ซึง่ สามารถฝึกจินตนาการในระดับรูส้ กึ ตัว ในขัน้ ตอนง่ายๆ ดังนี้ (มรรยาท รุจวิ ชิ ชญ์.2556;67)
1. ขัน้ แรกจงจับความรูส้ กึ ไว้ทเ่ี ท้า แล้วค่อยๆ ไล่ขน้ึ ไปทีน่ ่ อง ต้นขา บริเวณสะโพกและก้น
โดยการผ่อนคลายและกาหนดลมหายใจไว้ทบ่ี ริเวณต่างๆ หลังจากนัน้ ไล่ขน้ึ ไปบริเวณท่อนแขน หลัง
ส่วนล่าง ช่องท้อง กระบังลม และทรวงอก ไหล่ ลาคอ ใบหน้า ศีร ษะ จากนัน้ ใช้เวลา 2-3 นาที เฝ้ า
ติดตามขณะลมหายใจเข้า ออก จากร่างกาย ในการหายใจแต่ละครัง้ จงรูส้ กึ ว่าตัวเองกาลังผ่อนคลาย
จิตใจสงบเย็นลงทุกขณะ และรูส้ กึ ว่าขณะนี้ทวร่
ั ่ างกายรูส้ กึ ผ่อนคลาย และสบาย
2. เริม่ จิน ตนาการว่าก าลังอยู่ในสถานที่อ ันสวยงาม เต็มไปด้วยความสงบสุ ขปล่ อ ยให้
จินตนาการสร้างรายละเอียดต่างๆ ขึน้ มาเอง
3. ผ่อนคลายด้วยการนัง่ หรือนอน ค้นหาสถานที่ของคุณ แล้วพักผ่อนที่นนั ่ 2-3 นาที ซึม
ซับความสงบและความสุขทีอ่ ยูร่ อบตัว จินตนาการในสิง่ ที่อยากเป็ น อยูก่ บั สิง่ นัน้ 2-3 นาที
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4. จากนัน้ หายใจลึกๆ แล้วเริม่ ปล่อยภาพจินตนาการให้เลือนหายไป และรับรูถ้ งึ ความสุข
ความสงบและผ่อนคลาย ระลึกรูถ้ งึ การนัง่ หรือนอน รับรูส้ ภาพห้อง และเริม่ เหยียดตัวอย่างช้าๆ กับ
ลืมตาขึ้นช้าๆ ผู้ฝึกสามารถกลับมาใหม่เมื่อใดก็ตามที่ ปรารถนา การกาหนดความคิดให้เงียบและ
สงบ เป็ นการเน้นให้เกิดความสงบภายในจิตใจ เกิดภาพและความรูส้ กึ ผ่อนคลาย เป็ นสิง่ สาคัญทีท่ า
ให้ร่างกายรูว้ ่าต้องการอะไร เมื่อร่างกายปลดปล่อยสิง่ ที่ไม่ต้องการจะมีการผ่อนคลาย ไม่เป็ นการ
บังคับ และสามารถฝึกได้นายเท่าทีจ่ ะทาได้
การคิ ดแบบโยนิ โสมนสิ การ
การคิดแบบโยนิโนมนสิการ เป็ นการฝึกการใช้ความคิดให้รจู้ กั คิดอย่างถูกวิธ ี คิดอย่างมี
ระเบียบ คิดวิเคราะห์ ไม่มองสิง่ ต่างๆ อย่างผิวเผินโยนิโสมนสิการเป็ นการคิดทีม่ ี 4 ลักษณะ
(พระไตรปิ ฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม 16. 2535: 84; พระพรหมคุณา
ภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2558: 621-622) คือ1) การคิดอย่างถูกวิธ ี ตรงกับความเป็ นจริง ทาให้เข้า
ใจความเป็ นจริงของสรรพสิง่ 2) การคิดต่อเนื่องเป็ นขัน้ ตอน เป็ นระบบตามเหตุผลและแนวทางที่
ถูกต้อง 3) การคิดสืบค้นตามแนวความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย ทาให้เข้าใจความเป็ นมาหรือแหล่งที่
ทาให้เกิดผลเช่นนัน้ 4) การคิดอย่างมีเป้ าหมายในทางดีงาม ทาให้เกิดความเพียร มีสติมนคง
ั ่ จิตใจ
เข้มแข็ง ซึง่ วิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการเป็ น ๑๐ วิธดี งั นี้ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).
2558: 627- 675)
1. การคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย คือ การพิจารณาเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ให้
รูส้ ภาวะทีเ่ ป็ นจริง ด้วยการค้นหาสาเหตุและปั จจัยต่างๆ ทีส่ มั พันธ์ส่งผลสืบทอดกันทาให้เกิดผล
เช่นนัน้ วิธสี บื สาวหาสาเหตุอาจทาโดยการหาความสัมพันธ์หรือการตัง้ คาถามแล้วหาคาตอบ วิธคี ดิ
นี้จดั เป็ นวิธโี ยนิโสมนสิการแบบพืน้ ฐาน
2. การคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ เป็ นการแยกแยะสิง่ ทัง้ หลายออกเป็ นองค์ประกอบ
ย่อยๆ และจัดประเภทหรือจัดหมวดหมู่ขององค์ประกอบย่อยๆ นัน้ อย่างชัดเจน
3. การคิดแบบสามัญลักษณ์หรือวิธคี ดิ แบบรูเ้ ท่าทันธรรมดา คือมองอย่างรูเ้ ท่าทันความ
เป็ นไปของสิง่ ทัง้ หลายในฐานะที่ส ิ่งนัน้ ๆ เกิดจากปั จจัยต่างๆ ปรุงแต่งขึน้ และต้องเป็ นไปตามเหตุ
ปั จจัยตามธรรมดาของมันเอง ตามหลักไตรลักษณ์ (พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เล่ม4. 2539: 27 – 30) โดยมีลกั ษณะ 3 ลักษณะคือ 1) ความไม่เทีย่ ง เป็ นลักษณะที่
ให้เห็นว่าเป็ นของไม่เที่ยง ไม่ค งที่ ได้แก่ มีการเกิดขึ้น และสลายไป มีการเปลี่ยนแปลงสภาพไป
เรื่อยๆ อยู่ได้ชวขณะ
ั่
และ ไม่คงที่ 2) .ความคงอยู่มไิ ด้ เป็ นลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเป็ นทุกข์ คือ
ถูกการเกิดขึน้ และดับสลายบีบคัน้ ตลอดเวลา คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ เป็ นทีต่ งั ้ แห่งความทุกข์ และ
ไม่มคี วามสุข 3) ความเป็ นสภาวะมิใช่ตน เป็ นลักษณะที่ให้เห็นว่าเป็ นของมิใช่ตวั ตน โดยมีลกั ษณะ
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คือ เป็ นการสมมติ ไม่เป็ นของใครจริง ไม่อยู่ในอานาจทีจ่ ะบังคับบัญชาของใคร เป็ นไปตามธรรมดา
ของมัน และ ไม่มตี วั ตน ซึ่งวิธคี ดิ แบบสามัญลักษณ์แบ่งเป็ น ๒ ขัน้ ตอนคือ 1) รูเ้ ท่าทันและยอมรับ
ความจริง และ 2) แก้ไขด้วยความรูแ้ ละแก้ทต่ี วั เหตุปัจจัย วิธคี ดิ นี้ตอ้ งอาศัยความรูแ้ ละประสบการณ์
อย่างมาก
4. การคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหา เป็ นวิธคี ดิ แบบหลักอย่างหนึ่งเพราะสามารถ
ขยายให้ครอบคลุมวิธคี ดิ แบบอื่นๆ ได้ทงั ้ หมด วิธคี ดิ แบบนี้มลี กั ษณะทัวไป
่ ๒ ประการคือ 1) วิธคี ดิ
ตามเหตุและผล โดยสืบสาวจากผลไปหาเหตุแล้วแก้ไขที่เหตุ จัดเป็ น ๒ คู่ คือ คู่ท่ี ๑ กาหนดตัว
ปั ญหา กาหนดเหตุของปั ญหา คู่ท่ี ๒ กาหนดจุดหมายทีเ่ ป็ นภาวะสิน้ ปั ญหากาหนดวิธกี ารเพื่อแก้ไข
สาเหตุ แ ละเพื่อ บรรลุ ภาวะสิ้นปั ญ หา .2) วิธคี ิดที่มุ่งตรงต่ อ สิง่ ที่จะต้อ งท า ต้อ งเกี่ยวข้อ งกับชีว ิต
หลักการของวิธคี ดิ แบบอริยสัจ ประกอบด้วย ขัน้ ที่ ๑ ทุกข์หรือสภาพปั ญหา ขัน้ นี้เป็ นการทาความ
เข้าใจและกาหนดขอบเขตปั ญหาให้ชดั ขัน้ ที่ ๒ สมุทยั หรือสาเหตุของปั ญหา ขัน้ นี้เป็ นการพิจารณา
สืบสาวหาสาเหตุ แ ละปั จจัยที่เกี่ยวข้อ งซึ่งส่งผลให้เป็ นปั ญ หา ขัน้ ที่ ๓ นิโรธหรือ ภาวะปราศจาก
ปั ญ หาซึ่งเป็ นจุดหมายที่ต้องการ ขัน้ นี้จะต้องกาหนดว่าจุดหมายที่ต้องการคืออะไร จุดหมายนัน้
เป็ นไปได้หรือไม่ มีหลักการในการเข้าถึงอย่างไร มีจุดหมายรองที่ลดหลันเป็
่ นขัน้ ตอนในระหว่างได้
อย่างไร และขัน้ ที่ ๔ มรรคหรือวิธแี ก้ไขปั ญหา ขัน้ นี้เป็ นการกาหนดวิธกี าร แผนการและรายการสิง่ ที่
จะต้องทาเพื่อกาจัดสาเหตุของปั ญหาและเข้าถึงจุดหมายทีต่ อ้ งการ
5. การคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์หรือคิดตามหลักการและความมุง่ หมาย เป็ นวิธคี ดิ ทีม่ ี
ความสาคัญมากเมือ่ จะปฏิบตั ติ ามหลักการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ผลตรงตามความมุง่ หมาย วิธ ี
คิดนี้จงึ เป็ นกระบวนการของเหตุและผลทีส่ มั พันธ์กนั ตลอดเวลา
6. การคิดแบบคุณ โทษและทางออก เป็ นการวิเคราะห์สงิ่ ทัง้ หลายตามความเป็ นจริงอีก
แบบหนึ่งและเป็ นวิธคี ดิ ทีต่ ่อเนื่องกับการปฏิบตั มิ าก ลักษณะของวิธคี ดิ แบบนี้ประกอบด้วย 6.1) การ
มองเห็นและยอมรับความจริงว่าทุกสิง่ มีทงั ้ ด้านดี (เป็ นคุณ) และด้านเสีย (เป็ นโทษ) 6.2) มองเห็น
ทางออกที่ดที ่สี ุดเมื่อจะแก้ปัญหา คือรูว้ ่าจุดหมายที่จะไปนัน้ คืออะไร คืออย่างไร วิธคี ดิ แบบนี้จะทา
ให้ปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องที่สุด มีความไม่ประมาท อาจนาเอาส่วนดีของสิง่ ที่ตนละเว้นมาใช้ประโยชน์ได้
และสามารถหลีกเลีย่ งหรือมีโอกาสแก้ไขส่วนเสีย ส่วนบกพร่องทีต่ ดิ มากับวิธปี ฏิบตั ทิ ต่ี นเลือกได้
7. การคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม เป็ นวิธคี ดิ แบบสกัดหรือบรรเทาตัณหาไม่ให้กเิ ลส
เข้าครอบงาจิตใจแล้วชักจูงพฤติกรรมต่อไป วิธคี ดิ แบบนี้ใช้มากในชีว ิตประจาวันเพราะเกี่ยวข้องกับ
การบริโภคใช้ส อยปั จ จัย ๔ และวัส ดุ อุ ป กรณ์ อ านวยความสะดวกต่ า งๆ วิธ ีค ิด แบบนี้ เป็ น การ
ไตร่ตรองประเมินค่าสิง่ ต่างๆ และเลือกปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์แท้จริงของชีวติ เพื่อประโยชน์สุข
ทัง้ แก่ตนเองและผูอ้ ่นื ทาให้พน้ จากความเป็ นทาสของวัตถุมนุ ษย์มคี วามต้องการและให้คุณค่ากับสิง่
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ทีส่ ามารถสนองความต้องการของตน คุณค่าจาแนกเป็ น ๒ ประเภทตามชนิดของความต้องการคือ
1) คุณค่าแท้ หมายถึง คุณค่าหรือประโยชน์ของสิง่ ที่สนองความต้องการของชีวติ โดยตรง เป็ นคุณ
ค่าทีเ่ กิดจากบทบาทหน้าทีแ่ ละผลของบทบาทหน้าทีอ่ ย่างแท้จ ริง คุณค่าแท้ต้องใช้ปัญญาเป็ นเครื่อง
ตีค่าหรือวัด 2) คุณ ค่าเทียมหรือคุณ ค่าพอกเสริม หมายถึงคุณค่าหรือประโยชน์ ท่มี นุ ษ ย์ปรุงแต่ ง
พอกพูนให้แก่สงิ่ นัน้ เพื่อปรนเปรอการเสพ เพื่อเสริมราคาหรือขยายความยิง่ ใหญ่ของตัวตนทีย่ ดึ ถือ
คุณ ค่าเทียมใช้ตณ
ั หาเป็ นเครื่องตีค่าหรือ วัด ทาให้เกิดความทะยานอยากมากขึ้น แก่งแย่งริษ ยา
ปราศจากความสงบสุข บางทีเป็ นอันตรายแก่ชวี ติ
8. การคิดแบบปลุกเร้าคุณธรรม เป็ นวิธคี ดิ แบบสกัดหรือบรรเทาตัณหาและเป็ นข้อปฏิบตั ิ
ระดับต้นๆ สาหรับส่งเสริมความเจริญของกุศลธรรมและสร้างเสริมสัมมาทิฎฐิทเ่ี ป็ นโลกียะ หลักการ
ทัวไปของวิ
่
ธคี ดิ แบบนี้คอื การนาเอาประสบการณ์มาปรับปรุง ชักนาความคิดให้เดินไปในทางทีด่ ี
งาม เป็ นประโยชน์ เป็ นกุศล ไม่ประมาท ทาให้เกิดเจตคติทด่ี ตี ่อบุคคล เหตุการณ์และสิง่ แวดล้อม มี
จิตใจ สะอาดผ่องแผ้ว
9. การคิดแบบเป็ น อยู่ในปั จจุบ ัน เป็ น การคิด วิเคราะห์เหตุ ผ ล เชื่อ มโยงสัม พัน ธ์ องค์
ประกอบต่างๆ จนเกิดความรูจ้ กั คิดที่จะทาปั จจุบนั ให้ดที ่สี ุด ไม่คดิ อาลัยอาวรณ์ถงึ สิง่ ที่ล่วงมาแล้ว
หรือคิดเลื่อนลอยฟุ้ งซ่านกับภาพที่วาดฝั น ปั จจุบนั ในที่น้ี หมายถึง สิง่ ที่เกี่ยวข้องในขณะนัน้ ๆ ซึ่ง
คลุม ถึงเรื่องราวทัง้ หลายที่เชื่อมโยงต่อกันมาถึงสิง่ ที่กาลังรับรู้ กาลังพิจารณา เป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับ
การกระทากิจหน้าที่ ดังนัน้ วิธคี ดิ แบบเป็ นอยู่ในปั จจุบนั จึงเป็ นวิธคี ดิ ทีจ่ ะช่วยให้การปฏิบตั ใิ นปั จจุบนั
ถูกต้องได้ผลดียงิ่ ขึน้ เพราะมีการเตรียมการและวางแผนล่วงหน้า
10. การคิดแบบวิภชั ชวาท แม้จะไม่ใช่วธิ คี ดิ โดยตรงแต่กเ็ ป็ นวิธพี ูดหรือการแสดงหลักการ
แห่งคาสอน เป็ นการสื่อความหมายตามความคิดที่จาแนกแยกแยะประเด็นและแง่มุมต่างๆ อย่าง
ครบถ้วนและตรงตามความจริง เช่น ด้านความจริงของสิง่ นัน้ ด้านส่วนประกอบ ด้านสืบทอดของ
เหตุปัจจัย ด้านความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย ด้านเงือ่ นไขของสภาพการณ์ เป็ นต้น
การให้คาปรึกษาตามหลักกัลยาณมิ ตร
กัล ยาณมิต ร เป็ นลัก ษณะของบุคคลที่มคี ุ ณ สมบัติท่จี ะสังสอน
่
แนะนา ชักจูง ช่วยบอก
ช่องทาง หรือเป็ นตัวอย่างให้ฝึกฝนอบรมไปในทางที่ถูกต้อง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).
2558) ดังนัน้ การมีกลั ยาณมิตร จึงเปรียบเสมือนมีมติ รทีด่ ที จ่ี ะคอยแนะนา ชักจูงให้ได้รบั การพัฒนา
ไปในทางที่ดี ถู ก ต้ อ ง เหมาะสม ด้ว ยความรัก ความจริง ใจ โดยไม่ ห วังผลตอบแทน (วัล นิ ก า
ฉลากบาง.2548: 70) ทาให้ผู้ท่เี กี่ยวข้องได้รถู้ ึงวิธกี ารปฏิบตั ทิ ่ถี ูกต้อง และนาไปฝึ กฝนและพัฒนา
ตนเองในแนวทางที่ถู กต้อง โดยโดยหลักกัลยาณมิตร (พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลง
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กรณราชวิท ยาลัย เล่ ม 23. 2539: 344; สมเด็จพระพุ ฒ าจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร). 2546: 161;
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2558) มีลกั ษณะต่างๆ ดังนี้
1. ลักษณะผู้เป็ นที่รกั คือ มีน้ าใจปรารถนาดี ต้องการให้ ผู้อ่ืนมีค วามสุข รู้สกึ เห็นใจเมื่อ
ผูอ้ ่นื ได้รบั ความทุกข์ ความเดือดร้อน ต้องการช่วยเหลือให้พน้ จากความทุกข์และความเดือดร้อนนัน้
และพลอยชื่นชมยินดีเมื่อผู้อ่นื ประสบความสาเร็จ โดยคอยส่งเสริม สนับสนุ น และให้กาลังใจ ซึ่ง
ลักษณะเช่นนี้จะทาให้ผทู้ ป่ี รึกษาเกิดความไว้วางใจ รักใคร่ สนิทสนม อยากเข้าไปปรึกษา
2. ลัก ษณะผู้เป็ น ที่เคารพ เป็ น ผู้ท่ีม ีค วามยึด มันในหลั
่
ก การ ระเบีย บเป็ น ส าคัญ คอย
ตัก เตือ นเมื่อ ปฏิบตั ิไม่ถู ก ต้อ ง ฝ่ าฝื นกฎ หรือล าเอียง โดยให้ความเป็ นธรรมกับทุกคน ทาให้ผู้ท่ี
ปรึกษารูส้ กึ อบอุ่น ปลอดภัย เป็ นทีพ่ ง่ึ ได้
3. ลักษณะเป็ นผู้น่ายกย่อง เป็ นผู้ท่เี ป็ นแบบอย่างที่ดใี นการพัฒนาตนเอง โดยแสวงหา
ความรูอ้ ยู่เสมอ มีความประพฤติเหมาะสม แต่งกายสุภาพ ทาให้ผทู้ ป่ี รึกษาเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา
พร้อมทีจ่ ะรับฟั ง ให้ความร่วมมือ มันใจ
่ และภาคภูมใิ จ
4. ลัก ษณะเป็ นผู้พูดมีเหตุ ผ ล ชี้แจงให้เ ข้าใจ เป็ น ที่ปรึกษาที่ดีด้ว ยการพู ดให้เข้าใจ มี
เหตุผลชัดเจน ทาให้หมดความเคลือบแคลงสงสัย ทาให้ผู้ท่ปี รึกษาพร้อมที่จะยอมรับ อยากลงมือ
ปฏิบตั ิ ด้วยความกระตือรือร้น ไม่กลัวต่อความยากลาบาก ด้วยบรรยากาศของการเป็ นมิตร
5. ลั ก ษ ณ ะเป็ นผู้ ท่ี พ ร้ อ มจะรับ ฟั งค าปรึ ก ษ า ปั ญ หา และข้ อ เสนอแนะหรือ ข้ อ
วิพากษ์วจิ ารณ์ดว้ ยความอดทน ไม่แสดงอาการเบื่อหน่าย ฉุนเฉียว หรือโต้แย้งรุนแรง
6. ลัก ษณะเป็ น ผู้อ ธิบ ายได้อ ย่า งชัด เจน สามารถอธิบ ายสิ่ง ต่ า งๆ ได้เป็ น ล าดับ เป็ น
ขัน้ ตอน เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ทาให้เข้าใจได้งา่ ย
7. ลักษณะของผูท้ ่ไี ม่ชกั นาไปในทางเสื่อม คือ ไม่เป็ นผูแ้ นะนาชักชวนให้ไปทาในสิง่ ทีไ่ ม่
เป็ นประโยชน์ พร้อมทัง้ แนะนาไปในทางทีด่ ี เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์
กระบวนการกัลยาณมิ ตร
กระบวนการกัลยาณมิตร เป็ นกระบวนการสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยมีจดุ มุง่ หมาย
เพื่อบรรเทาทุกข์ และสร้างความสุข (สุมน อมรวิวฒ
ั น์.2545: 18-20) ดังนี้
1. การบรรเทาทุ ก ข์ มีข นั ้ ตอนคือ การสร้า งความเข้า ใจ การก าหนดปั ญ หาและแนว
ทางแก้ไข การศึก ษาค้น คว้า คิด วิเคราะห์ร่ว มกัน ถึงสาเหตุ ข องปั ญ หา และการจัด ล าดับ ความ
ซับซ้อนของปั ญหา
2.การสร้างความสุข มีขนั ้ ตอนคือ การกาหนดจุดหมายของการแก้ปัญหา การวิเคราะห์
ทางเลือก การจัดลาดับวัตถุประสงค์และวิธกี าร การกาหนดวิธกี ารทีถ่ ูกต้องเหมาะสมในหลายวิธ ี
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับรูปแบบการจัดการความเครียดแบบผสมผสาน มีผศู้ กึ ษาดังนี้
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เอกราชา ระศร (2555). ศึกษาผลของการประยุกต์ใช้เทคนิคการปฏิบตั สิ มาธิออกกาลัง
ประสาทสัมผัสต่อการลดความเครียดและการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อาเภอกุด
ชุม จังหวัดยโสธร โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จานวน 935 คน (กลุ่มทดลอง
198 คน กลุ่มเปรียบเทียบ 210 คน) ผลวิจยั พบว่าค่าเฉลีย่ คะแนนความเครียดดีกว่าก่อนทดลองและ
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ .05
Young (2001) ศึกษาผลของโยคะต่อภาวะเครียดในผู้ป่วยที่ฟ้ื นจากโรคหัวใจ จานวน 34
คน กลุ่มทดลองได้รบั การฝึกโยคะเป็ นเวลา 6 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าผูป้ ่ วยมีความเครียดลดลง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
พระอนุพงษ์ พรมสะอาด (2551) ศึกษาการประยุกต์ใช้อริยสัจสีใ่ นการจัดการความเครียด
โดยใช้รปู แบบการโครงการเป็ นเทศนาธรรมและการฝึกปฏิบตั ธิ รรมโดยใช้แนวทางของศีล สมาธิและ
ปั ญญา ฝึกอบรมปฏิบตั ธิ รรมเป็ นเวลา 3 วัน ณ สานักปฏิบตั ธิ รรมเวียงกาหลง อ.เวียงป่ าเป้ า จ.
เชียงราย จานวน 30 คน โดยมีกจิ กรรมดังนี้ 1) กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ ให้จติ ใจสงบ 2) .การนัง่
สมาธิ 3) .การทาบุญตักบาตรตอนเช้า การให้ทาน 4) กิจกรรมช่วยกันปั ดกว่าเสนาสนะ บาเพ็ญตน
เป็ นประโยชน์ 5) ฟั งเทศน์ 6) สนทนาธรรม ผลการวิจยั พบว่าในภาพรวมด้านร่างกาย อารมณ์
พฤติกรรม หลังจากการจัดกิจกรรมระดับความเครียดลดลงอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ.001
วิทยา ระดาดาษ (2555) ศึกษาโปรแกรมการจัดการความเครียดในผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง
อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การทาสมาธิแบบสติปัฏฐาน4 และ
การควบคุมความคิด โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสูงจานวน 60 คน พบว่า
ระยะติดตามประเมินผลมีระดับความเครียดลดลงกว่าระยะหลังทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
.05
อรวรรณ รอนราญ (2552) ศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียด
และอาการปวดศีรษะในผู้มอี าการปวดศีรษะจากความตึงเครียด โดยใช้การกาหนดลมหายใจ การ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การทาสมาธิอานาปานสติ และการปรับความคิด ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างเป็ นผูท้ ่ี
มีอาการปวดศีรษะที่ได้รบั การวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็ นผู้ท่มี อี าการปวดศีรษะจากความตึงเครียด
จานวน 16 ราย พบว่าหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความเครียดของกลุ่มทดลองมี ค่าเฉลี่ย
ความเครียดและอาการปวดศีรษะน้ อยกว่าก่ อนเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความเครียดอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .001 และระหว่างกลุ่มควบคุ มและกลุ่ มทดลองพบว่า ความเครียดและ
ระดับของอาการปวดศีรษะ หลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความเครียดน้อยกว่าอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 และระยะเวลาของอาการปวดศีร ษะ หลัง เข้า ร่ว มโปรแกรมการจัด การ
ความเครียดน้อยกว่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากแนวคิดการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตแบบผสมผสานและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ทาให้ทราบว่าเป็ นการจัดการความเครียดแบบผสมผสานด้านร่างกายและจิตใจประกอบด้วย ชี่กง
โยคะ และการปฏิบตั สิ มาธิออกกาลังกายประสาทสัมผัส และการจัดการความเครียดแบบผสมผสาน
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ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ มาร่วมกับด้านความคิดอันได้แก่ การปรับความคิด การสร้างจิตนาการ การ
คิด แบบโยนิ โสมนสิก าร และการให้ค าปรึก ษาตามหลัก กัล ยาณมิต รการให้ค าปรึก ษาตามหลัก
กัลยาณมิตร สามารถทาให้ร่างกาย จิตใจ ผ่อนคลาย และการปรับเปลี่ยนความคิดได้ ซึ่งจะทาให้
บุคคลทีเ่ กิดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ สามารถนาไปจัดการความเครียดได้

3. การสังเคราะห์งานวิ จยั (Research Synthesis)
การสัง เคราะห์ ง านวิจ ัย (Research Synthesis) เป็ นการค้ น หาความสอดคล้ อ ง และ
พิจารณาการเปลีย่ นแปลง หรือความแตกต่างของการศึกษาทีศ่ กึ ษาในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เพื่อ
บู ร ณาการงานวิจ ัย ให้ ส ามารถที่ จ ะสรุ ป อ้ า งอิง ได้ (Cooper and Lindsay . 1997) โดยการน า
ส่ ว นย่อ ยมาประกอบเข้าด้ว ยกัน จนเกิด สิ่งใหม่ข้นึ (อุ ทุ ม พร จามรมาน.2531) ใช้การศึกษาตาม
วิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ เพื่อตอบปั ญ หาที่ต้องการศึกษาโดยการรวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
ปั ญหานัน้ ๆ หลายเรื่องมาศึกษาวิเคราะห์ดว้ ยวิธที างสถิตหิ รือข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ สรุปที่
เป็ นระบบนาไปสู่คาตอบทีเ่ ป็ นข้อยุตขิ องปั ญหาวิจยั (นงลักษณ์ วิรชั ชัย.2542)
การสังเคราะห์งานวิ จยั จาแนกไดเป็ น 2 ประการคือ
1. การสังเคราะห์เชิ งคุณ ภาพ (Qualitative Synthesis) เป็ นการอ่านรายงานการวิจยั
แล้วนามาสรุปเข้าดัวยกัน ก่อให้เกิดความหลากหลายของผลการสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ ซึง่ จะอิง
ผู้สงั เคราะห์เป็ นหลัก ผลที่ได้จากการสังเคราะห์ซ่งึ มีค วามแตกต่างกันออกไป สาหรับงานวิจยั นี้
ผูว้ จิ ยั จะสังเคราะห์งานวิจยั โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
การวิ เคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis)
การวิเคราะห์เนื้อหา คือ เทคนิค การวิจยั ที่พยายามจะบรรยายเนื้อ หาของข้อความหรือ
เอกสาร โดยใช้วธิ กี ารเชิงปริมาณอย่างเป็ นระบบ กล่าวคือ การทาให้ขอ้ มูลเอกสาร ได้แก่ ถ้อยคา
ประโยคหรือใจความในเอกสารเป็ นจานวนที่วดั ได้ แล้วแจงนับจานวนของถ้อยคา ประโยค หรือ
ใจความเหล่านัน้ การบรรยายนี้เน้นที่เนื้อหาตามที่ปรากฎในข้อความ พัฒนาจาก เนื้อหาโดยผูว้ จิ ยั
ไม่มอี คติห รือนาความรู้สกึ ตนเองเข้าไปพัวพัน ไม่เน้ นการตีค วามหรือ หาความ หมายที่ซ่อ นอยู่
เบื้องหลัง หรือความหมายระหว่างบรรทัด สาหรับนักวิจยั บางคนถือว่าการ วิเคราะห์เนื้อหาอาจไม่
จาเป็ นต้องเป็ นวิธกี ารเชิงปริมาณก็ได้ เพียงแต่ให้การระบุคุณลักษณะ เฉพาะของข้อความหรือสาระ
อย่างมีระบบและเป็ นสภาพวัตถุวสิ ยั ดังนัน้ สรุปได้ว่าการวิเคราะห์เนื้อหาต้องมีลกั ษณะสาคัญ 3
ประการคือ มีความเป็ นระบบ มีความเป็ นสภาพวัตถุวสิ ยั (objectivity) และอิงกรอบแนวคิดทฤษฎี
(สุรางค์ จันทวานิช.2531)
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Kripendorff (1980) ได้เสนอการวิเคราะห์เนื้อหาเป็ น 6 ประเภทคือ
1. วิเคราะห์เพื่อหามาตรฐาน เป็ นการวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณค่าของสาระเนื้อหาว่ามี
คุณค่ามากน้อยเพียงไรหรือเมือ่ วิเคราะห์ว่าเนื้อหาสาระแตกต่างไปจากมาตรฐานมากน้อยเพียงใด
2. วิเคราะห์เพื่อหามาตรฐาน เป็ นการวิเคราะห์เพี่อประเมินคุณค่าของสาระเนื้อหาว่า มี
คุณค่ามากน้อยเพียงไรหรือเพื่อวิเคราะห์ว่าเนื้อหาสาระแตกต่างไปจากมาตรฐานมากน้อยเพียงใด
3. วิเคราะห์เนื้อหาดัชนีบางอย่าง เช่นความถี่ของคาสัญ ลักษณ์ ท่แี สดงให้เห็นแรงจูงใจ
ของผูเ้ ขียน หรือหาดัชนีเพื่อชีใ้ ห้เห็นความรูส้ กึ พอใจ ไม่พอใจต่อเหตุการณ์บางอย่าง
4. วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหากลุ่มคาแบบต่างๆ เช่น การอ้างถึงนายกรัฐมนตรี อาจทาได้โดย
ใช้ตาแหน่ง ยศ ปี สถานที่ ชื่อ เป็ นต้น
5. วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาความหมาย เช่น การสรุปประเด็น การหาสาเหตุและผล การ
อธิบายพฤติกรรม
6. วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหากระบวนการภายใน เช่น การวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับ สภาวะ
แวดล้อม ทาให้ได้ขอ้ สรุปเกี่ยวกับการปฎิบตั ิ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในแต่ละพืน้ ทีต่ ่อ
การทานุบารุงสภาวะแวดล้อมในพืน้ ทีข่ องตน
องค์ประกอบในการวิ เคราะห์เนื้ อหา
อุทุมพร จามรมาน (2531) ได้เสนอองค์ประกอบของการวิเคราะห์เนื้อหาว่าประกอบด้วย
1. เนื้อหาที่จะวิเคราะห์ ซึ่งอาจเป็ น เอกสาร สิง่ พิมพ์ รูปภาพ การ์ตูน ละคร เพลงการ
โฆษณา ฟิ ลม์ ภาพยนตร์ บทคาพูด คากล่าว หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ การศาสนา เป็ นต้น
2. วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เนื้อหา การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หามี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ หญ่ ๆ 3
ประการคือ
2.1 เพื่อสรุปข้อมูล
2.2 เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธ์ภายใน
2.3 เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธ์ภายนอก
3. หน่วยในการวิเคราะห์
ในการวิเคราะห์ เนื้ อ หา ผู้ว ิเคราะห์ต้ อ งมีค วามกระจ่า งในเรื่อ งหน่ ว ยที่จ ะท า การ
วิเคราะห์ว่าเป็ นหน่วยแบบใด โดยปกติหน่วยในการวิเคราะห์เนื้อหา 3 ประการคือ
3.1 หน่วยจากการสุ่ม ได้มาจากการสังเกต หรือการสัมผัส แต่ละหน่วย นัน้ มีลกั ษณะที่
เป็ นอิสระต่อกัน เช่น ประโยคแต่ละประโยคถือเป็ น 1 หน่วย
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3.2 หน่ วยจากการบันทึก เป็ นการจัดกระทาข้อมูลจากการสุ่ ม มาย่อ ยเป็ นกลุ่มเป็ น
พวก
3.3 หน่วยจากเนื้อหา เป็ นการรวบรวมหน่วยจากการบันทึกมาจัดกลุ่มอีกทีหนึ่ง
4. การสุ่มตัวอย่างและประชากร
การวิเคราะห์เอกสาร จะต้อ งเกี่ยวข้อ งกับ ปริม าณของสิ่งที่น ามาวิเคราะห์มากมาย
ดังนัน้ นักวิเคราะห์จงึ ต้องรูจ้ กั การสุ่มเอกสารออกมาวิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ จาแนก
สิง่ ทีเ่ กี่ยวข้องทีจ่ ะวิเคราะห์ ออกจากสิง่ ทีไ่ ม่เกี่ยวข้อง และหลังจากได้ปริมาณ สิง่ ทีจ่ ะวิเคราะห์ออก
มาแล้ว ทาการสุ่มเนื้อหาสาระสิง่ ทีจ่ ะวิเคราะห์ออกมาเท่าทีเ่ วลาและงบประมาณอานวยให้
วิ ธีวิเคราะห์เนื้ อหา
วิธกี ารวิเคราะห์เนื้อหามีดว้ ยกัน 2 ขัน้ ตอนคือ
ขัน้ ที่ 1 การแปลภาษาเป็ นข้อมูล
การแปลภาษาเป็ นข้อมูลจะทาได้กต็ ่อเมื่อผูว้ เิ คราะห์จบั ประเด็นทีซ่ ่อนอยูใ่ นเนื้อหาได้อย่าง
ชัดเจนเสียก่อน แล้วแยกเนื้อหาสาระออกเป็ นส่วนย่อยๆ
ขัน้ ที่ 2 การแปลข้อมูลออกเป็ นตัวเลข
กระทาหลังจากที่วเิ คราะห์เนื้อหาออกเป็ นส่วนย่อยแล้ว การแปลข้อมูลจากส่วนย่อย เป็ น
ตัวเลขสามารถทาได้2 แบบคือ แปลเป็ นจานวน (หรือความถี)่ กับแปลเป็ นค่าหรือคะแนน
โดยสรุป การวิเ คราะห์ เนื้ อ หาเป็ น งานสมองที่ต้ อ งใช้ผู้เชี่ย วชาญในเนื้ อ หานั ้น ๆ การ
วิเคราะห์เนื้อหาต้องกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ให้ชดั เจนว่าต้องการ อะไร เพื่ออะไร การ
วิเคราะห์เนื้อหาต้องมีเนื้อหาที่ส่อื ความหมายได้ครบถ้วน สมบูรณ์ แม้ว่า ต้องทาการสุ่มออกมา ก็
เป็ นการสุ่มที่ไม่ลาเอียง และสุ่มอย่างดี ผลการวิเคราะห์เนื้อหาต้องได้รบั การตรวจสอบทัง้ ในแง่
ความเทีย่ งและความตรง (อุทุมพร จามรมาน: 2531)
การสังเคราะห์เชิ งปริ มาณ (Quantitative Synthesis) เป็ นการวิเคราะห์ตวั เลขหรือ
ค่าสถิตทิ ป่ี รากฏในงานวิจยั เหล่านัน้ มาคานวณเพิม่ เติม ทาให้เกิดข้อสรุป ผลการสังเคราะห์เชิง
ปริมาณจึงสอดคล้องกันไม่ว่าจะมีผสู้ งั เคราะห์กค่ี นก็ตาม ดังนัน้ การสังเคราะห์เชิงปริมาณจึงเป็ นการ
วิเคราะห์ผลวิเคราะห์ (Analysis of Analyses) หรือการวิเคราะห์เชิงผสมผสาน (I n t e g r a t i v e
Analysis) หรือการวิจยั งานวิจยั (Research of Research) (อุทุมพร จามรมาน: 2531) โดยงานวิจยั
นี้จะใช้การวิเคราะห์อภิมาน (Meta – Analysis) เพื่อต้องการตอบปั ญหาว่าผลวิจยั ในประเด็นปั ญหา
ทีส่ นใจศึกษาข้อสรุปผลการวิจยั ในภาพรวม (G l a s s , M c g r a w & S m i t h . 1 9 8 7: 2 1)
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คุณลักษณะของการวิ เคราะห์อภิ มาน
ในการวิเคราะห์อภิมาน มีคุณลักษณะทีส่ าคัญ สรุปได้ดงั นี้ (Glass, Mcgraw & Smith.
1987: 21-24)
1. เป็ นการสังเคราะห์งานวิจยั เชิงปริมาณ ที่ประกอบไปด้วยการใช้ตวั เลขและวิธกี ารทาง
สถิติ เพื่อจัดเรียงข้อมูลจากงานวิจยั จานวนมาก จนได้ขอ้ สรุปอย่างเป็ นระบบ
2. การวิเคราะห์ อ ภิม านไม่ ได้ป ระเมิน คุ ณ ภาพงานวิจ ยั จากข้อ ค้น พบของงาน ซึ่ง ข้อ
บกพร่องต่างๆ จะไม่ถูกตัดออกจากการวิเคราะห์ ดังนัน้ คุณลักษณะทีเ่ กี่ยวข้องกับคุณภาพงานวิ จยั
จึงถูกนามาเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ในภายหลัง
3. มุง่ แสวงหาข้อสรุปในประเด็นทีต่ อ้ งการ กล่าวคือ ผลของตัวแปรจัดกระทาทีม่ ผี ลต่อตัว
แปรตามในปริมาณทีช่ ดั เจนว่ามากหรือน้อยเพียงใดในรูปของการประมาณค่าขนาดอิทธิพล
4. มีจุด มุ่งหมายเพื่อ อ้างอิงไปยังกลุ่ มประชากรที่มากขึ้น และเพื่อ ความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิ ซึ่งงานวิจยั ทีน่ ามาวิเคราะห์ไม่จาเป็ นต้องมีความเหมือนกันทุกด้าน เพราะในความเป็ นจริง
ไม่สามารถหางานทีเ่ หมือนกันทุกด้านได้ การวิเคราะห์ประเด็นทีแ่ ตกต่างของงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาปั ญหา
เดียวกัน ที่มคี วามแตกต่างกัน สามารถบอกได้ว่าความแตกต่างนัน้ มีอทิ ธิพลต่อข้อสรุปที่ได้หรือไม่
จากขัน้ ตอนการวิเคราะห์ทางสถิติ
ดัชนี มาตรฐานสาหรับวิ เคราะห์อภิ มาน
การสร้างดัชนีมาตรฐาน (Standard indices) เป็ นการน าค่ าสถิติม าใช้ในการสังเคราะห์
งานวิจ ยั เพื่อ ให้ เป็ น ระบบและมีค วามเป็ น ปรนั ย มากขึ้ น ค่ า ดัช นี ม าตรฐานสามารถบอกขนาด
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในปั ญ หาวิจยั ให้ชดั เจนขึ้น ดัชนีมาตรฐานในการสังเคราะห์งานวิจยั เชิง
ปริม าณมี 2 แบบคือ ดัช นี ค วามน่ า จะเป็ น และดัช นี บ อกความส าคัญ ของอิท ธิพ ล (Hunter; &
Schmidt. 1990)
1. ดัช นี ค่ า ความน่ าจะเป็ น (P-Value Statistics) ใช้บ อกความน่ าจะเป็ น ในการปฏิเสธ
สมมติฐานทางสถิตดิ ว้ ยวิธตี ่างๆ หลายวิธ ี เช่น การนับคะแนนเสียงแบบเดิม (Conventional VoteCounting method) เป็ นวิธที ่สี รุปผลการสังเคราะห์จากการแจงนับที่สูงสุ ด (Glass, McGraw and
Smith.1987: 92-95) ทาให้เกิดความลาเอียง ถ้างานวิจยั นัน้ มีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ วิธนี ้ีจงึ ไม่ได้
คานึงถึงคุณลักษณะงานวิจยั และไม่สามารอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้
2. ดัชนีบอกความสาคัญของค่าอิทธิพล (Effect Magnitude) เป็ นค่าสถิตทิ ่สี ร้างเพื่อบอก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในปั ญหาการวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์ ดังนี้
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2.1 ดัชนี ค่ าสัม ประสิท ธิ ์สหสัม พัน ธ์ (Correlation coefficient) เป็ น ค่ าสถิติท่ีน ามาใช้
เป็ นดัชนีมาตรฐานในการสังเคราะห์งานวิจยั เชิงสหพันธ์ โดยนาค่าที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ ค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน หรือวิเคราะห์ว่าปั จจัยหรือตัวแปรใดมีผลต่อค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
2.2 ดัช นี ม าตรฐานของ Cochran เป็ น ค่ า สถิติท่ีน ามาใช้เป็ น ดัช นี ม าตรฐานในการ
สังเคราะห์งานวิจยั เชิงทดลอง โดยมีค่ าเท่ากับ ผลต่ างระหว่างค่ าเฉลี่ยของกลุ่ มทดลองกับ กลุ่ ม
ควบคุม ซึง่ ดัชนีชนิดนี้ขาดคุณสมบัตคิ วามเป็ นคะแนนมาตรฐานและไม่เป็ นทีน่ ิยม เนื่องจากผันแปร
ตามตัวแปรตามในงานวิจยั
2.3 ดัช นี ข นาดอิท ธิพ ล (Effect sizes) ของ Cohen เป็ น ค่ าสถิติท่ีน ามาใช้เป็ น ดัช นี
มาตรฐานในการสังเคราะห์งานวิจยั เชิงทดลอง โดยกาหนดให้มคี ่าเท่ากับผลต่างระหว่างค่าเฉลีย่ นก
ลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม และใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเป็ นตั วหาร ทาให้มคี ่าเป็ นมาตรฐาน
มากขึ้น ต่ อ มา Glass, McGaw and Smith (1987) ได้พ ัฒ นาสู ต รดังกล่ า วโดยใช้ส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐานกลุ่มควบคุมเป็ นตัวหารแทน
จากที่กล่าวมาดัชนีท่ไี ด้รบั ความนิยมในการวิเคราะห์อภิมานคือดัชนีขนาดอิทธิพล และ
ดัชนีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ ซึ่งดัชนีมาตรฐานทัง้ สองชนิดไม่มหี น่ วยและมีระดับการวัดถึงระดับ
อันตรภาค เพื่อให้เหมาะกับงานวิจยั เชิงทดลองทีผ่ วู้ จิ ยั นามาสังเคราะห์ในงานวิจ ัยในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึง
เลือกใช้วธิ กี ารคานวณค่าขนาดอิทธิพล
ประเภทของการวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยการวิ เคราะห์อภิ มาน
ในปั จจุบนั สามารถเลือกวิธกี ารวิเคราะห์อภิมาน ซึง่ มีความแตกต่างกันในรายละเอียดของ
วิธกี ารวิเคราะห์ และผลการวิเคราะห์บางประการ ซึ่งจะมีความเหมาะสมกับงานวิจยั ที่แตกต่างกัน
ดังนี้
1. วิธขี อง Glass (Glass, Mcgraw & Smith. 1987) มีจุดเด่นคือการมีสูตรในการประมาณ
ค่ า อิท ธิพ ลของานวิจ ัย ที่ม ีรูป แบบการทดลองแตกต่ า งกัน ทุ ก แผนการวิจ ัย และมีสู ต รในการ
ปรับเปลีย่ นสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบอื่นๆ มาเป็ นสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (นงลักษณ์
วิรชั ชัย. 2542: 77) สูตรในการประมาณค่าดัชนีมาตรฐานมีคานวณจากค่าสถิตโิ ดยตรง และค่าสถิติ
ในการทดสอบสมมุตฐิ าน สาหรับความแปรปรวนในดัชนีมาตรฐานใช้การวิเคราะห์ถดถอย และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน โดยมีดชั นีมาตรฐานเป็ นตัวแปรตาม และตัวแปรปรับเป็ นตัวแปรต้น
2. วิธ ีของ Hunter (Hunter & Schmidt. 1990) จุดเด่ นของวิธ ีน้ี ค ือ การค านวณที่ม ีส่ ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐานรวมเป็ นตัวหาร การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนก่อนการสังเคราะห์ การสังเคราะห์
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โดยใช้ ก ารหาค่ า เฉลี่ย ถ่ ว งน้ า หนั ก ด้ว ยขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า ง เป็ นวิธ ีก ารที่ม ีข้อ ดีต รงที่ส ามารถ
สังเคราะห์งานวิจยั ได้แม้ว่าจะมีงานวิจยั ที่ศกึ ษาปั ญหาเดียวกันเพียง 3-4 เรื่อง วิธนี ้ีได้รบั การให้ใช้
กับการวิจยั เพื่อการสังเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มากที่สุด และพัฒนาไปเป็ นการวิจเั พื่อสรุป
นัยทัวไปของความเที
่
ย่ งตรง (validity generalization) (นงลักษณ์ วิรชั ชัย.2542: 88-89)
3. วิธขี อง Rosenthal (Rosenthal. 1991) จุดเด่นของวิธนี ้ีคอื การแก้ปัญหาความลาเอียง
เนื่ อ งจากการขาดงานวิจยั ที่ผ ลการวิจยั ไม่ม ีนัย ส าคัญ ทางสถิติในการสังเคราะห์งานวิจยั (Filedrawer problem) โดยการคานวณว่าจะมีงานวิจยั ที่ไม่นัยสาคัญทางสถิติก่เี รื่องจึงจะทาให้ผลสรุป
การสังเคราะห์งานวิจยั มีนัยสาคัญ เปลี่ยนเป็ นไม่มนี ัยสาคญทางสถิติ แต่วธิ นี ้ีได้รบั การยืนยันว่ ามี
น้อยมาก (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542: 89-90)
4. วิธขี อง Hedges (Hedges & Okin.1985) ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ลกั ษณะการแจง
แจกค่าประมาณดัชนีมาตรฐานขนาดอิทธิพล (Sampling distribution of estimator of effect size)
โดย การประมาณค่าไม่ลาเอียงของขนาดอิทธิพลจากงานวิจยั แต่ละเรื่อง การทดสอบสมมุติฐาน
เกี่ยวกับความแปรปรวนของขนาดอิทธิพล และการสังเคราะห์ค่าประมาณของขนาดอิทธิพล (นง
ลักษณ์ วิรชั ชัย.2542: 90)
5. วิธ ีข อง Slavin (Slavin. 1987) วิธ ีน้ี ให้ค วามส าคัญ กับ การคัด เลือ กงานวิจ ยั ที่น ามา
สังเคราะห์ ดังนัน้ จึงต้องมีการประเมินคุณภาพงานวิจยั และคัดเลือกเฉพาะงานวิจยั ทีม่ คี ุณภาพตาม
เกณฑ์มาสังเคราะห์ ซึง่ วิธนี ้ีมขี อ้ จากัดในการปฏิบตั จิ ริงเพราะงานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์มไี ม่มากนัก
ท าให้ข นาดของกลุ่ ม ตัว อย่างส าหรับ การวิเคราะห์ม ีจ านวนน้ อ ยลง การอ้ างอิงผลการวิจยั จึง มี
ข้อจากัด (นงลักษณ์ วิรชั ชัย.2542: 98)
6. วิธขี อง Mullen (Mullen.1989) เป็ นวิธที ใ่ี ช้การประมาณค่าอิทธิพลเช่นเดียวกับ Cohen
(1986) และใช้การประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้คะแนน Fisher Z ในการวิเคราะห์
การประมาณค่าเฉลีย่ ของดัชนีมาตรฐานใช้การหาค่าเฉลีย่ แบบถ่วงน้ าหนัก จุดเด่นของวิธนี ้ีคอื การ
ใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ทดสอบโมเดล และเสนอภาพกราฟิ ก
จากวิธกี ารวิเคราะห์อภิมานที่กล่ าวมา พบว่าวิธขี อง Glass วิธ ีของ Hunter และวิธขี อง
Rosenthal เป็ นวิธที ่ใี ช้ได้ดใี นปั จจุบนั (นงลักษณ์ วิรชั ชัย และสุวมิ ล ว่องวานิชม .2542: 29) การ
คานวณค่าขนาดอิทธิพล แม้ส่วนใหญ่แนะนาให้ใช้ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตราฐานรวมในการคานวณ แต่
ผลการวิจยั ของ (นงลักษณ์ วิรชั ชัย ; และสุวมิ ล ว่องวานิช. 2542: 27; อ้างอิงจาก Kulik & Kulik.
1989) พบว่าการใช้ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุมตามวิธขี อง Glass เหมาะสมกว่า อีก
ทัง้ Glass มีการประมาณค่าขนาดอิทธิพลของการวิจยั เชิงทดลองในแบบการวิจยั ทีแ่ ตกต่างกัน และ

52
การคานวณค่าดัชนีใน 2 แบบคือ การคานวณจากค่าสถิตโิ ดยตรง และการประมาณค่าจากผลการ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผวู้ จิ ยั เลือกใช้การวิเคราะห์อภิมานตามวิธขี อง
Glass (1987) ในงานวิจยั นี้ รายละเอียดดังนี้
สูตรที่ 1 กลุ่มทดลองเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยมีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม กลุ่มควบคุม 1
กลุ่ม

โดยที่

= ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มทดลอง
= ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มควบคุม
= ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม

สูตรที่ 2 กลุ่มทดลอง 1กลุ่ม และไม่มกี ลุ่มควบคุม แต่มกี ารวัดผลเปรียบเทียบก่อนและหลัง
การทดลอง

โดยที่

= ค่าเฉลีย่ หลังการทดลอง
= ค่าเฉลีย่ ก่อนการทดลอง
= ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของก่อนการทดลอง

สูตรที่ 3 แบบแผนการทดลองไม่มกี ลุ่มควบคุม

โดยที่

= ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มทดลอง
= ค่าเฉลีย่ ของกลุ่มเปรียบเทียบ
= ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของกลุ่มเปรียบเทียบ

สูตรที่ 4 กลุ่มตัวอย่างตัง้ แต่ 2 กลุ่มขึน้ ไป และเสนอค่าสถิต t กลุ่มตัวอย่างเป็ นอิสระต่อกัน
โดยทีก่ ลุ่มตัวอย่างทัง้ สองเท่ากัน
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โดยที่

= จานวนกลุ่มตัวอย่าง

หลักการวิ เคราะห์อภิ มาน
สรุปหลักการและกระบวนการของการวิเคราะห์อภิมาน มีดงั นี้ (นงลักษณ์ วิรชั ชัย.2542:
62)
1. เพื่ออธิบายความแปรปรวนดัชนีมาตรฐาน
2. ลักษณะตัวแปรในการวิเคราะห์อภิมาน คือ ดัชนีมาตรฐานเป็ นตัวแปรตาม ตัวแปรต้น
ได้แ ก่ คุ ณ ลัก ษณะงานวิจ ยั ที่ผู้ว ิจ ยั สนใจศึก ษา ซึ่ง บางส่ ว นจะน ามาใช้เป็ น ตัว แปรปรับ ในการ
วิเคราะห์ และส่วนทีไ่ ม่ได้นามาศึกษาจะเป็ นตัวแปรแทรกซ้อนสาหรับการวิเคราะห์
3. ใช้หลักการควบคุมความแปรปรวนจากตัวแปรแทรกซ้อนให้คงที่ (Max- Min-Con) โดย
ใช้วธิ ที างสถิติ กล่าวคือเพิม่ ความแปรปรวนในระบบให้มคี ่าสูงสุด ลดความแปรปรวนจากความคลาด
เคลื่อนให้มคี ่าน้อยทีส่ ุด และควบคุมความแปรปรวนจากตัวแปรแทรกซ้อนให้มคี ่าคงที่
ขัน้ ตอนการวิ เคราะห์อภิ มาน
การวิเคราะห์อ ภิม าน มีว ิธ ีก ารด าเนิ น การวิจยั แบ่ งเป็ น ขัน้ ตอน มีรายละเอีย ดคือ การ
กาหนดปั ญหาการวิจยั และวัตถุประสงค์ การศึกษาเอกสารมีเ่ กี่ยวข้องกับการวิจยั การวบรวบข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการสรุปและเสนอรายงาน ดังนี้ (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542: 65-99)
ขัน้ ตอนที่ 1 การกาหนดปั ญหาวิจยั และวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. การก าหนดปั ญ หาวิจ ัย ในขัน้ นี้ เ ป็ นการก าหนดปั ญ หาวิจ ัย เกี่ย วกับ ค่ า แนวโน้ ม สู่
ส่วนกลางของดัชนีมาตรฐาน และความแปรปรวนของดัชนีมาตรฐาน ของงานวิจยั ทีน่ ามาสังเคราะห์
อย่างไร กล่าวคือ1) ในการวิจยั นี้กาหนดค่าแนวโน้มของดัชนีมาตรฐานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ แต่ละรูปแบบ มีประสิทธิผลต่อความเครียดหรือไม่ มีขนาดเท่าไหร่ 2)
รูป แบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีว ิต แต่ ล ะรูป แบบอธิบ ายความแปรปรวนของค่ า
อิทธิพลได้อย่างไร
2. วัต ถุ ป ระสงค์ในการศึก ษา คือ รูป แบบการจัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต
รูปแบบใดสามารถนาไปบูรณาและนาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรูปแบบการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ให้กบั ผูส้ งู อายุ เพื่อลดหรือขจัดความเครียดให้บรรเทาหรือหมดไป
ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั
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ในขัน้ นี้ผู้วจิ ยั ศึกษาทฤษฏีท่เี กี่ยวข้องกับการวิจยั และสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤต ซึง่ เป็ นปั ญหาเดียวกันกับสิง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูล
ในขัน้ ตอนนี้ ประกอบด้ว ย การเสาะค้นงานวิจยั การก าหนดกลุ่ มตัวอย่างงานวิจยั ที่จะ
สังเคราะห์ การสร้างเครื่องมือวิจยั และการบันทึกข้อมูล ดังนี้คอื ในการเสาะค้นงานวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้การ
สืบ ค้น ออนไลน์ จ ากโครงการเครือ ข่ า ยห้อ งสมุ ด ในประเทศไทย ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือ Thai Digital Collection (Thailis) โดยเจาะจงกลุ่มตัวอย่างงานวิจยั เป็ นงานปริญญา
นิ พ นธ์ทุ ก เรื่อ งที่เกี่ย วข้อ งตัง้ แต่ ปี 2540 – 2558 และเป็ น งานวิจยั ที่ม ีก ารรายงานค่ า สถิติเพีย ง
พอที่จะประมาณค่ าดัชนีม าตรฐานได้ ส่ ว นการสร้างเครื่อ งมือ วิจยั ผู้วจิ ยั สร้างแบบบันทึกข้อ มูล
ครอบคลุ มตัว แปรคุ ณ ลัก ษณะที่ต้อ งการและกาหนดรหัส สาหรับ ตัว แปร จากนัน้ น าเครื่อ งมือ ไป
ทดลองเก็บข้อมูลจากงานวิจยั 5 เรื่อง แล้วนามาปรับปรุงรูปแบบเครื่องมือเพื่อนาไปใช้จริง จากนัน้
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลทีไ่ ด้มาบันทึก ลงรหัส และเตรียมข้อมูลสาหรับวิเคราะห์ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในขัน้ นี้ผวู้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยตัวแปรตามคือ ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ เป็ นดัชนี
มาตรฐาน ได้แก่ขนาดอิทธิพล ตัวแปรต้น คือ วิธกี ารจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ โดยใช้
วิธที างสถิติ เพื่อหารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ที่ เหมาะสม ผู้วจิ ยั วิเคราะห์
ข้อมูล ด้วยการเสนอค่าสถิตเิ บือ้ งต้น และค่าเฉลีย่ ของวิธกี ารจัดการความเครียดในแต่ละรูปแบบการ
จัดการความเครียดในภาวะวิก ฤตชีวติ และวิเคราะห์ค วามแปรปรวนของดัชนีมาตรฐานในแต่ล ะ
รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ขัน้ ตอนที่ 5 การสรุปและนาเสนอผลการสังเคราะห์

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ออกแบบวิธวี จิ ยั เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยแบ่งเป็ น 2 ระยะทีส่ อดคล้อง
กับความมุง่ หมายการวิจยั และดาเนินตามขัน้ ตอนดังภาพขัน้ ตอนการวิธกี ารวิจยั กล่าวคือ
ระยะที่ 1 การสังเคราะห์งานวิจยั เพื่อให้ได้ร่างรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ โดย
ผูว้ จิ ยั สร้างเครื่องมือได้แก่รปู แบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุและแบบวัด
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุจากการวิจยั ในระยะที่ 1 และนาเครื่องมือไปพัฒนาโดย
ทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอวิธดี าเนินการวิจยั ในแต่ละระยะตามลาดับ ดังนี้
ขัน้ ตอนในกำรวิ จยั
ระยะที่ 1 กำรสังเครำะห์รปู แบบกำรจัดกำรควำมเครียดในภำวะวิ กฤตชีวิต
เป็ นสังเคราะห์รปู แบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ จากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

การวิเคราะห์อภิมาน

ร่างรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ

ระยะที่ 2 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรควำมเครียดในภำวะวิ ฤตชีวิต
ขัน้ ตอนที่ 1 การสร้างเครื่องมือรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของ
ผูส้ งู อายุได้แก่
1) รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ
2) แบบวัดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ
ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ
โดยใช้การวิจยั กึง่ ทดลอง

ภาพประกอบ 2 ขัน้ ตอนในการวิจยั
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ระยะที่ 1 กำรสังเครำะห์งำนวิ จยั : วิ ธีกำรดำเนิ นกำรวิ จยั
การวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบการจัดการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุ
จากการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ (qualitative synthesis) และการสังเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative
synthesis)
กำรกำหนดประชำกรและเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร
ประชากรของการวิจ ัย ที่ใ ช้ใ นครัง้ นี้ เป็ นงานวิจ ยั ในฐานข้อ มู ล ออนไลน์ ข องโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทยหรือ Thai Digital Collection (Thailis) ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับการจัดการ
ความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต โดยท าการศึก ษางานวิจยั ที่ศึก ษาในช่ ว งปี พ .ศ. 2540 – 2558
จานวน 137 เรือ่ ง
กลุ่มตัวอย่ำง
สาหรับกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั เป็ นงานวิจยั งานวิจยั ในฐานข้อมูลออนไลน์ของโครงการ
เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทยหรือ Thai Digital Collection (Thailis) ทีศ่ กึ ษาเกี่ยวกับการจัดการ
ความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต โดยท าการศึก ษางานวิจยั ที่ศึก ษาในช่ ว งปี พ .ศ . 2540 – 2558
จานวน 26 เรือ่ ง
ขัน้ ตอนกำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขัน้ ตอนดังนี้
1. สืบค้นรายชื่องานวิจยั ในฐานข้อมูลออนไลน์ของโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศ
ไทยหรือ Thai Digital Collection (Thailis) โดยผู้ ว ิจ ัย ใช้ ค าส าคัญ ในการสืบ ค้ น คือ การจัด การ
ความเครียด การผ่อนคลายความเครียด และ Stress Management ได้จานวนงานวิจยั ทัง้ สิ้น 137
เรือ่ ง
2. คัดเลือกงานวิจยั ตามเกณฑ์ดงั นี้
2.1 เป็ นงานวิจยั ในฐานข้อมูลออนไลน์ของโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
หรือ Thai Digital Collection (Thailis) ที่ เ ผยแพร่ ร ะหว่ า งปี 2540 – 2558 เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
การศึกษารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ จนถึงปั จจุบนั
2.2 กลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั แต่ละเรื่องเป็ นผูส้ งู อายุ หรือในกลุ่มทีเ่ กิดภาวะวิกฤตชีวติ
โดยเน้นวัยผูใ้ หญ่ (วัย 40 – 60 ปี ) เนื่องจากงานวิจยั กลุ่มตัวอย่างผูส้ งู อายุมจี านวนน้อย
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2.3 เป็ นงานวิจยั เชิงทดลองหรือกึ่งทดลองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ มีสถิตเิ พียงพอให้การวิเคราะห์อภิมาน ได้ แค่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่า
t-test
3. ผู้วจิ ยั และผู้ช่วยวิจยั คัดเลือกงานวิจยั ตามเกณฑ์ท่กี าหนด มีความเห็นสอดคล้องกัน
รวม 26 เรือ่ ง (ค่า inter-rater เท่ากับ .95)
กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความเครียด
ในภาวะวิกฤตชีวติ ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั แต่ละเรือ่ ง ประกอบด้วย
ส่ ว นที่ 1 ข้อ มูล เบื้อ งต้ น ของงานวิจ ยั ได้แ ก่ ชื่อ งานวิจ ยั ขื่อ ผู้ว ิจ ยั สถาบัน ที่ส ังกัด ปี
การศึกษาทีผ่ ลิต สาขาวิชา แบบแผนการวิจยั
ส่ว นที่ 2 ข้อ มูล เกี่ยวกับ ด้านเนื้อ หาของรูปแบบการจัด การความเครีย ด วิธกี ารจัดการ
ความเครียด ความหมายของความเครียด และภาวะวิกฤตในชีวติ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจยั ได้แก่ จานวนกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ
สาหรับการสร้างแบบบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับงานวิจยั มีขนั ้ ตอนในการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ศึก ษาเอกสารที่เกี่ยวข้อ งกับ วิธ ีก ารวิเคราะห์เนื้ อ หาและการวิเคราะห์อ ภิม าน และ
รายงานการวิจยั ทีใ่ ช้ วิธกี ารวิเคราะห์อภิมานเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดข้อคาถาม
2. นาแบบบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับงานวิจยั ทีส่ ร้างขึน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่านตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ
3. นาแบบบันทึกข้อมูลไปทดลองบันทึกข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับรายงานผลการวิจยั จานวน 5
เรื่อง จากนัน้ ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลทีบ่ นั ทึก นาผลจากการบันทึกมา
ทาการวิเคราะห์ตามกระบวนการ นาปั ญหาที่เกิดขึน้ ในการจดบันทึกข้อมูลจากรายงานการวิจยั ที่ม ี
การนาเสนอข้อมูล มาปรับปรุงเครือ่ งมือการเก็บรวบรวมข้อมูลอีกครัง้ ก่อนนาไปใช้เก็บจริง
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ตัวอย่ำงแบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมเครียดในภำวะวิ กฤตชีวิต
โดยวิ ธีกำรวิ เครำะห์เนื้ อหำและกำรวิ เครำะห์อภิ มำน
1. ข้อมูลลักษณะเบือ้ งต้นของงานวิจยั
1.1 ชื่องานวิจยั ……………………………………………………………………………………..
1.2 ผูว้ จิ ยั …………………………………………………………………………………………..
1.3 สถาบันทีส่ งั กัด ………………………………………………………………………………..
1.4 ปี การศึกษาทีผ่ ลิต ………………………………………………………………………………..
1.5 สาขาวิชา …………………………………………………………………………………………
1.6 แบบแผนกการวิจยั ………………………………………………………………………………
2. ด้านเนื้อหาเกีย่ วกับรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
2.1 รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตในชีวติ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
❏ ด้านร่างกาย ระบุ ................................................................
❏ ด้านจิตใจ ระบุ

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

❏ ด้านความคิด ระบุ .................................................................
2.2 นิยามทีใ่ ช้
2.2.1 นิยามความเครียด ระบุ……………………………………………………………….
ความเครียด หมายถึง…………………………………………………………………
2.2.2 นิยามวิธกี ารจัดการความเครียด ระบุ ………………………………………………..
วิธกี ารจัดการความเครียด หมายถึง ………………………………………………..
2.2.3 นิยามภาวะวิกฤตชีวติ ระบุ……………………………………………………………
ภาวะวิกฤตชีวติ หมายถึง ……………………………………………………………
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อหาค่าอิทธิพลของรูปแบบการจัดการความเครียดภาวะวิกฤตชีวติ
กลุ่ม

N

Mean

S.D.

t

d

หมายเหตุ
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั จะรวบรวมข้อมูลจากการค้นหางานวิจยั จากโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศ
ไทยของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ดาเนินการรวบรวมในปี การศึกษา 2540 –2558 โดยมี
ขัน้ ตอนการเก็บรวมรวมข้อมูลดังนี้
1. การสารวจเบือ้ งต้น ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสืบค้นรายงานการวิจยั ด้วยคอมพิวเตอร์ออนไลน์
(On – line Computer Search) จากฐานข้อมูล และสารวจเพิม่ เติมจากสิง่ พิมพ์ ได้แก่ หนังสือรวม
บทคัดย่อปริญญานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ และหนังสือสรุปรวมผลงานวิจยั
2. ตรวจสอบรายงานการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั พิจารณาการคัดเลือกงานวิจยั ทีจ่ ะ
นามาศึกษา ตามเกณฑ์คุณสมบัตคิ ดั เลือกกลุ่มตัวอย่าง
3. การลงบัน ทึก ข้อ มูล มีข นั ้ ตอนคือ ผู้ ว ิจ ยั อ่ านรายงานการวิจ ยั เกี่ย วกับ การจัด การ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ และพิจารณาคัดเลือกงานวิจยั ที่มคี ุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์ เมื่อได้
งานวิจยั ทีผ่ ่านการพิจารณา นามาลงรหัสในแบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจยั และตรวจสอบความ
ถูกต้องขัน้ ต้นของการลงบันทึก
4. ปรับเนื้อหาของการลงบันทึกให้เป็ นหมวดหมู่ในกรณีวเิ คราะห์เชิงเนื้อหา และลงรหัส
เพื่อการคานวณด้วยคอมพิวเตอร์ ในกรณีวเิ คราะห์เชิงอภิมาน
กำรจัดกระทำข้อมูลและวิ เครำะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการสังเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
รูปแบบการจัดการความเครียดด้วยเทคนิค การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และตอนที่ 2 การสังเคราะห์
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อภิ
มาน ซึง่ มีขนั ้ ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 การสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการความเครียดด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ประกอบด้วยขัน้ ตอนทีส่ าคัญดังนี้ 1) การแปลภาษาเป็ นข้อมูล โดยในส่วนนี้
ได้วเิ คราะห์ในส่วนของข้อมูลทัวไปของงานวิ
่
จยั การให้ความหมายการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ ภาวะวิกฤตชีวติ รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ และวิธกี ารจัดการ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ และ 2) การแปลข้อมูลออกเป็ นตัวเลข โดยใช้การแปลเป็ นความถี่
และร้อยละ ดังแสดงในตารางที่ 1 – 7
ตอนที่ 2 การสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งกับรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อภิมาน ในขัน้ ตอนดังนี้ 1) ผู้วจิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยตัวแปรต้น คือ
รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ และตัวแปรตามคือความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
ด้วยค่าขนาดอิทธิพล ตามวิธขี อง Glass, Mcgraw & Smith (1987) โดยผู้วจิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วย
การเสนอการใช้ค่าสถิตแิ ละค่าขนาดอิทธิพล ดังแสดงในตารางที่ 8 และ2) การทดสอบความแตกต่าง
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ของค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของความเครียดที่ใช้รปู แบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
(One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนของค่ าขนาดอิทธิพลเฉลี่ย โดยใช้ ทดสอบ
ความเป็ นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (test of homogeneity of variance) เพื่อดูความเหมาะสมใน
การนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตแต่ละรูปแบบในการนาไปใช้ ดังแสดงในตาราง
9

ระยะที่ 2 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรควำมเครียดในภำวะวิ กฤตชีวิตของผูส้ งู อำยุ:
วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
การพัฒ นารูป แบบการจัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ของผู้สู งอายุ โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ขัน้ ตอนคือ ขัน้ ตอนที่ 1 การสร้างเครื่องมือของรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ ได้แก่รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ และ
แบบวัดความเครียดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ของผู้สูงอายุ ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒ นารูป แบบการจัดการ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ โดยใช้การวิจยั เชิงทดลอง ซึง่ มีขนั ้ ตอนการวิจยั ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 กำรสร้ำงเครื่อ งมื อรูปแบบกำรจัดกำรควำมเครียดในภำวะวิ กฤตใน
ชี วิ ต ของผู้ สู ง อำยุ ได้ แ ก่ รูป แบบการจัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต และแบบวัด
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
กำรสร้ ำงรูปแบบกำรจัด กำรควำมเครี ย ดในภำวะวิ กฤตชี วิต ของผู้สูง อำยุ โดยมี
ขัน้ ตอนดาเนินการดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ผู้วจิ ยั สร้างกรอบแนวคิดของรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวติ ของผู้สูงอายุจากการสังเคราะห์งานวิจยั ในระยะที่ 1 โดยนารูปแบบการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตแบบผสมผสานที่มคี ่ าอิทธิพลสูงสุ ดในการใช้รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ ทาให้ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ลดลง โดยนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ แบบผสมผสาน มาสร้างรูปแบบการจัดการความเครียดทีม่ รี ปู แบบการจัดความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ แบบผสมผสาน โดยศึกษาจากงานวิจยั ของพระอนุ พงษ์ พรหมสอาด (2551) เรื่อง
การประยุกต์ใช้อริยสัจสี่ในการจัดการความเครียด และการศึกษาของอรวรรณ รอนราญ (2552)
เรื่องผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดและอาการปวดศีรษะในผูม้ อี าการปวด
ศีรษะจากความตึงเครียด ร่วมกับการนาแนวคิดการพัฒนามนุ ษย์แบบองค์รวมทางพุทธศาสนา และ
วิธกี ารจัดการความเครียดทางจิตวิทยา มาร่วมสร้างรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวติ ของผูส้ ูงอายุ โดยมีการผสมสานการจัดการความเครียดใน 3 ด้านคือ 1)การจัดการความเครียด
ในภาวะวิก ฤตชี ว ิต ด้ า นร่ า งกาย (stress management for life crisis about the body) โดยใช้
แนวคิดการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (muscle relaxation) 2)การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
ด้านจิต ใจ (stress management for life crisis in terms of mind) โดยใช้แนวคิดการการทาสมาธิ
(meditation) และฟั งดนตรีบรรเลง ให้จติ ใจผ่อนคลาย และ3)การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤต
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ชีว ิต ด้ า นความคิด (stress management in terms of wisdom) โดยใช้ แ นวคิด การปรับ เปลี่ย น
ความคิด (cognitive behavioral therapy) โดยการเปลีย่ นแปลงความคิดทีบ่ ดิ เบือนให้เป็ นความคิดที่
ตรงกับความเป็ นจริง โดยใช้วธิ กี ารตัง้ คาถามนา เพื่อให้คดิ และเข้าใจถึงสิง่ ที่ตนเองยึดมันถื
่ อมัน่ ใน
สิง่ ที่บิดเบือนจากความเป็ นจริง เปลี่ยนเป็ นความการทาความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการ
เปลีย่ นแปลงซึง่ ตรงกับความเป็ นจริงของชีวติ ผ่านการทากิจกรรมและการตอบคาถาม
แนวคิดการพัฒนา
มนุษย์แบบองค์
รวมทางระพุทธ
ศาสนาจากหลัก
ไตรสิกขา

-แนวคิดการผ่อน

คลายกล้ามเนื้อ
-แนวคิดการทา
สมาธิและการฟั ง
ดนตรีบรรเลง
-แนวคิดการปรับ
ความคิด

รูปแบบกำรจัดกำรควำมเครียดในภำวะวิ กฤตชีวิตของผูส้ ูงอำยุ
(BMW Model)

กำยผ่อนคลำย(B)
- คลายกล้ามเนื้อ

-

จิ ตใจสงบ (M)
ทาสมาธิ
ฟั งดนตรีบรรเลง

คิ ดตรงตำมควำมเป็ นจริง (W)
- ปรับเปลีย่ นความคิดให้ตรง
ตามความเป็ นจริง

B = stress management for life crisis about the body
M = stress management for life crisis in terms of mind
W = stress management for life crisis in terms of wisdom

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สงู อายุ
ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างรูปแบบการจัดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ จากกิจกรรม
การฝึกการจัดการความเครียดด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านความคิด ผูว้ จิ ยั และผูร้ ว่ มวิจยั จะเป็ น
ผูช้ ่วยเหลือ สนับสนุน ให้กาลังใจ และมีการทบทวน เพื่อให้ผสู้ งู อายุปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้อง
ในรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ มีการพัฒนาเครื่องมือ
ประกอบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ดังนี้
1. รูป แบบการจัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ของผู้ สู ง อายุ ประกอบด้ ว ย
วัตถุประสงค์ เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจและด้านความคิด
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2. อุปกรณ์ ท่เี กี่ยวข้องกับการฝึ กรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของ
ผูส้ งู อายุ และสื่อต่างๆ
ขัน้ ตอนที่ 3 การหาคุณภาพรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูอายุ
โดยผู้เชี่ยวชาญและทดลองใช้รปู แบบ (try out) รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
ของผูส้ งู อายุ รายละเอียดดังนี้
1, การตรวจสอบคุณ ภาพกิจกรรมของรูปแบบการจัดการกับความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวติ ของผูส้ ูงอายุ โดยนาไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 3 ท่านจาแนกเป็ น 3 กลุ่มได้แก่ 1) อาจารย์ทางจิตวิทยา
1 ท่าน 2) อาจารย์ทางพุทธศาสตร์ 1 ท่าน 3) ผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุ 1
ท่ า น ตรวจความตรงดามเนื้ อ หา (content validity) โดยมีเ กณฑ์ ใ นการพิจ ารณาคุ ณ ภาพของ
กิจกรรมของรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ดังนี้
+ 1 หมายถึง ดี มีความสอดคล้อง มีความเหมาะสม
0 หมายถึง ไม่แน่ใจ
- 1 หมายถึง ไม่ดี ไม่สอดคล้อง ไม่เหมาะสม
จากนัน้ รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่ าดัชนีค วามสอดคล้อ ง
(index of item-objective congruence: IOC) ซึ่งกิจกรรมรูป แบบการจัด การความเครีย ดในภาวะ
วิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุมคี ่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.67 - 1
2, การทดลองใช้ (try out) รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ
กับ ผู้สูงอายุท่ไี ม่ใช่ก ลุ่มตัว อย่าง จานวน 10 คน มีว ตั ถุ ประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุได้แก่ เนื้อหาโปรแกรม วิธกี ารจัดการ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจและด้านความคิด กิจกรรมที่ใช้ ระยะเวลา
ปั ญหา และอุปสรรคในการทากิจกรรม
ขัน้ ตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวติ ของผูส้ งู อายุ จากการประเมินผลการทดลองใช้โปรแกรม
ขัน้ ตอนที่ 5 นารูป แบบการจัดการความเครียดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ของผู้สูงอายุท่ไี ด้ไป
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
กำรสร้ำงแบบกำรวัดควำมเครียดในภำวะวิ กฤตชี วิตของผู้สูงอำยุ มีการดาเนินการ
สร้างเครือ่ งมือดังนี้
1. ผู้ ว ิจ ัย ท าการศึก ษาทฤษฎี เอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจ ัย ที่เกี่ ย วข้อ งกับ
ความเครียด ในภาวะวิกฤตชีวติ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบวัดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
ของผูส้ งู อายุ
2. สร้างแบบวัดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ โดยเป็ นแบบวัดที่ ผู้วจิ ยั นา
แบบประเมิน และวิเคราะห์ค วามเครีย ดด้ว ยตนเองส าหรับ ประชาชนไทย (SPST-20) ของกรม
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สุขภาพจิตทีส่ ร้างจากแนวคิดของ Lazarus และ Folkman (1984) มาปรับใช้กบั กลุ่มผูส้ ูงอายุ ในครัง้
นี้
3. นาแบบวัดความเครียดในภาวะวิกฤตชีว ิตที่ผู้วจิ ยั สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณ วุฒ ิ จานวน 3
ท่าน พิจารณาความเหมาะสมความสอดคล้องด้านเนื้อหา ความชัดเจนและความเหมาะสมของภาษา
ที่ใช้ โดยหาค่ าดัชนีค วามสอดคล้องระหว่างวัต ถุ ประสงค์กับข้อ คาถาม (Index of item-objective
congruence: IOC) โดยข้อคาถามทีม่ คี ุณภาพคือข้อคาถามทีม่ คี ่า IOC ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป (Revineli
& Hambleton. 1977) โดยข้อคาถามนี้มคี ่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00
4. ผู้วจิ ยั นาแบบวัดที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบความเชื่อมัน่ (reliability) โดยทดลองใช้กบั
ผูส้ ูงอายุทไ่ี ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน นาแบบวัดทีไ่ ด้มาคานวณหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของ
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ซึง่ เป็ นค่าความเชื่อมันชนิ
่ ดความสอดคล้องภายใน โดย
ได้ค่าเท่ากับ .96 ซึง่ ถือว่าเป็ นแบบวัดทีม่ คี วามเชื่อมันสู
่ ง (Nunally. 1978)
ตัวอย่ำงแบบวัดควำมเครียดในภำวะวิ ฤตชีวิต
คำชี้แจง ให้ท่านพิจารณาว่าเมือ่ ท่านอยูใ่ นสภาวการณ์การเจ็บป่ วย หรือ การสูญเสียบุคคลอันเป็ น
ทีร่ กั หรือทัง้ สองอย่าง ท่านเกิดเปลีย่ นแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด บ่อยแค่ไหน
โดยให้ท่านทาเครือ่ งหมาย ✓ ในช่องทีท่ ่านต้องการประเมิน

ข้อที่
1
2

ท่านเกิดการเปลีย่ นแปลงด้าน
ร่างกาย จิตใจ และความคิด บ่อย
แค่ไหน

ทุกวัน

จานวนครัง้ ทีเ่ กิด
น้อยครัง้
บ่อยครัง้
บางครัง้
(4 - 6 ครัง้
(2 - 3 ครัง้ 0 - 1 ครัง้
ต่อสัปดาห์) ต่อสัปดาห์) ต่อสัปดาห์)

ท่านปวดเมือ่ ยตามร่างกาย
ท่านเบื่ออาหาร

ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ โดยใช้การวิจยั
กึง่ ทดลอง ซึง่ มีขนั ้ ตอนการวิจยั ดังนี้
1. การกาหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. แบบแผนการวิจยั
3. วิธกี ารดาเนินการทดลอง
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
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กำรกำหนดประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร
การวิจยั ครัง้ นี้ ประชากร คือ ผู้สูงอายุท่ีอ าศัยอยู่ในศู นย์พ ัฒ นาการจัดสวัส ดิการสังคม
ผูส้ ูงอายุวาสนะเวศม์ ปี พ.ศ. 2560 ที่สมัครใจเข้าร่วมการฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ จานวน 60 คน
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นผูส้ ูงอายุทอ่ี าศัยอยูใ่ นศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการ
สังคมผูส้ ูงอายุวาสนะเวศม์ ปี พ.ศ. 2560 ที่สมัครใจเข้าร่วมการฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิก ฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ และมีค วามเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ จานวน 40 คน
หลังจากนัน้ ทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากรายชื่อโดยแบ่งเป็ นกลุ่ มทดลองจานวน 20 คน ได้รบั การฝึ ก
รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ และกลุ่มควบคุ ม จานวน 20 คน
ได้รบั ฝึกกิจกรรมงานประดิษฐ์ทจ่ี ดั ให้ทากิจกรรมในช่วงเวลาเดียวกันกับกลุ่มทดลอง
กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
ผู้ ว ิจ ัย คัด เลือ กผู้ สู ง อายุ ท่ีม ีค ะแนนความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต โดยประกาศขอ
อาสาสมัค รเข้าร่วมโครงการ โดยมีจานวนผู้สูงอายุเข้าสมัค รใจเข้าร่ว มโครงการ จานวน 60 คน
ผูว้ จิ ยั ให้ผสู้ ูงอายุทาแบบวัดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ผู้สูงอายุ ได้ผู้สูงอายุท่มี คี วามเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ผู้สูงอายุจานวน 40 คน จากนัน้ ผู้วจิ ยั ทาการจับคู่จากการเรียงรายชื่อผู้สูงอายุท่มี ี
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุจานวน 40 คน โดยการเข้ากลุ่มทดลองจานวนอย่างละ
20 คนและเข้ากลุ่มควบคุมอย่างละ 20คน
แบบแผนกำรทดลอง
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบก่อน-หลังการทดลอง
(pretest–posttest control group design)
ตารางแบบแผนการทดลองแบบ pretest – posttest control group design
กลุ่ม
RE
RC

ทดสอบก่อน
T!
T1

ทดลอง
X1
X2

ทดสอบหลัง
T2
T2
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เมือ่ RE แทน กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้จากการจับคู่จากการเรียงรายชื่อ กาหนดให้เป็ นกลุ่ม
ทดลอง
RC แทน กลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้จากการจับคู่จากการเรียงรายชื่อ กาหนดให้เป็ นกลุ่ม
ควบคุม
T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง
T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง
X1 แทน ได้รบั รูปแบบการจัดการกับความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
X2 แทน ไม่ได้รบั รูปแบบการจัดการกับความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
วิ ธีกำรดำเนิ นกำรทดลอง
ผูว้ จิ ยั แบ่งการดาเนินการทดลองเป็ น 3 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 ระยะก่อนทดลอง
ขัน้ ตอนที่ 2 ระยะการทดลอง
ขัน้ ตอนที่ 3 ระยะหลังการทดลอง
ขัน้ ตอนที่ 1 ระยะก่อนกำรทดลอง
1. ผู้ว ิจ ยั ติด ต่ อ บัณ ฑิต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโรฒ เพื่อ ขออนุ ญ าตเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ จิ ยั เตรียมเครือ่ งมือทีจ่ ะใช้ในการฝึกรูปแบบการจัดการกับความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวติ ของผูส้ งู อายุ
3. ผู้วจิ ยั ให้ผู้สูงอายุในศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสะเวศม์จานวน 60
คนทาแบบสอบถามความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ (pretest)
4. คัดเลือกจากผูส้ ูงอายุทม่ี คี ะแนนความเครียดในภาวะวิฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุอยูใ่ นเกณฑ์
คะแนน 15 – 60 คะแนน จานวน 40 คน
5. ทาการจับคู่ผสู้ ูงอายุจากการเรียงรายชื่อผูส้ งู อายุทม่ี คี วามเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของ
ผูส้ งู อายุจานวน 40 คน เพื่อเข้ากลุ่มทดลอง 20 คนและกลุ่มควบคุม 20 คน
6. ประชุมทีมผู้ช่วยผู้วจิ ยั เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดาเนินการ และวางแผนการทางาน
ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปั ญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ขัน้ ตอนที่ 2 ระยะกำรทดลอง
การทดลองครัง้ นี้ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8 ครัง้ โดยใช้เวลาครัง้ ละ 90 นาที โดยผูว้ จิ ยั
จะใช้เวลาในการทดลอง (treatment) ในช่ว งเวลาท ากิจกรรมของผู้สูงอายุในศู น ย์พ ัฒ นาการจัด
สวัส ดิก ารสังคมผู้สูงอายุว าสนะเวศม์ เพื่อ มิให้เป็ น การกระทบกระเทือ นเวลาพัก ผ่ อ นของกลุ่ ม
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ตัวอย่าง โดยผูว้ จิ ยั จะฝึ กตามรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุทส่ี ร้าง
ขึน้ ในกลุ่มทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุมให้ทากิจกรรมงานประดิษฐ์ทก่ี าหนดให้ช่วงวันและเวลาเดียวกับ
กลุ่มทดลอง (รายละเอียดกิจกรรมแสดงในภาคผนวก ช)
ขัน้ ตอนที่ 3 ระยะหลังกำรทดลอง
หลังจากสิน้ สุดการทดลอง ผูว้ จิ ยั ทาการวัดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ กับ
กลุ่มทีไ่ ด้รบั การฝึกรูปการจัดการกับความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุ และกลุ่มทีไ่ ม่ได้รบั
การฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุ เมือ่ ได้คะแนนทัง้ หมดแล้วนา
คะแนนทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ทางสถิตเิ พื่อทดสอบสมมติฐาน
กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
เมื่อ เก็บ รวบรวมข้อ มูล ได้ต ามความต้อ งการแล้ว น าข้อ มูล ทัง้ หมดมาตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ แล้วทาการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อพิสูจน์สมมติฐานและนามาเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการหาคุณภาพเครือ่ งมือ ประกอบด้วย
1.1 สถิตหิ าค่าความเชื่อมันแบบแอลฟ่
่
า (α – coefficient)
1.2 สถิตหิ าค่าอานาจจาแนกรายข้อ (Item total correlation coefficient)
2. สถิ ติบ รรยาย เพื่ อ อธิบ ายลัก ษณะกลุ่ ม ตัว อย่ า งและตัว แปรที่ใ ช้ ใ นการวิจ ัย โดย
โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for windows ทีใ่ ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย
2.1 การคานวณความถีแ่ ละร้อยละของข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
2.1 ค่ าเฉลี่ย (Mean) และค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ
2.3 การตรวจสอบการแจงแจงปกติ ห ลายตั ว แปร โดยการประสิ ท ธิ ค์ วามเบ้
(skewness) ความโด่ง (kurtosis) และสถิติ shapiro wilk test เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นในการ
ใช้สถิติ ANCOVA
2.3 การตรวจสอบความเท่ากันของความแปรปรวนร่วม ด้วยวิธ ี Levene’s test
2.4 การตรวจสอบเท่ ากันของกลุ่ ม ความสัมพัน ธ์ระหว่าง covariate กับตัว แปรตาม
ทดสอบด้วย test of homogeneity of slopes
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
3.1 การทดสอบค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุก่อนและ
หลังการทดลองของผู้สูงอายุท่ไี ด้รบั การฝึ กรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของ
ผูส้ งู อายุ ด้วยค่าสถิติ one sample t – test dependent
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3.2 การวิเคราะห์ค วามแตกต่ างค่ าเฉลี่ย ของความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ของ
ผูส้ งู อายุระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองจากการประเมินหลังทดลอง โดยใช้คะแนนความเครียด
ในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุจากการประเมินก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิก ฤตชีวติ ของผู้สูงอายุเป็ นตัว แปรร่ว ม (covariate) ด้วยการวิเคราะห์ค วามแปรปรวนร่ว ม
(ANCOVA) และหากพบว่าคะแนนเฉลีย่ ของคะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ จึงนาไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่
(pairwise comparison) ตามวิธ ีบ อนเฟอโรนี ด้ว ยความเชื่อ มัน่ 95% ของคะแนนค่ าเฉลี่ย ความ
เครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังสิน้ สุดการทดลอง

กำรพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ผใ้ ู ห้ข้อมูล
ก่อ นการเก็บรวบรวมข้อ มูล วิจยั ระยะที่ 2 ขัน้ ตอนที่ 1 ของงานวิจยั นี้ จัดทาหนังสือ ขอ
อนุ มตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในมนุ ษ ย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ เพื่อให้
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิจยั ตามหลักการและแนวทางการพิท ักษ์สทิ ธิ ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูล เริม่ ต้นเก็บข้อมูลจากการ
แนะนาตัวผูว้ จิ ยั กับกลุ่มตัวอย่าง ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการวิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างทราบ
ผูส้ ูงอายุทุกคนลงนามลงในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ด้วยความสมัครใจ หากกลุ่มตัวอย่าง ไม่ยนิ ดี
เข้าร่วมการวิจยั สามารถปฏิเสธหรือขอยกเลิกได้ระหว่างการเก็บข้อมูลโดยไม่มผี ลกระทบใดๆ ข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นี้ถูกนาเสนอเป็ นภาพรวม และนาข้อมูลเหล่านี้ไบ่ใช้ประโยชน์เฉพาะ
สาหรับการวิจยั และงานวิชาการเท่านัน้ ผูว้ จิ ยั เก็บรักษาข้อมูลทัง้ หมดไว้อย่างดีและไม่นาไปเผยแพร่
แก่สาธารณชน การดาเนินงานวิจยั ทัง้ หมดนี้เพื่อรักษาความลับของข้อมูล และปกป้ องผูใ้ ห้ขอ้ มูลซึ่ง
ถือเป็ นสิทธิพน้ื ฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูล รวมทัง้ การจะขอหนังสือรับรองจริยธรรมการทาวิจยั ในมนุ ษย์จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลขข้อเสนอการวิจยั SWUEC – 114/59E

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อ มูล ผู้ว ิจ ยั น าเสนอตามวัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิจยั คือ เพื่อ
สังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ
ด้ว ยเทคนิ ค การวิเคราะห์ เนื้ อ หาและการวิเคราะห์อ ภิม าน และเพื่อ พั ฒ นารูป แบบการจัด การ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ โดยแบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2
ระยะได้แก่
ระยะที่ 1 การสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุv
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ

สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ ผู้วจิ ยั ได้ใช้คาย่อและสัญ ลักษณ์ต่างๆ เพื่อความสะดวก
และความเข้าใจทีง่ า่ ยขึน้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดไว้ดงั นี้
d
หมายถึง ค่าขนาดอิทธิพล
d
หมายถึง ค่าขนาดอิทธิพลเฉลีย่
N
หมายถึง จานวนกลุ่มตัวอย่าง
SD หมายถึง ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation)
Sd หมายถึง ค่าความแปรปรวน (variance) ของค่าขนาดอิทธิพล
F
หมายถึง ค่าสถิติ F ทีไ่ ด้จากการคานวณ
M
หมายถึง ค่าเฉลีย่ (mean)
t
หมายถึง ค่าสถิติ t ทีไ่ ด้จากการคานวณ
df
หมายถึง องศาอิสระ (degree of freedom)
SS หมายถึง ผลรวมกาลังสองของคะแนนเบีย่ งเบน (sum square)
MS หมายถึง ค่าเฉลีย่ กาลังสองของคะแนนเบีย่ งเบน (mean square)
p
หมายถึง ค่าความน่าจะเป็ น
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1 การสังเคราะห์งานวิจยั งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับรูปแบบ
การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ
การสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์อ ภิมาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสั งเคราะห์งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปี พ.ศ.
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2558 โดยการบรรยายสรุปคุณลักษณะเบื้องต้นของงานวิจยั ด้ านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ วิธจี ดั การความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ การให้ความหมาย
ของความเครียด และภาวะวิกฤตชีวติ รวมทัง้ การศึกษาหาค่าขนาดอิทธิพล และค่าความแปรปรวน
ของขนาดอิทธิพลของรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตในชีวติ ได้เสนอผลการวิเคราะห์
ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งกับรูปแบบการจัดการความเครียดด้ว ย
เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีแ่ บ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1.1 ผลการสังเคราะห์คุณลักษณะข้อมูลเบือ้ งต้นของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบ
การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ตอนที่ 1.2 ผลการสังเคราะห์ด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ วิธกี ารจัดการความเครียด ความเครียด และภาวะวิกฤตชีวติ
ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อภิมาน
ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เนื้อหา
ตอนที่ 1.1 ผลการสังเคราะห์คุณลักษณะข้อมูลเบือ้ งต้นของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบ
การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เนื้อหา ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสังเคราะห์
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งกับ รูป แบบการจัดการความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต จานวน 26 เรื่อ งด้ว ย
วิธ ีก ารวิเ คราะห์ เนื้ อ หา เพื่อ วิเ คราะห์ ล ัก ษณะข้อ มู ล เบื้อ งต้ น ของงานวิจ ัย ที่จ าแนกตามตาม
สถาบันการศึกษาและปี การศึกษาที่วจิ ยั สาขาวิชา แบบแผนการวิจยั เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นแสดง
ภาพรวมของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปี พ.ศ. 2558 โดยแจกแจงความถี่และ
แสดงค่าร้อยละตามลักษณะข้อมูลเบือ้ งต้นของงานวิจยั ดังต่อไปนี้
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ตาราง 1 แสดงความถี่ และร้อยละ จาแนกตามลักษณะข้อมูลเบื้องต้นของงานวิจยั เกี่ยวข้อง
ลักษณะข้อมูล
ระดับตัวแปร
1.สถาบันทีผ่ ลิตงานวิจยั มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.ปี การศึกษาทีผ่ ลิต
2555 – 2558
2550 – 2554
2545 – 2549
2540 - 2544
3.สาขาวิชา
จิตวิทยาการให้คาปรึกษา
สาธารณสุข
การพยาบาลผูใ้ หญ่
การพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ ุมชน
การส่งเสริมสุขภาพ
การพยาบาล
จิตวิทยาแนะแนว
การแนะแนวและการให้คาปรึกษา
ประชากรศึกษา
พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวติ
พยาบาลสาธารณสุข
การจัดการระบบสุขภาพ

ความถี่
5
5
4
4
2
1
1
1
1
1
1
5
10
5
6
6
6
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

ร้อยละ
19
19
15
15
8
4
4
4
4
4
4
19
39
19
23
23
23
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
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ตาราง 1 (ต่อ)
ลักษณะข้อมูล
4.แบบแผนการวิจยั

ระดับตัวแปร
แบบกึง่ ทดลอง(Quasi-experimental research)
Two groups pretest posttest design
One group pretest posttest design
แบบทดลอง (Experimental research)
Multi groups pretest posttest design
Two groups pretest posttest design

ความถี่

ร้อยละ

17
4

65
15

3
2

12
8

จากตาราง 1 การรวบรวมงานวิจยั จากสถาบันต่ างๆ พบว่า สถาบันที่ผ ลิต ผลงานวิจยั
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยบูรพา และ
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย ละจ าน วน 5 เรื่อ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 19 รองลงมาคื อ
มหาวิทยาลัยมหิดลจานวน 4 เรื่อง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 4 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 15
และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จานวน 2 เรือ่ ง คิดเป็ นร้อยละ 8
การรวบรวมงานวิจยั จากปี การศึกษาที่ผลิต พบว่าปี ท่ผี ลิตงานวิจยั เกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ มากที่สุด คือ ช่วงปี การศึกษา 2550-2554 จานวน 10 เรื่อง
คิดเป็ นร้อยละ 39 รองลงมาคือในช่วงปี การศึกษา 2540- 2544 จานวน 6 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 23
และในช่วงปี การศึกษา 2555-2558 และช่วงปี การศึกษา 2545 – 2549 มีจานวนเท่ากันคือ 5 เรื่อง
คิดเป็ นร้อยละ 19
การรวบรวมงานวิจยั จากสาขาวิชา พบว่า ผู้ศึกษาในสาขาวิชาที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ มากที่สุดคือสาขาวิชาจิตวิทยาการให้คาปรึกษา
และสาขาสาธารณสุข สาขาวิชาละ 6 เรื่อง คิดเป็ นสาขาละร้อยละ 23 รองลงมาคือ สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบตั ชิ ุมชน สาขาส่งเสริมสุขภาพ สาขาการพยาบาล สาขา
ละ 2 เรือ่ ง คิดเป็ นสาขาละร้อยละ 8
การรวบรวมงานวิจยั จากแบบแผนงานวิจยั งานวิจ ยั พบว่า มีก ารวิจยั แบบกึ่งทดลอง
(quasi-experimental research) แบบ two groups pretest posttest design มากที่สุ ด จ านวน 17
เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 65 รองลงมาคือ การวิจยั แบบกึ่งทดลอง(quasi-experimental research) แบบ
one group pretest posttest design จ าน ว น 4 เรื่ อ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ 15 แล ะแ บ บ ท ด ล อ ง
(experimental research) แบบ multi groups pretest posttest design จ านวน 3 เรื่อ ง คิ ด เป็ น
ร้อยละ 12
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ตอนที่ 1.2 ผลการสังเคราะห์ด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการให้ความหมายของ
ความเครียด และภาวะวิก ฤตในชีว ิต รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ วิธกี าร
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
1. ลัก ษณะการให้ค วามหมายของความเครีย ด สามารถอธิบ ายได้ใน 3 ลัก ษณะ คือ
1) การให้ความหมายความเครียดแบบเป็ นสิง่ เร้า เป็ นกลุ่มของสถานการณ์ของสิง่ แวดล้อมที่เป็ นสิง่
เร้ามากระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง และสิง่ เร้านี้เป็ นบ่อเกิดของความเครียด เช่น เหตุการณ์ต่างๆ ที่
ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในชีวติ และสิง่ ทีน่ อกเหนือการควบคุม 2) การให้ความหมายความเครียด
แบบการตอบสนอง เป็ นกลุ่มของสิง่ รบกวนทีข่ ดั ขวางการตอบสนองทางร่างกายและจิตใจของบุคคล
ต่อภาวะคุกคาม มุ่งเน้ นที่ปฏิกริ ยิ าของคนที่มตี ่อภาวะคุกคาม การตอบสนองอาจเป็ นทางร่างกาย
เช่ น หัว ใจเต้ น เร็ว หรือ การตอบสนองทางจิต ใจ เช่ น หงุด หงิด ฉุ น เฉี ย ว 3)การให้ค วามหมาย
ความเครียดแบบปฏิสมั พันธ์ เกิดจากเป็ นความไม่สมดุลระหว่างความต้องการ และความสามารถใน
การตอบสนองของบุค คล โดยบุคคลจะประเมินระหว่างความกดดันที่มตี ่อตนกับความสามารถที่
บุคคลจะต่อสูก้ บั ความกดดันนัน้ ซึง่ ความเครียดเป็ นผลของความไม่สมดุลระหว่างความกดดันทีม่ ตี ่อ
คนกับ การรับ รู้ถึง ความสามารถของบุ ค คลว่ า จะต่ อ สู้กับ ความกดดัน แสดงให้ เห็น สาเหตุ ข อง
ความเครียดของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน แต่ละคนก็มองเห็นสถานการณ์ต่างกัน แม้แต่บุคคลเดียวก็
มองสถานการณ์ต่างกันในเวลาที่แตกต่างกัน โดยแจกแจงความถี่และแสดงค่าร้อยละของลักษณะ
การให้ความหมายของความเครียดของงานวิจยั ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 2 แสดงความถี่ และร้อยละ จาแนกตามลักษณะการให้ความหมายของความเครียด
ลักษณะการให้ความหมายของ
ความเครียด
แบบการตอบสนอง
แบบปฏิสมั พันธ์
แบบสิง่ เร้า
รวม

จานวน

ร้อยละ

17
7
2
26

66
27
7
100

จากตาราง 2 การรวบรวมงานวิจยั เกี่ยวกับลักษณะการให้ความหมายของความเครียด
พบว่า การให้ความหมายของความเครียดแบบการตอบสนอง มากที่สุด จานวน 17 เรื่อง คิดเป็ น
ร้อยละ 66 รองลงมาคือ การให้ความหมายแบบปฏิสมั พันธ์ จานวน 7 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 27 และ
การให้ความหมายของความเครียดแบบสิง่ เร้า จานวน 2 เรือ่ งคิดเป็ นร้อยละ 7
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2. ภาวะวิกฤตในชีวติ เป็ นสถานการณ์รา้ ยแรงที่ทาให้เกิดความเครียด จากการรวบรวม
งานวิจยั พบว่าภาวะวิกฤตชีวติ ในงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทคือ 1) ภาวะวิกฤตทางกาย
หมายถึงสภาวการณ์ ร้ายแรงที่เกิดขึ้น ทางร่างกาย เช่ น การเจ็บ ป่ วย และ2) ภาวะวิก ฤตทางใจ
หมายถึงสภาวการณ์ ร้ายแรงที่เกิดขึ้น ทางจิต ใจ เช่น การถู ก ทอดทิ้ง การสูญ เสีย ปั ญ หารายได้
ปั ญหาครอบครัว เป็ นต้น โดยแจกแจงความถีแ่ ละแสดงค่าร้อยละของภาวะวิกฤตในชีวติ ของงานวิจยั
ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 แสดงความถี่ และร้อยละ จาแนกตามภาวะวิกฤตชีวติ
ภาวะวิกฤตชีวติ
ภาวะวิกฤตทางกาย
ภาวะวิกฤตทางใจ
รวม

จานวน
23
3
26

ร้อยละ
88
12
100

จากตาราง 3 การรวบรวมงานวิจยั เกี่ยวภาวะวิกฤตชีวติ ของกลุ่ มที่ศึกษา พบว่า ภาวะ
วิกฤตชีวติ ทางกาย จานวน 23 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 88 ประกอบด้วยโรคความดันโลหิต(จานวน 9
เรื่อ ง ร้อ ยละ 31) โรคมะเร็ง (จานวน 3 เรื่อ ง ร้อ ยละ 12) โรคเอดส์ (จานวน 3 เรื่อ ง ร้อ ยละ 12)
โรคเบาหวาน (จานวน 3 เรื่อง ร้อยละ 12) โรคปวดศีรษะ (จานวน 2 เรื่อง ร้อยละ 8) โรคปวดหลัง
และข้อ(จานวน 2 เรือ่ ง ร้อยละ 8) โรคหลอดเลือด(จานวน 1 เรื่อง ร้อยละ 4) โรคกล้ามเนื้อ (จานวน
1 เรื่อง ร้อยละ 4) รองลงมาคือภาวะวิกฤตชีวติ ทางใจ จานวน 3 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 12 เกี่ยวกับ
ปั ญหาชีวติ ทัง้ หมดประกอบด้วยการถูกทอดทิง้ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า และรายได้ การสูญเสียบุคคล
ทีร่ กั และปั ญหาครอบครัว อย่างละ 1 เรือ่ ง คิดเป็ นร้อยละ 4
3. รูป แบบการจัด การความเครียดในภาวะวิก ฤตชีว ิต จากการสังเคราะห์รูป แบบการ
จัดการความเครียดของงานวิจยั ทีศ่ กึ ษา จานวน 26 เรื่อง พบรูปแบบทีใ่ ช้ในการจัดการความเครียด
ในภาวะวิกฤตชีวติ 3 รูปแบบคือ 1) รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกาย
หมายถึง แบบแผนของวิธกี ารจัดการความเครียดที่จดั กระทาด้านร่างกาย เพื่อลดความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ที่เกิดขึน้ 2) รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิฤตชีวติ ด้านจิตใจ หมายถึง
แบบของวิธกี ารจัดการความเครียดที่จดั กระทาด้านจิตใจ เพื่อลดความเครี ยดในภาวะวิกฤตชีวติ ที่
เกิดขึน้ 3) รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ แบบผสมผสาน หมายถึง แบบแผนของ
วิธกี ารจัดการความเครียดจัดกระทาทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจ และด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด
เพื่อลดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ โดยแจกแจงความถี่และแสดงค่าร้อยละของรูปแบบ
การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ดังแสดงในตาราง 4
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ตาราง 4 แสดงความถี่ และร้อยละ จาแนกตามรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
รูปแบบการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ
ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
แบบผสมผสาน
ด้านร่างกายและจิตใจ
ด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด
รวม

จานวน

ร้อยละ

8
8

29
29

7
5
28

25
18
100

จากตาราง 4 การรวบรวมงานวิจยั เกี่ยวรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
พบว่า รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ แบบผสมผสาน มีการศึกษาจานวนมาก
ทีส่ ุดคือ 12 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 43 แบ่งเป็ นรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ แบบ
ผสมผสานด้ า นร่ า งกายและจิต ใจ จ านวน 7 เรื่อ ง คิด เป็ นร้อ ยละ 25 และรูป แบบการจัด การ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวตแบบผสมผสานด้านร่างกาย จิตใจและความคิด จานวน 5 เรื่อง คิด
เป็ นร้อ ยละ 18 รองลงมาคือรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกาย และ
รูปแบบการจัดการความเครียดด้านจิตใจ จานวน 8 เรือ่ งเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 29
4. วิธ ีก ารจัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต จากการสัง เคราะห์ ว ิธ ีก ารจัด การ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของงานวิจยั ทีศ่ กึ ษา จานวน 26 เรื่อง พบวิธกี ารจัดการความเครียด
ในภาวะวิกฤตชีวติ ในรูปแบบการจัดการความเครียดใน 3 ด้านคือ 1) วิธกี ารจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ที่ใช้ในรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกาย พบวิธกี าร
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ คือ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การนวดด้วยการนวดสัมผัส(การ
นวดแผนไทย)และการออกกาลังกายด้วยการราเซิง้ 2) วิธกี ารจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
ที่ใช้ในรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านจิตใจ พบวิธกี ารจัด การความเครียด
ภาวะวิกฤตชีวติ คือ การทาสมาธิ (อานาปานสติและสติปัฏฐาน 4) และการฟั งดนตรี (เสียงสวดมนต์
และดนตรีผ่ อนคลาย) 3) วิธกี ารจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ที่ใช้ในรูปแบบการจัดการ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ แบบผสมผสานพบวิธกี ารจัดการจัดการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ 2 ด้านคือ 3.1) วิธกี ารจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกายและจิ ตใจ พบ
วิธกี ารจัดการความเครียดภาวะวิกฤตชีวติ คือ ชี่กง การกาหนดลมหายใจร่วมกับการผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อและการทาจิตบาบัด โยคะ และการปฏิบตั สิ มาธิออกกาลังกายประสาทสัมผัส 3.2) วิธกี าร
จัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ด้ า นร่ า งกาย จิต ใจ และความคิด พบวิธ ีก ารจัด การ
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ความเครียดภาวะวิกฤตชีวติ คือ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ร่วมกับการทาสมาธิแบบสติปัฏฐาน 4และ
การควบคุมความคิด การกาหนดลมหายใจร่วมกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกับการจินตนาการ
ร่วมกับการฟั งดนตรีผ่ อ นคลายร่วมกับการท าสมาธิและการให้ค าปรึกษา การกาหนดลมหายใจ
ร่วมกับการทาสมาธิรว่ มกับการฟั งเทศน์และการสนทนาธรรม การกาหนดลมหายใจร่วมกับการผ่อน
คลายกล้ามเนื้อร่วมกับการทาสมาธิอานาปานสติและการปรับความคิด ดังแสดงในตาราง 5 – 7 ดังนี้
ตาราง 5 แสดงความถี่ และร้อยละ จาแนกตามวิธกี ารจัดการความเครียดในรูปแบบการจัดการ
ความเครียดด้านร่างกาย
วิธกี ารจัดการความเครียดในรูปแบบการจัดการ
ความเครียดด้านร่างกาย
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
การนวด (นวดสัมผัสบาบัด, นวดแผนไทย)
การออกกาลังกายด้วยการราเซิง้
รวม

จานวน

ร้อยละ

4
3
1
8

50
37
13
100

จากตาราง 5 การรวบรวมงานวิจยั เกี่ยววิธกี ารจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ที่ใช้
ในรูปแบบการจัดการความเครียดด้านร่างกายมีจานวน 8 เรื่อ ง ประกอบด้ว ย 1)การผ่ อ นคลาย
กล้ามเนื้อ จานวน 4 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 50 รองลงมา คือ การนวด จานวน 3 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ
37 และการออกกาลังกายด้วยการราเซิง้ 1 เรือ่ ง คิดเป็ นร้อยละ 13
ตาราง 6 แสดงความถี่ และร้อยละ จาแนกตามวิธกี ารจัดการความเครียดในรูปแบบการจัดการ
ความเครียดด้านจิตใจ
วิธกี ารจัดการความเครียดในรูปแบบการจัดการ
ความเครียดด้านจิตใจ
การทาสมาธิ (อานาปานสติ,สติปัฏฐาน 4)
การฟั งดนตรี (เสียงสวดมนต์, ดนตรีผ่อนคลาย)
รวม

จานวน

ร้อยละ

6
2
8

75
25
100

จากตาราง 6 การรวบรวมงานวิจยั เกี่ยววิธกี ารจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ที่ใช้
ในรูปแบบการจัดการความเครียดด้านจิตใจ มีจานวน 8 เรื่อง ประกอบด้วย การทาสมาธิ 6 เรื่อง คิด
เป็ นร้อยละ 75 และการฟั งดนตรี 2 เรือ่ ง คิดเป็ นร้อยละ 25
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ตาราง 7 แสดงความถี่ และร้อยละ จาแนกตามวิธกี ารจัดการความเครียดในรูปแบบการจัดการ
ความเครียดแบบผสมผสาน
วิธกี ารจัดการความเครียดในรูปแบบการจัดการความเครียดแบบ
ผสมผสาน
ด้านร่างกายและจิตใจ
๐ ชีก่ ง
๐ การกาหนดลมหายใจ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การทาจิตบาบัด
๐ โยคะ
๐ การปฏิบตั สิ มาธิออกกาลังกายประสาทสัมผัส
ด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด
๐ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การทาสมาธิแบบสติปัฏฐาน 4 การควบคุม
ความคิด
๐ การกาหนดลมหายใจ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การจินตนาการ การ
ฟั งดนตรีผ่อนคลาย การทาสมาธิ การให้คาปรึกษา
๐ การกาหนดลมหายใจ การทาสมาธิ การฟั งเทศน์ การสนทนาธรรม
๐ การกาหนดลมหายใจ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การทาสมาธิอานา
ปานสติ การปรับความคิด
รวม

จานวน

ร้อยละ

4
1
1
1

33
8
8
8

2

17

1
1

8
8

1
12

8
100

จากตาราง 7 การรวบรวมงานวิจยั เกี่ยววิธกี ารจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ที่ใช้
ในรูปแบบการจัดการความเครียดแบบผสมผสาน มีจานวน 12 เรือ่ ง คิดเป็ นร้อยละ 43 ประกอบด้วย
ด้านร่างกายและจิตใจ 7 เรื่อง มีวธิ กี ารจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ประกอบด้วย 1) ชีก่ ง
จานวน 4 เรื่อง คิดเป็ นร้อยละ 33 2) การกาหนดลมหายใจ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อและการทาจิต
บาบัด 3) โยคะ และ4) การปฏิบตั สิ มาธิออกกาลังกายประสาทสัมผัส อย่างละ 1 เรือ่ ง คิดเป็ นร้อยละ
8 ส าหรับ วิธ ี ก ารจัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชี ว ิต ด้ า นร่ า งกาย จิต ใจ และความคิ ด
ประกอบด้วย 1)การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การทาสมาธิแบบสติปัฏฐาน 4 และการควบคุมความคิด
จานวน 2 เรื่อ ง คิดเป็ นร้อ ยละ 17 2) การกาหนดลมหายใจ การทาสมาธิ การฟั งเทศน์ และการ
สนทนาธรรม 3)การกาหนดลมหายใจ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การจินตนาการ การฟั งดนตรีผ่อน
คลาย การทาสมาธิ และการให้คาปรึกษา 4)การกาหนดลมหายใจ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การทา
สมาธิอานาปานสติ และการปรับความคิด อย่างละ 1 เรือ่ ง คิดเป็ นร้อยละ 8
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ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อภิมาน
การสังเคราะห์งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวกับรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ พบว่า
งานวิจยั ที่สามารถนามาวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค การวิเคราะห์อภิมาน จานวน 26 เรื่อ ง ผู้วจิ ยั ใช้ค่ า
ขนาดอิทธิพลของความเครียดทีใ่ ช้รปู แบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ เป็ นหน่ วยการ
วิเคราะห์ โดยมีค่าขนาดอิทธิพลจานวน 28 ค่า เนื่องจากมีงานวิจยั 2 เรือ่ งทีใ่ ช้รปู แบบในการจัดการ
ความเครียดในภาวะวิกฤตในการศึกษาเปรียบเทียบกัน ทาให้ได้ค่าขนาดอิทธิพลของความเครียดที่
ใช้รูป แบบการจัด การความเครียดในภาวะวิก ฤตเพิ่มขึ้นเรื่อ งละ 1 ค่ า โดยผู้ว ิจยั แสดงค่ าขนาด
อิทธิพลเฉลี่ยของความเครียดที่ใช้รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ในแต่ละด้าน
ค่าสถิติพ้นื ฐานของค่าอิทธิพ ลเฉลี่ยของความเครียดที่ใช้รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิก ฤตชีว ิต ดัง แสดงในตารางที่ 8 ค่ า ทดสอบความแตกต่ า งของค่ า ขนาดอิท ธิพ ลเฉลี่ย ของ
ความเครียดที่ใช้รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีว ิต (One Way ANOVA) และค่ า
ทดสอบความเป็ นเอกพันธ์ของความแปรปรวน (Test of Homogeneity of Variance) ดังแสดงใน
ตาราง 9 ดังต่อไปนี้
ตาราง 8 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของค่าขนาดอิทธิพลเฉลีย่ ของความเครียดทีใ่ ช้รปู แบบการจัดการ
ความเครียด ในภาวะวิกฤตชีวติ
ค่าสถิติ
ค่าอิทธิพลเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ความแปรปรวน
ค่าสูงสุด
ค่าต่าสุด
ช่วงความเชื่อมัน่ 95% ขอบบน

รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
แบบผสมผสาน
-2.36
-2.42
-2.97
2.65
3.97
3.66
7.03
15.78
13.42
-7.00
-12.20
-9.80
1.45
-0.41
0.66
-4.57 ถึง -0.14
-5.74 ถึง 0.09
-5.30 ถึง -0.64

จากตาราง 8 พบว่ า ค่ า ขนาดอิท ธิพ ลเฉลี่ย ของความเครีย ดที่ใ ช้รูป แบบการจัด การ
ความเครียด มีค่าเฉลีย่ ของค่าขนาดอิทธิพลระหว่าง -2.97 ถึง -2.36 โดยค่าขนาดอิทธิพลเฉลีย่ ของ
ความเครียดที่ใช้รูปแบบการจัดการความเครียดแบบผสมผสาน มีค่าสูงสุดเท่ากับ -2.97 รองลงมา
คือค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของความเครียดที่ใช้รูปแบบการจัดการความเครียดด้านจิตใจ เท่ากับ 2.42 และค่าขนาดอิทธิพ ลเฉลี่ยของความเครียดที่ใช้รูปแบบการจัดการความเครียดด้านร่างกาย
เท่ากับ -2.36
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ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่ าขนาดอิทธิพ ลเฉลี่ยของความเครียดที่ใช้รูปแบบการ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ทัง้ 3 รูปแบบ พบว่าค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของค่าขนาด
อิทธิพลเฉลี่ยกระจายตัวในช่วง 2.65 ถึง 3.97 โดยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าขนาดอิทธิพล
เฉลี่ยของความเครียดที่ใช้รูปแบบการจัดการความเครียดด้านจิตใจมีค่าสูงสุดเท่ากับ 3.97 และค่า
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของค่าขนาดอิทธิพลเฉลีย่ ทีใ่ ช้รปู แบบการจัดการความเครียดด้านร่างกายมี
ค่าต่าทีส่ ุดเท่ากับ 2.65
สาหรับ ค่ าความแปรปรวนของค่ าขนาดอิท ธิพ ลเฉลี่ยของความเครียดที่ใช้รูปแบบการ
จัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ทัง้ 3 รูป แบบ อยู่ ใ นช่ ว ง 7.03 ถึง 15.78 โดยค่ า ความ
แปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของความเครียดที่ใช้รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ ด้านจิตใจมีค่าสูงสุดเท่ากับ 15.78 และค่าความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลเฉลีย่ ของ
ความเครียดที่ใช้รปู แบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกายมีค่าต่ าที่สุดเท่ากับ
7.027
ค่าสูงสุดของค่าขนาดอิทธิพลเฉลีย่ ของความเครียดทีใ่ ช้รปู แบบการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ทัง้ 4 รูปแบบ พบว่าค่าสูงสุดอยูใ่ นช่วง -12.00 ถึง -7.00 โดยรูปแบบที่ 2 มีค่าสูงสุด
ของค่าขนาดอิทธิพลเฉลีย่ และค่าต่ าสุดของค่าขนาดอิทธิพลเฉลีย่ ของความเครียดทีใ่ ช้รู ปแบบการ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ทัง้ 4 รูปแบบ พบว่าค่าต่ าสุดอยู่ในช่วง -0.36 ถึง 1.45 โดย
รูปแบบที่ 1 มีค่าต่าสุดของค่าเฉลีย่ ของขนาดอิทธิพล
ช่วงความเชื่อมัน่ 95% ค่ าขนาดอิท ธิพ ลเฉลี่ย ของความเครีย ดที่ใ ช้รูป แบบการจัด การ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ทัง้ 3 รูปแบบ พบว่า ช่วงความเชื่อมัน่ 95% ของค่าอิทธิพลเฉลีย่ ของ
รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกายอยู่ในช่วง -4.57 ถึง -0.41 สาหรับช่วง
ความเชื่อมัน่ 95% ของค่าอิทธิพลเฉลีย่ ของความเครียดทีใ่ ช้รปู แบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ ด้านจิต ใจ อยู่ในช่วง -5.74 ถึง 0.90 และช่วงความเชื่อ มัน่ 95% ของค่าขนาดอิทธิพ ล
เฉลี่ยของความเครียดที่ใช้รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ แบบผสมผสานอยู่
ในช่วง -5.30 ถึง -0.64
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ตาราง 9 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าขนาดอิทธิพลเฉลีย่ ของความเครียดทีใ่ ช้รปู แบบการจัดการ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
รูปแบบการจัดการ
ความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ
ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
แบบผสมผสาน

N
8
8
12

ค่าขนาด ส่วน
Test of homogeneity
ANOVA
อิทธิพล เบีย่ งเบน
of Variance
F P-value
เฉลีย่
มาตรฐาน Levence P-value
-2.36
2.65
0.717
0.498 0.095 0.910
-2.42
3.97
-2.97
3.66

ผลการวิเคราะห์ตาราง 9 พบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าความแปรปรวนของค่า
ขนาดอิทธิพ ลเฉลี่ยของความเครียดที่ใช้รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ทัง้ 3
รูปแบบ ไม่พ บความแตกต่ างกัน ส่ วนการทดสอบความแตกต่ างของค่ าขนาดอิท ธิพ ลเฉลี่ยของ
ความเครียดทีใ่ ช้รปู แบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ไม่พบความแตกต่างกัน เช่นกัน
แสดงให้เห็นรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ทัง้ 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกาย รูปแบบการจัดการความเครียดด้า นจิตใจ และ
รูปแบบการจัดการความเครียดแบบผสมผสาน สามารถจัดการกับความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ได้
ทัง้ 3 รูปแบบไม่แตกต่างกัน
สรุปผลการวิ เคราะห์ข้ อมูลในระยะที่ 1 ได้ผลว่ารูปแบบการจัดการความเครียดมีค่ า
ขนาดอิทธิพลเฉลีย่ สูงสุดคือรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ แบบผสมผสาน
ข้ อ สรุป ที่ ได้ จ ากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในระยะที่ 1 ข้ างต้ น สรุป ได้ ว่ า สามารถน า
รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิ กฤตชี วิตแบบผสมผสานไปพัฒนาเพื่อจัดการกับ
ความเครียดในภาวะวิ กฤตชีวิต
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิ กฤตชีวิตของผูส้ งู อายุ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระยะที่ 2 การศึกษาผลของการนารูปแบบการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤต เพื่อลดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุ ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูส้ งู อายุบา้ นวาสนะเวศม์ฯ จานวน 40 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 20 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน
ซึง่ ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
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ตอนที่ 3 ค่าขนาดอิทธิพ ลของความเครียดที่ใช้รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ (BMW Model)
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ในระยะที่ 2 ผู้วจิ ยั ได้ใช้ค าย่อและสัญ ลักษณ์ ต่างๆ เพื่อ
ความสะดวกและความเข้าใจทีง่ า่ ยขึน้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดไว้ดงั นี้
M
หมายถึง ค่าเฉลีย่ (mean)
SD หมายถึง ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation)
t
หมายถึง ค่าสถิติ t ทีไ่ ด้จากการคานวณ
F
หมายถึง ค่าสถิติ F ทีไ่ ด้จากการคานวณ
df
หมายถึง องศาอิสระ (degree of freedom)
SS หมายถึง ผลรวมกาลังสองของคะแนนเบีย่ งเบน (sum square)
MS หมายถึง ค่าเฉลีย่ กาลังสองของคะแนนเบีย่ งเบน (mean square)
p
หมายถึง ค่าความน่าจะเป็ น
n
หมายถึง จานวนผูส้ งู อายุในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
่มตัวอย่าง
ตอนที่ 1 ลักษณะทัวไปของกลุ
่
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ระยะที่ 2 ได้แก่ ผูส้ งู อายุทม่ี คี วามเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ทีม่ อี ายุ
60 ปี ขน้ึ ไป ทัง้ เพศหญิงและชาย ทีอ่ าศัยอยูใ่ นศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุบา้ นวาสนะ
เวศม์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีความยินดีและเต็มใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดการฝึ ก
รูป แบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ มีจานวน 40 คน ผู้วจิ ยั ได้ช้แี จง
วัตถุประสงค์ ความสาคัญ และประโยชน์ และรายละเอียดขัน้ ตอนในการทากิจกรรมตลอดการวิจยั
รวมทัง้ แสดงความยินยอม ซึ่งมีผู้สูงอายุสมัครใจและยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมตลอดการฝึ กรูปแบบ
การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ผู้สูงอายุ และถูกสุ่มเข้ากลุ่มทดลองจานวน 20 คน และ
กลุ่มควบคุม 20 คน รายละเอียดลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างและค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรแสดง
ในตาราง 10 -
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ตาราง 10 จานวนและร้อยละของข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
81 - 90 ปี
71 - 80 ปี
60 - 70 ปี
ศาสนา
พุทธ
การศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
ภาวะวิกฤตชีวติ
การเจ็บป่ วย
การสูญเสียบุคคลอันเป็ นทีร่ กั
ทัง้ สองอย่าง

กลุ่มทดลอง(n=20)
จานวน ร้อยละ

กลุ่มควบคุม(n=20)
จานวน ร้อยละ

รวม(n=40)
จานวน
ร้อยละ

8
12

40
60

8
12

40
60

16
24

40
60

8
11
1

40
55
5

2
12
6

10
60
30

10
23
7

25
57.5
17.5

20

100

20

100

40

100

2
12
4
1
1

10
60
20
5
5

2
9
4
5

10
45
20
0
25

4
21
8
1
6

10
52.5
20
2.5
15

12
2
2
10
10

60
10
20
50
50

9
3
8
7
1
12

45
15
40
35
5
60

21
5
14
17
1
22

52.5
12.5
35
42.5
2.5
55

จากตาราง 10 สรุปได้ว่าจากกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 40 คน แบ่งออกเป็ นกลุ่มทดลอง 20 คน
และกลุ่มควบคุม 20 คน ทัง้ สองกลุ่ม เป็ นเพศหญิง 12 คน (60%) และเพศชาย 8 คน (40%) โดยมี
อายุส่ ว นใหญ่ อ ยู่ในช่ ว ง 71 - 80 ปี (57.5%) มีระดับ การศึก ษาส่ ว นใหญ่ ใ นระดับ ประถมศึก ษา
(52.5%) ส่วนใหญ่ มสี ถานภาพโสด (60%) และมีภาวะวิกฤตชีวติ ทัง้ การเจ็บป่ วยและการสูญ เสีย
บุคคลอันเป็ นทีร่ กั (55%)
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ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั
ในการวิจยั ระยะที่ 2 มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ โดยผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ สมมติฐานการวิจยั 2 ข้อ ดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้สูงอายุท่มี คี วามเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ที่ได้รบั การฝึ กรูปแบบการ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ลดลงเมื่อเทียบกั บก่อนเข้า
ร่วมการฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้สูงอายุท่มี คี วามเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ที่ได้รบั การฝึ กรูปแบบการ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ต่ ากว่าผูส้ ูงอายุทไ่ี ม่รบั การ
ฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้น
การตรวจสอบการแจกแจงปกติ ดว้ ยการตรวจสอบค่าความโด่ง (Skewness) และความ
เบ้(Kurtosis) ควบคู่กบั การใช้สถิติ shapiro-wilk test เนื่องในการศึกษาครัง้ นี้กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า
50 คน คือ กลุ่มตัวอย่างกลุ่ มละ 20 คน (ผจงจิต อินทสุ วรรณ. 2545: 44-51) ซึ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่าตัวแปรทุกตัวไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ ค่า Shapiro-wilk อยู่ระหว่าง .911 - .942 ดังนัน้ ตัว
แปรตามมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ (ภาคผนวก ค)
จากการตรวจสอบข้อ ตกลงข้างต้น จะเห็น ได้ว่ า ข้อ มูล ในการศึก ษาครัง้ นี้ เป็ น ไปตาม
ข้อ ตกลงเบื้อ งต้น ดังนั น้ จึงน าไปสู่ก ารวิเคราะห์ข้อ มูล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ก ารวิจ ยั ระยะที่ 2 โดย
แบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบสมมติฐานในข้อที่ 1 และส่วนที่ 2 การ
วิเคราะห์มลู เพื่อตอบสมมติฐานในข้อที่ 2 ตามรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติ ฐานข้อที่ 1
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้สูงอายุท่มี คี วามเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ที่ได้รบั การฝึ กรูปแบบการ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนเข้า
ร่วมการฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้อนี้นัน้ ผู้วจิ ยั ได้ตรวจสอบค่าเฉลี่ย
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวติ ของกลุ่มทดลอง ด้วย t-test dependent ดังนี้
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ตาราง 11 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ก่อนและหลังการเข้าร่วม
โปรแกรมการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของกลุ่มทดลอง

ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม

จานวน

M

SD

t

20
20

30.55
23. 25

4. 19
5.33

7.52**

**p < .01
จากตาราง 11 แสดงผลค่าเฉลีย่ ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ หลังการเข้าร่วมโปรแกรม
การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของกลุ่มทดลองน้อยกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1 ได้ผลว่าผูส้ ูงอายุท่มี ี
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ที่ได้รบั การฝึ กรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ มี
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ลดลงเมือ่ เทียบกับก่อนเข้าร่วมการฝึกรูปแบบการจัดการความเครียด
ในภาวะวิกฤตชีวติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ข้ อ สรุปที่ ได้ จากการวิ เคราะห์ ข้อ มู ลเพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั ข้ อ 1 ข้ างต้ น
สรุปได้ว่า ยอมรับสมมติ ฐานข้อ 1
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่ างค่ าเฉลี่ยของความเครียดในภาวะวิ กฤตชี วิต
ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความเครียดในภาวะ
วิ กฤตชีวิต และหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความเครียดในภาวะวิ กฤตชีวิต
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ และหลังเข้าร่วม
โปรแกรมการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
หลังเข้าร่วมโปรแกรม
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ

กลุ่ม
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
กลุ่ม
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง

N
20
20
N
20
20

M
20.60
30.55
M
21.75
23. 25

SD
4.81
4. 19
SD
4.56
5.33

t
6.98***
t
.96

***P< .001
จากตาราง 12 แสดงผลค่าเฉลี่ยความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ระหว่างกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .001 และผลค่าเฉลี่ยความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ไม่แตกต่าง
กัน
จากผลการทดลองพบว่าก่อนการทดลองกลุ่มทดลองมีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ เพิม่
สูงขึน้ กว่ากลุ่มควบคุม และหลังการทดลองพบว่าทัง้ กลุ่ มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ไม่แตกต่างกัน
ซึง่ จากกการทดสอบข้างต้นพบว่าผลการทดสอบก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันของกลุ่ม
ตัวอย่างทีท่ าการศึกษา จึงใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) เพื่อปรับแก้อทิ ธิพลของ
คะแนนก่อนการทดสอบ (องอาจ นัยพัฒน์. 2554: 134; กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2554: 172)
การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้ นก่อนทา ANCOVA
1. การตรวจสอบความเท่ากันของความแปรปรวนร่วม ด้วยวิธ ี levene’s test พบว่าทัง้ ใน
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ (ภาคผนวก ค)
2. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง covariate กับตัวแปรตามต้องเหมือนกันทุกกลุ่ม
ทดสอบ ด้ ว ย test of homogeneity of slopes พ บ ว่ า pretest และ posttest มี ค วามสั ม พั น ธ์
เหมือนกัน (Slope เท่ากัน) ทัง้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (ภาคผนวก ค)
จากการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อมูลในการศึกษาครัง้ เป็ นไปตาม
ข้อตกลงเบือ้ งต้น จึงนาไปสู่การทดสอบสมมติฐานต่อไป
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ส่วนที่ 2 การวิ เคราะห์มลู เพื่อตอบสมมติ ฐานในข้อที่ 2
สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้สูงอายุท่มี คี วามเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ที่ได้รบั การฝึ กรูปแบบการ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ต่ ากว่าผูส้ ูงอายุทไ่ี ม่รบั การ
ฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
ตาราง 13 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลีย่ ของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองจากการประเมินหลังทดลอง โดยใช้คะแนนความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวติ ทัง้ ด้านรวมและรายด้านจากการประเมินก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความเครียด
ในภาวะวิกฤตชีวติ เป็ นตัวแปรร่วม (covariate) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
(ANCOVA)
ตัวแปร
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
ด้านร่างกาย จิตใจและความคิด
ตัวแปรร่วม
ระหว่างกลุ่ม
ความคลาดเคลื่อน
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
ด้านร่างกาย
ตัวแปรร่วม
ระหว่างกลุ่ม
ความคลาดเคลื่อน
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
ด้านจิตใจ
ตัวแปรร่วม
ระหว่างกลุ่ม
ความคลาดเคลื่อน
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
ด้านความคิด
ตัวแปรร่วม
ระหว่างกลุ่ม
ความคลาดเคลื่อน

DF

SS

MS

F

SIg

1
1
37

393.75
137.72
541.75

393.75
137.72

26.89
9.41

<.001
<.01

1
1
37

92.08
23.43
89.47

92.08
23.43

38.08
9.69

<.001
<.01

1
1
37

52.46
20.36
63.54

52.46
20.36

30.55
11.86

<.001
<.01

1
1
37

55.36
11.73
69.39

55.36
11.73

29.52
6. 25

<.001
<.05
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จากตาราง 13 พบว่าในด้านรวมค่าเฉลี่ยของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกาย
จิตใจและความคิดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 ส่วนรายด้านพบว่าค่าเฉลีย่ ของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกายระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 ค่าเฉลีย่ ของความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ ด้านจิตใจระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ค่าเฉลี่ยของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านความคิด ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จึงนาไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่ (pairwise comparison) ตามวิธบี อนเฟอโรนีด้วยความ
เชื่อ มัน่ 95% ของคะแนนค่ าเฉลี่ย ความเครีย ดในภาวะวิกฤตชีว ิต ระหว่ างกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุม หลังสิน้ สุดการทดลอง
ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบรายคู่คะแนนค่าเฉลีย่ ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ทัง้ ด้านรวมและ
รายด้านระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมภายหลังสิน้ สุดการทดลอง

ตัวแปรตาม

กลุ่ม

ค่าเฉลีย่

ความเครียดในภาวะวิก ฤตชีว ิต
ด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด
ความเครียดในภาวะวิก ฤตชีว ิต
ด้านร่างกาย
ความเครียดในภาวะวิก ฤตชีว ิต
ด้านจิตใจ
ความเครียดในภาวะวิก ฤตชีว ิต
ด้านความคิด

กลุ่มทดลอง (1)
กลุ่มควบคุม (2)
กลุ่มทดลอง (1)
กลุ่มควบคุม (2)
กลุ่มทดลอง (1)
กลุ่มควบคุม (2)
กลุ่มทดลอง (1)
กลุ่มควบคุม (2)

19.70
25.31
7.15
9.20
6.32
8.28
6.30
7.51

ความแตกต่าง
ค่าเฉลีย่
(1-2)
-5.61

Std
Error

Sig

1.83

<.01

-2.05

.66

<.01

-1.96

.57

<.01

-1.45

.58

<.05

จากตาราง 14 ภายหลังสิ้นสุ ดการทดลอง ผลในด้านรวมพบว่าคะแนนเฉลี่ยของความ
เครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกาย จิตใจและความคิดของกลุ่มทดลองต่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .01 ส่วนผลรายด้านพบว่ าคะแนนเฉลี่ยของความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวติ ด้านร่างกาย ของกลุ่มทดลองต่ ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 สาหรับ
คะแนนเฉลีย่ ของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านจิตใจของกลุ่มทดลองต่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และคะแนนเฉลีย่ ของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านความคิดของ
กลุ่มทดลองต่ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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สรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 2 ได้ผลว่าผูส้ ูงอายุท่มี ี
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ที่ได้รบั การฝึ กรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ มี
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ต่ ากว่าผูส้ ูงอายุทไ่ี ม่รบั การฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ข้ อสรุปที่ ได้ จากการวิ เคราะห์ข้อ มูลเพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั ข้ อ 2 ข้างต้ น
สรุปได้ว่า ยอมรับสมมติ ฐานข้อ 2
ตอนที่ 3 ค่าขนาดอิทธิพลของความเครียดที่ใช้รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ (BMW Model)
ผูว้ จิ ยั แสดงค่าขนาดอิทธิพลของความเครียดที่ใช้รปู แบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ ( BMW Model) โดยใช้คะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ เฉลีย่ ของกลุ่มทดลองก่อน
และหลังการใช้โปรแกรมมาใช้ใ นการค านวณค่ าขนาดอิท ธิพ ลเนื่ อ งจากในการทดสอบคะแนน
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันทางสถิติ ทาให้ม ี
ความไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 15
ตาราง 15 ค่าขนาดอิทธิพลของความเครียดทีใ่ ช้รปู แบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
(BMW Model)
ตัวแปรตาม
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม

จานวน

M

SD

d

20
20

30.55
23. 25

4. 19
5.33

-1.74

จากตาราง 15 ค่าขนาดอิทธิพลของความเครียดที่ใช้รูปแบบการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ เท่ากับ -1.74

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชรา มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อคือ 1) เพื่อสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การจัดการความเครียดในภาวะวิก ฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาและการ
วิเคราะห์อภิมาน 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุ โดย
ดาเนินตามขัน้ ตอนการวิจยั ดังนี้
การวิ จยั ระยะที่ 1 การสังเคราะห์งานวิจยั เพื่อให้ได้ร่างรูปแบบการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ มีขนั ้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งกับรูปแบบการจัดการความเครียดด้ว ย
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ประกอบด้วยขัน้ ตอนที่สาคัญดังนี้ 1) การแปลภาษาเป็ นข้อมูล โดย
ในส่วนนี้ได้ว ิเคราะห์ในส่ วนของข้อมูล ทัวไปของงานวิ
่
จยั ลัก ษณะการให้ค วามหมายการจัดการ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ภาวะวิกฤตชีวติ รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชี วติ
และวิธกี ารจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ และ 2) การแปลข้อมูลออกเป็ นตัวเลข โดยใช้การ
แปลเป็ นความถี่ และร้อยละ
ขัน้ ตอนที่ 2 การสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อภิมาน ในขัน้ ตอนดังนี้ 1) ผู้วจิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยตัวแปรตามคือ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้วยค่าขนาดอิทธิพล ตามวิธขี อง Glass Mcgraw & Smith (1987)
โดยตัวแปรต้น คือรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ โดยผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูล ด้วย
การเสนอการใช้ค่าสถิตแิ ละค่าขนาดอิทธิพล และ2) การทดสอบความแตกต่างของค่าขนาดอิทธิพล
เฉลี่ยของความเครียดที่ใช้รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ (One-way ANOVA)
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลเฉลีย่ โดยใช้ทดสอบความเป็ นเอกพันธ์ของ
ความแปรปรวน (test of homogeneity of variance) เพื่อ ดูค วามเหมาะสมในการน ารูป แบบการ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตแต่ละรูปแบบในการนาไปใช้
การวิ จ ยั ระยะที่ 2 การพัฒ นารูป แบบการจัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ของ
ผูส้ งู อายุ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ขัน้ ตอนคือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การสร้างเครื่องมือของรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของ
ผูส้ ูงอายุ ได้แก่รปู แบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ และแบบวัดความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ โดยใช้การวิจยั
กึง่ ทดลอง
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การวิ เคราะห์ข้อมูลระยะที่ 2
1. การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ ของคะแนนความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวติ ก่อนและหลังของผูส้ ูงอายุทไ่ี ด้รบั การฝึ กรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ โดย
ใช้ค่าสถิติ t – test dependent sample
2. การวิเคราะห์ความแตกต่างค่ าเฉลี่ยของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ระหว่างกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองจากการประเมินหลังทดลอง โดยใช้คะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
จากการประเมินก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ เป็ นตัวแปรร่ว ม
(covariate) ด้ว ยการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนร่ว ม(ANCOVA) และหากพบว่าคะแนนเฉลี่ย ของ
คะแนนความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ จึงนาไปสู่การเปรียบเทียบรายคู่ (pairwise comparison) ตามวิธบี อนเฟอโรนีด้วยความ
เชื่อ มัน่ 95% ของคะแนนค่ าเฉลี่ย ความเครีย ดในภาวะวิกฤตชีว ิต ระหว่ างกลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม
ควบคุม หลังสิน้ สุดการทดลอง

สรุปผลการวิจยั
การพัฒ นารูป แบบการจัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ของผู้ สู ง อายุ ใ นสถาน
สงเคราะห์คนชรา สรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. ผลการสังเคราะห์งานวิจยั ในการวิเคราะห์เนื้อ หาพบว่าลักษณะการให้ค วามหมาย
ความเครียด มีการให้นิยามใน 3 ลักษณะคือ แบบการตอบสนอง (66 %) แบบปฏิสมั พันธ์ (27%)
และแบบสิง่ เร้า ( 7%) ภาวะวิกฤตชีวติ ทีศ่ กึ ษาพบภาวะวิกฤตชีวติ ทางกาย (88%) และภาวะวิกฤต
ชีวติ ทางใจ (12%) รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ พบรูปแบบทีใ่ ช้ในการจัดการ
ความเครียด 3 รูปแบบคือ รูปแบบการจัด การความเครียดแบบผสมผสาน ( 43%) รูป แบบการ
จัดการความเครียดด้านร่างกาย (29%) และรูปแบบการจัดการความเครียดด้านจิตใจ (29%) โดยพบ
วิธกี ารจัดการความเครียดทีใ่ ช้ในรูปแบบการจัดการความเครียดแบบผสมผสาน จะใช้วธิ กี ารจัดการ
ความเครียดใน 2 ลักษณะคือ 1) วิธกี ารจัดการความเครียดแบบผสมผสานด้านร่างกายและจิตใจ
เช่น ชีก่ ง โยคะ เป็ นต้น และ2) วิธกี ารจัดเครียดแบบผสมผสานด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด เช่น
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การทาสมาธิแบบสติปัฏฐาน 4 และการควบคุมความคิด ร่วมกัน เป็ นต้น
สาหรับวิธกี ารจัดการความเครียดที่ใช้ในรูปแบบการจัดการความเครียดด้านร่างกาย เช่น การนวด
แบบต่างๆ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การออกกาลังกายด้วยการราเซิง้ และวิธกี ารจัดการความเครียด
ทีใ่ ช้ในรูปแบบการจัดการความเครียดในรูปแบบการจัดการความเครียดด้านจิตใจ เช่น การทาสมาธิ
แบบต่างๆ การฟั งดนตรีผ่อนคลาย ส่วนการวิเคราะห์อภิมาน พบว่ารูปแบบการจัดการความเครียด
ด้านร่างกาย ( = -2.36) รูป แบบการจัดการความเครียดด้านจิต ใจ ( = -2.42) รูป แบบการจัดการ
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ความเครียดแบบผสมผสาน ( = - 2.97) สามารถใช้จดั การความเครียดในภาวะวิกฤตชีว ิต ได้ไม่
แตกต่างกัน
จากค่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของรูปแบบการจัดการความเครียดแบบผสมผสานที่มคี ่าสุงสุด
( = - 2.97) และมีการนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ แบบผสมผสานถูกนามาใช้
ในการศึกษาวิจยั มากที่สุด (43%) จึงได้นารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ แบบ
ผสมผสาน มาสร้างรูปแบบการจัดการความเครียดทีม่ รี ปู แบบการจัดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
แบบผสมผสาน โดยศึกษาจากงานวิจยั ของพระอนุ พงษ์ พรหมสอาด (2551) เรื่องการประยุกต์ใช้
อริย สัจสี่ใ นการจัด การความเครีย ด และการศึก ษาของอรวรรณ รอนราญ (2552) เรื่อ งผลของ
โปรแกรมการจัดการความเครียดต่อความเครียดและอาการปวดศีรษะในผู้มอี าการปวดศีรษะจาก
ความตึงเครียด ร่วมกับการนาแนวคิดการพัฒนามนุ ษ ย์แบบองค์รวมทางพุทธศาสนา และวิธกี าร
จัดการความเครียดทางจิตวิทยา มาร่วมสร้างรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของ
ผู้สูงอายุ โดยมีก ารผสมผสานการจัดการความเครียดใน 3 ด้านคือ 1)การจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกาย (stress management for life crisis about the body) โดยใช้แนวคิด
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (muscle relaxation) 2)การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านจิตใจ
(stress management for life crisis in terms of mind) โด ย ใช้ แ น ว คิ ด ก า ร ก า ร ท า ส ม า ธิ
(meditation) และฟั งดนตรีบรรเลง ให้จติ ใจผ่อนคลาย และ3)การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีว ิต ด้ า นความคิด (stress management in terms of wisdom) โดยใช้ แ นวคิด การปรับ เปลี่ย น
ความคิด (cognitive behavioral therapy) ผู้ว ิจยั จึงน ามาสร้างรูป แบบการจัดการความเครีย ดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ในระยะทีส่ อง ดังภาพ

91

การจัดการ
ความเครียด
ด้านความคิด
(W)
ปั ญญา

การปรับความคิด
หลักไตรลักษณ์

การทาสมาธิ

BMW Model
การผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ

การจัดการ
ความเครียด
ด้านร่างกาย
(B)
ศีล

การจัดการ
ความเครียด
ด้านจิตใจ
(M)
สมาธิ

การฟั งดนตรีบรรเลง

B = stress management for life crisis about the body
M = stress management for life crisis in terms of mind
W = stress management for life crisis in terms of wisdom

ภาพประกอบ 4 รูปแบบการจัดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ (BMW Model)
2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชรา ผลวิจยั สรุปได้ดงั นี้
2.1 ผู้สูงอายุท่ีม ีค วามเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ที่ได้รบั การฝึ ก รูป แบบการจัด การ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ลดลงเมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมการ
ฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2.2 ผู้สูงอายุท่ีม ีค วามเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ที่ได้รบั การฝึ ก รูป แบบการจัด การ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีว ิต มีค วามเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ต่ ากว่าผู้ สูงอายุท่ไี ม่รบั การฝึ ก
รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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อภิ ปรายผล
การพัฒ นารูป แบบการจัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ของผู้ สู ง อายุ ใ นสถาน
สงเคราะห์คนชรา มีประเด็นสาคัญทีน่ ามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. จากผลการสังเคราะห์งานวิจยั ในระยะที่ 1 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบดูค่าขนาดอิทธิพล
ของความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ที่พ บในงานวิจยั ที่ศึก ษาในของกลุ่ ม ผู้สูงอายุ 3 เรื่อ งได้แ ก่
การศึก ษาผลของการฝึ ก ผ่ อ นคลายกล้ามเนื้ อ ที่ม ีต่ อ การลดความเครีย ดของผู้สูงอายุ ในสถาน
สงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรขี องพรพิมล เพ็ญสุข (2544) ทีศ่ กึ ษารูปแบบการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกาย โดยใช้วธิ ผี ่อนคลายกล้ามเนื้อ การศึกษาผลการนวดแผนไทยต่อการ
ลดความเครียดในกลุ่มผู้สูงอายุท่มี คี วามเครียด ศูนย์สุ ขภาพชุมชนแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ ปี 2547 ของราตรี เป็ งใจ( 2548) ที่ศกึ ษารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวติ ด้านร่างกาย โดยใช้วธิ กี ารนวดแผนไทย และการศึกษาของผลการฝึ กสมาธิแบบอานาปานสติ
และการดูแลตนเองที่บ้านที่มตี ่อความเครียดในผู้สูงอายุท่เี ป็ นโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบ
สาเหตุ ที่ศึกษารูปแบบการจัดการความเครียดด้านจิตใจ พบค่าขนาดอิทธิพลของความเครียดใน
ภาวะวิก ฤตชี ว ิต เท่ า กั บ -3.26, -1.03 และ -12.20 (ภาคผนวก ค หน้ า 127 - 128 ) ส าหรับ
การศึก ษาการพัฒ นารูป แบบการจัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ของผู้สู งอายุในสถาน
สงเคราะห์คนชรานี้ศกึ ษารูปแบบการจัดการความเครียดในชีวติ แบบผสมผสานด้านร่างกาย จิตใจ
และความคิด พบว่ า มีค่ า ขนาดอิท ธิพ ลเท่ า กับ -1.74 (ตาราง 15) ซึ่ง หากเมื่อ น าค่ า อิท ธิพ ลมา
เปรียบเทียบกันพบว่าการจัดการความเครียดด้านจิตใจด้ วยการทาสมาธิ ของวีระศักดิ ์ พงศ์พริ ยิ ะ
ไมตรี ทาให้ความเครียดในภาวะวิฤตลดลงสูงที่สุด ซึ่งการศึกษารูปแบบการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ 3 เรื่อง เป็ นรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกาย 2 เรื่อง
และเป็ นรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกายด้านจิตใจ 1 เรือ่ ง ยังขาดงาน
ที่ศกึ ษารูปแบบการจัดการความเครียดแบบผสมผสานในด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด ในกลุ่ม
ผูส้ ูงอายุ ซึ่งผู้วจิ ยั ได้นาใช้รปู แบบการจัดความเครียดแบบผสมผสานทีม่ คี ่าขนาดอิทธิพลเฉลี่ยของ
ความเครียดในภาวะวิก ฤตชีวติ สูงสุดจากการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิก ฤตชีว ิต (ตาราง 8) มาใช้ใ นการศึก ษาในครัง้ นี้ ดั ง นั ้น ผลการศึก ษาที่ไ ด้ใ นครัง้ นี้ จ ึง จะเป็ น
ฐานข้อ มูล เพื่อ ใช้เปรีย บเทีย บในการศึก ษารูป แบบการวิจยั แบบผสมผสานในผู้สูงอายุต่ อ ไปใน
อนาคต
2. จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ระยะที่ 2 ตามสมมติฐานข้อที่ 1 และ 2 ดังนี้
สมมติ ฐานข้อที่ 1 คือ ผู้สูงอายุทม่ี คี วามเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ที่ได้รบั การฝึกรูปแบบ
การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ลดลงเมื่อเทียบกับก่อน
เข้าร่วมการฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
ของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ หลังทดลองลดลงเมือ่ เทียบก่อนทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ .01
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การที่ผู้สูงอายุทคี ่าเฉลี่ยความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ลดลงหลังเข้าร่วมการฝึ กรูปแบบ
การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิก ฤตชีว ิต (BMW Model) เป็ น วิธ ีห นึ่ งที่ช่ ว ยลดความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ทัง้ นี้ เนื่ อ งจาก
ผู้สูงอายุท่เี ข้าร่วมโปรแกรมการจัดการความเครียดได้เรียนรูแ้ ละฝึ กทักษะการจัดการความเครียด
ซึ่งประกอบด้วย การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การทาสมาธิด้วยการกาหนดลมหายใจเข้าออก การฟั ง
เสียงดนตรีบรรเลงในขณะการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การปรับความคิด ซึง่ การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
ในท่านัง่ หรือยืน โดยให้ผู้สูงอายุผ่อนคลายทัวร่
่ างกายตัง้ แต่ศีรษะ ลาตัว จนกระทังถึ
่ งเท้า โดยให้
กาหนดการผ่อนคลาย 2-3 ครัง้ ต่อหนึ่งจุด ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จะช่วยให้ผู้สูงอายุผ่อนคลาย
ซึง่ การผ่อนคลายดังกล่าวจะกระตุ้นการทางานของระบบประสาทซิมพาเธธิค(sympathetic nervous
system) ทาให้ลดการหลังของฮอร์
่
โมนแคทีโลมีนมีผลทาให้อตั ราการเต้นของชีพจร การหายใจ และ
ความดันโลหิตลดลง ลดการเผาผลาญอาหาร การใช้ออกซิเ จน และการคังของคาร์
่
บอนไดออกไซด์
ลดลง (Sweeny. 1988) นอกจากนี้ ก ารผ่ อ นคลายยัง ช่ ว ยลดการกระตุ้ น ทางอารมณ์ ข องระบบ
ประสาทส่วนกลางในสมอง ทาให้ผู้สูงอายุรสู้ กึ สงบ และใช้ลดความเครียดที่ได้ผลดี (Auerbach &
Gramling. 1998) และการเปิ ดเสียงดนตรีบรรเลงให้ผสู้ งู อายุฟังในขณะคลายกล้ามเนื้อ เสียงดนตรีจะ
ท าให้ภ าวะคลื่น สมองซึ่งเป็ น คลื่น เบต้ า (Beta Wave) ค่ อ ยๆ ปรับ เป็ น คลื่น อัล ฟา (Alfa Wave)
เช่นกัน ทาให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย สมองจะจัดระเบียบการทางาน มีสมาธิ และความจาที่ดี
ขึ้น (Nilsson, Rawal & Unosson, 1998) ข้อ มูล ทางการแพทย์พ บว่ า ดนตรีท่ีม ีคุ ณ ภาพ จะช่ ว ย
กระตุ้ น ให้ ส มองมนุ ษ ย์ห ลัง่ สารแห่ ง ความสุ ข หรือ เอนโดฟิ น (Endorphin) เพิ่ ม มากขึ้น (กรม
สุขภาพจิต. 2542: 21) ส่วนการทาสมาธิดว้ ยกาหนดลมหายใจเข้าอออกเป็ นจังหวะช้าๆ เป็ นการทา
ให้ร่างกายได้รบั ปริมาณออกซิเจนทีเ่ พียงพอและเหมาะสม จึงช่วยลดความเครียด ดังที่ Davis และ
คณะ (1995) กล่ าวว่ า การหายใจที่ไม่ ถู ก ต้ อ งจะท าให้ร่างกายได้รบั ออกซิเจนน้ อ ยลง มีผ ลต่ อ
ความเครียดในภาวะวิกฤตที่เกิดขึน้ ดังนัน้ การได้ฝึกวิธกี ารทาสมาธิด้วยการกาหนดลมหายใจเข้า
ออกให้เป็ นจังหวะสม่าเสมอ และถูกต้องจึงส่งผลให้ร่างกายและจิตใจทางานได้ดขี น้ึ ซึง่ การทาสมาธิ
เป็ นการทาจิตให้แ น่ วแน่ นอยู่กบั สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ไม่ฟ้ ุ งส่ายหรือ ส่ายไป (พระพรหมคุณ าภรณ์ (ป.อ.
ปยุตฺโต). 2558) ผู้ท่ฝี ี กสมาธิจะมีความตัง้ มันเป็
่ นสมาธิ จะพบความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงของคลื่น
สมอง โดยคลื่นสมองมีลกั ษณะเป็ นคลื่นอัลฟ่ ามาก ซึง่ มีความถี่ 6 -13 ไซเคิล คลื่นดังกล่าวจะทาให้
ร่ า งกายมีก ารพัก ลึก สามารถคลายเครีย ดได้ (นั ยพิ นิ จ คชภัก ดี. 2532: 270; Wallance and
Benson. 1972: 759 – 799) นอกจากนี้ สมภพ เรืองตระกูล (2547) กล่าวว่าการฝึ กสมาธิยงั ช่ว ย
ผ่ อ นคลายความเครีย ดที่เกิด ขึ้น ได้ จะเห็น ได้ว่าการผ่ อ นคลายกล้ามเนื้ อ การฟั งดนตรีบ รรเลง
ประกอบการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และการทาสมาธิ จะสามารถช่วยให้รา่ งกายและจิตใจผ่อนคลายลง
ได้
นอกจากนี้ในส่วนของการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านความคิดจะเป็ นการ
ปรับความคิดเพื่อรับมือกับความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ และความเครี ยดในภาวะวิกฤต
ชีวติ ใหม่ท่เี กิดขึ้น โดยการใช้หลักการปรับเปลี่ยนความคิดตามแนวการปรับพฤติกรรมทางปั ญญา
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(cognitive behavioral therapy) ตามแนวคิดของ Beck (1995) ที่เชื่อว่า ความเครียดของบุคคลเกิด
จากความคิดทีบ่ ดิ เบือนจากความเป็ นจริง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงให้ผสู้ ูงอายุฝึกการคิดให้ตรงตามความเป็ น
จริง ตามหลักธรรมทางพระพุ ทธศาสนาโดยให้เข้าใจถึงหลักความเป็ นจริงของชีวติ ว่าต้องมีการ
เกิดขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปเรื่อยๆ ไม่ส ามารถคงอยู่ในสภาพเดิม และเสื่อมสลายไป ไม่
สามารถบังคับให้เป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการ ผ่านการซักถามหลังจากการทากิจกรรมในแต่ละครัง้ โดย
โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารตัง้ คาถามให้ผสู้ ูงอายุคดิ และตอบคาถาม เพื่อให้แน่ใจว่าผูส้ ูงอายุเข้าใจความคิดที่
ตรงตามความเป็ นจริงของภาวะวิกฤตชีวติ ทีเ่ กีย่ วกับการเจ็บป่ วย และการสูญเสียบุคคลทีร่ กั โดยใช้
สติปัญญาในการทาความเข้าใจความเป็ นจริงของชีวติ จะช่วยให้มกี ารรับรูว้ ่าวิกฤตชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ นัน้
สามารถท าความเข้าใจและอธิบายได้ด้วยหลักความเป็ นจริงของชีวติ โดยผู้สูงอายอายุจะได้ท า
กิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมการปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ เพื่อให้ผสู้ ูงอายุคดิ ถึงความเป็ นจริงของชีวติ เกี่ยวกับ
การสู ญ เสีย บุ ค คลอัน เป็ นที่ร ัก ด้ ว ยการท าหอมบุ ห งา การบู ร กระดาษสา ผ้ า ขนหนู ค ัพ เค้ ก
ดอกไม้จนั ทน์ และการซัก ถามให้ผู้สูงอายุได้ค ิด เพื่อ ตอบค าถาม ในกิจกรรมถุ งหอมบุ ห งาและ
กิจกรรมกระดาษสาการบูร ทาให้ผู้สูงอายุได้สมั ผัสกับกลิน่ ของบุหงาและการบูร ผู้วจิ ยั จะทาการ
ซักถามเพื่อให้ผู้สูงอายุคดิ ถึงความเป็ นจริงของกลิน่ ของบุหงาและการบูรว่าจะต้องจางหายไป ไม่
สามารถคงอยู่ได้นาน เช่นเดียวกับบุคคลที่เรารักไม่สามารถอยู่กบั เราตลอดไป มีการเกิดขึน้ ตัง้ อยู่
และดับ ไป และกิจ กรรมผ้ า ขนหนู ค ัพ เค้ ก และดอกไม้จ ัน ทน์ ผ่ า นสีข าวด าของผ้ า ขนหนู แ ละ
ดอกไม้จนั ทน์ ที่ใช้ในงานศพ ให้คดิ ถึงความเป็ นจริงว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายจากกัน ทุกคนก็
ต้องประสบกับสิง่ นี้ เราไม่สามารถไปบังคับไม่ให้เกิดตามทีเ่ ราต้องการได้ 3.2) การปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ
เพื่อให้ผสู้ ูงอายุคดิ ถึงความเป็ นจริงของชีวติ เกี่ยวกับการเจ็บป่ วย ด้วยการทากิจกรรมกุหลาบใบเตย
เหรียญโปรยทาน ลูกประคบ และตลับยาทีร่ ะลึก และการซักถามให้ผสู้ ูงอายุตอบ ในกิจกรรมกุหลาบ
ใบเตยการซักถามเชื่อมโยงให้เห็นความเป็ นจริงของธรรมชาติของใบเตยว่าจะต้องเหีย่ วเฉา เปลีย่ น
สี กลิ่นจางหายไป และเสื่อ มไปเหมือ นร่างกายของเราว่าต้อ งเจ็บป่ วยเสื่อ มไปเช่น กัน กิจกรรม
เหรียญโปรยทาน ให้คดิ ถึงความเป็ นจริง ว่าทรัพย์เมื่อให้ทานไปแล้ว ก็จะตกไปเป็ นของผู้อ่นื เรา
ไม่ใช่เจ้าของทรัพ ย์นัน้ ตลอดไป เช่นเดียวกับร่างกายของเรา ที่เรามาอาศัยอยู่เพียงชัวคราว
่
ไม่
สามารถเป็ นเจ้าของร่างกายนี้ได้ตลอดไป สาหรับกิจกรรมลูกประคบ ให้รถู้ งึ ความเป็ นจริงว่าใช้ใน
การบรรเทาอาการปวดเมื่อยร่างกาย ทาให้รบั รูค้ วามเป็ นจริงของร่างกายว่าต้องมีการเจ็บป่ วย ไม่ม ี
ใครที่ไม่เคยปวดเมื่อยหรือเจ็บป่ วยเลย และกิจกรรมตลับยาที่ระลึก ให้คดิ ถึงความเป็ นจริงของยาก็
สามารถเสื่อมคุณภาพได้หากไม่เก็บรักษาให้ดใี นตลับยา ทาให้รบั รูค้ วามจริงว่ายาและร่างกาย ก็ม ี
ต้องเสื่อม ไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไป จากการซักถามถึงความเป็ นจริงของสิง่ ที่ให้ทาในกิจกรรม
ทาให้ผสู้ งู อายุสามารถนาไปเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับความเป็ นจริงของชีวติ เกีย่ วกับภาวะวิกฤตชีวติ
ในเรื่อ งการเจ็บป่ วย การสูญ เสียบุ ค คลอันเป็ นที่รกั ทาให้ผู้สูงอายุค ิดตรงตามความเป็ นจริงและ
ยอมรับความเป็ นจริงของการเจ็บป่ วย การสูญเสียบุคคลอันเป็ นทีร่ กั หรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามความเป็ น
จริง ดังทีผ่ ู้สูงอายุได้ทากิจกรรมต่างๆ ได้สมั ผัส ได้รบั กลิน่ ได้เห็น จึงเกิดความคิดทีว่ ่าทุกสิง่ ต้องมี
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การเกิดขึน้ มีการเปลีย่ นแปลงสภาพไปเรื่อยๆ ไม่สามารถคงอยู่ในสภาพเดิม และเสื่อมสลายไป ไม่
สามารถบังคับให้เป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการ
ดังที่ก ล่ าวมาข้างต้น สามารถสรุป ได้ว่ า รูป การจัดการความเครียดในภาวะวิก ฤตชีว ิต
ประกอบวิธกี ารจัดการความเครียด 4 วิธคี อื การผ่อนคลายกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
เหมาะสาหรับเวลาที่เริม่ รูส้ กึ ว่ากล้ามเนื้อเกร็งตัวร่วมกับการฟั งดนตรีบรรเลง ซึ่งสามารถทาได้ง่าย
ในขณะที่อยู่ในท่ายืน นัง่ หรือนอน ส่วนการทาสมาธิกาหนดสมหายใจ เป็ นวิธกี ารที่ง่ายในการฝึ ก
และสามารถปฏิบตั ไิ ด้โดยใช้เวลาไม่นาน ร่วมกับการปรับความคิดเป็ นวิธที ใ่ี ช้รบั มือกับวิกฤตชีวติ ที่
ก่ อ ให้เกิดความเครีย ดในการด าเนิ น ชีว ิต ท าให้รูป แบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตนี้
สามารถช่วยลดความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ลดได้
ดังนัน้ การที่ผู้สูงอายุได้เรียนรูว้ ธิ กี ารจัดการคลายกล้ามเนื้อ การฟั งดนตรีบรรเลง การฝึ ก
สมาธิ และการปรับ ความคิด จึงส่ งผลให้ค วามเครีย ดในภาวะวิก ฤตชี ว ิต ลดลงซึ่งสอดคล้อ งกับ
การศึกษาของอรวรรณ รอนราญ (2552) ศึกษารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตแบบ
ผสมผสานที่ใช้การปรับความคิด ร่วมกับการกาหนดลมหายใจ การผ่อ นคลายกล้ามเนื้อ การทา
สมาธิแบบอานาปนสติ จัดการความเครียดกับผูท้ ม่ี อี าการปวดศีรษะจากความตึงเครียด พบว่า หลัง
การเข้าร่วมโปรแกรมของกลุ่มทดลองมีความเครียดลดลงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ี .001 สอดคล้อ งกับ การศึกษาของพระอนุ พ งษ์ พรมสอาด (2551) ศึกษารูปแบบการ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ แบบผสมผสาน โดยใช้ การกาหนดลมหายใจ การทาสมาธิ
การฟั งเทศน์ การสนทนาธรรม จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ พบว่ากลุ่มทดลองหลังเข้า
ร่ว มมีกิจ กรรมมีค วามเครีย ดลดลงอย่างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .001 และการศึก ษาโสภา
เพ็งยอด (2550) ศึกษารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตแบบผสมผสาน โดยใช้ การ
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การทาสมาธิแบบสติปัฏฐาน 4 และการควบคุมความคิด จัดการความเครียด
ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มทดลองมีความเครียดลดลงกว่า
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
สมมติ ฐานที่ 2 คือ ผูส้ ูงอายุท่มี คี วามเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ทีไ่ ด้รบั การฝึกรูปแบบการ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ มีความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ต่ ากว่าผูส้ ูงอายุทไ่ี ม่รบั การ
ฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ พบว่า ผูส้ ูงอายุในกลุ่มทดลองทีม่ คี วามเครียด
ในภาวะวิกฤตชีวติ ทีไ่ ด้รบั การฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ มีความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ต่ ากว่าผูส้ ูงอายุในกลุ่มควบคุมทีไ่ ม่รบั การฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะ
วิกฤตชีวติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .01 ทัง้ นี้เนื่องจากกลุ่มทดลองหลังได้รบั การฝึ กรูปแบบการ
จัด การความเครีย ดในภาวะวิก ฤตชีว ิต ได้เรีย นรู้ว ิธ ี ก ารผ่ อ นคลายประกอบด้ว ยการผ่ อ นคลาย
กล้ามเนื้อ การทาสมาธิ การฟั งดนตรีผ่อนคลาย และการปรับความคิดทีบ่ ดิ เบือนจากความจริงเป็ น
ความคิดที่เป็ นจริง ส่งผลให้หลังการฝึ กรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ได้อย่าง
เหมาะสมต่างจากกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รบั การฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ที่
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ไม่ได้เรียนรูว้ ธิ กี ารจัดการผ่อนคลายดังกล่าวทาให้ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของกลุ่มทดลองต่ า
กว่ากลุ่มควบคุม ทัง้ นี้เป็ นผลมาจากรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ดังทีก่ ล่าวไว้
ในสมมติฐานข้อที่ 1
ในการดาเนินกิจกรรมของรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ต้องชี้แจง
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ให้ชดั เจน ก่อนเริม่ รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
ชี้แจงให้ผู้สูงอายุทราบถึงโทษของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ว่าจะส่งผลเสียกับด้านร่างกาย
ด้า นจิต ใจ และด้ า นความคิด และชี้แ จงให้ ท ราบถึง วิธ ีก ารจัด การความเครีย ด ทัง้ 3 ด้ า น อัน
ประกอบด้วยการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านร่างกายด้วยการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย การจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ด้านจิตใจด้วยการฝึกการทาสมาธิ
และการฟั งดนตรีบรรเลง และการจัดการความเครียดด้านความคิดด้วยการปรับความคิด เพื่อทาให้
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ลดลงและรับมือกับความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
สาหรับรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิฤ ตชีวติ แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกเป็ น
เทคนิคการผ่อนคลาย ซึ่งเป็ นวิธกี ารจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตด้านร่างกาย เป็ นการทาให้
ร่างกายผ่อนคลายจากความตึงเครียด ปราศจากการเกร็งของกล้ามเนื้อ ร่วมกับการฟั งดนตรีบรรเลง
เพื่อผ่อนคลายจิตใจ และการฝึกสมาธิดว้ ยการกาหนดลมหายใจทาให้รา่ งกายอยู่ในสภาพผ่อนคลาย
และจิตใจสงบ ไม่คดิ ฟุ้งซ่าน เป็ นวิธกี ารทีท่ าได้งา่ ย โดยใช้เวลาไม่นาน ซึง่ ให้ขณะฝึกการผ่อนคลาย
ผู้วจิ ยั และผู้ช่วยวิจยั จะช่วยกันสังเกตและบันทึกถึงการทากิจกรรมว่ามีความตัง้ ใจ และปฏิบตั ิได้
ถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้ผู้วจิ ยั ให้ผู้สูงอายุทาการประเมินตนเองเกี่ยวกับการผ่อนคลายของตนว่า
อยู่ในระดับใด ถึงความแตกต่างก่อนและหลังผ่อนคลาย สอบถามถึงความรูส้ กึ ที่ได้รบั และปั ญหาที่
พบพร้อมให้คาแนะนาเพื่อให้การฝึกรูปแบบการจัดการความเครียดสามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
ในส่วนที่ 2 เป็ นการปรับความคิดตามแนวคิดของ Beck (1995) ทีเ่ ชื่อว่า ความเครียดของบุคคลเกิด
จากความคิดที่บดิ เบือนจากความเป็ นจริง เมื่อบุค คลเปลี่ย นความคิดให้ต รงความเป็ นจริงแล้ว ก็
สามารถยอมรับความจริง คือไม่ยดึ ติดกับความคิดที่บดิ เบือนนัน้ ซึ่งทาให้รบั มือกับความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ได้อย่างเหมาะสม โดยนาไปสู่การทาความเข้าใจเรื่องความคิดที่ไม่เป็ นจริงว่าเป็ น
ความคิด ที่บุ ค คลเข้าไปยึดติด กับ สิ่งนัน้ ซึ่งก่ อ ให้เกิด ความกดดัน และความเครีย ดตามมา ส่ ว น
ความคิดที่เป็ นจริงเป็ นความคิดที่คลายความยึดติ ดนาไปสู่ความเป็ นจริงของชีวติ ช่วยลดความไม่
สบายใจและความเครีย ดได้ ด้ว ยการตอบข้อ ซัก ถามตามประเด็น จนเกิด ความเข้า ใจ จึงท าให้
วิเคราะห์ความคิดที่ไม่ตรงตามความเป็ นจริงกับความคิดที่ตรงตามตามความเป็ นจริง เป็ นการฝึ ก
การความคิดเพื่อหาคาตอบ ทาให้เข้าใจความคิดของตนเอง สามารถเปลีย่ นความคิดของตนเองให้
ตรงกับความเป็ นจริงและสามารถประยุกต์ใช้กบั วิฤตชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ผลค่ าเฉลี่ยของความเครียดในภาวะวิกกฤตชีวติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ค วาม
แปรปรวนร่วม(ANCOVA) จากตาราง 13 จะพบว่าผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ โดยการวิเคราะห์ร่วม พบว่าค่าเฉลี่ยของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ก่อนฝึ ก
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รูปแบบการจัดการความเครียดมีอทิ ธิพลร่วมกับค่าเฉลีย่ ของความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ทัง้ ด้าน
รวม(ด้านร่างกาย จิต ใจ และความความคิด และรายด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิต ใจ และด้าน
ความคิด อย่างมีนัยสาคัญ จึงเข้าเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความแปรร่วม ซึ่งนาไปสู่การเปรียบเทียบ
รายคู่ (pairwise comparison) ตามวิธ ีบ อนเฟอโรนี ด้ว ยความเชื่ อ มัน่ 95% ของคะแนนค่ าเฉลี่ย
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังสิน้ สุดการทดลอง พบว่าใน
ด้านรวม (ด้านร่างกาย จิต ใจ และความคิด ) และรายด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิต ใจ และด้าน
ความคิด อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิต (ตาราง 14) ทาให้ทราบว่ารูปแบบการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุ (BMW MODEL) สามารถจัดการความเครียดได้ครอบคลุมทุกด้าน ทัง้
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านความคิด เป็ นไปตามแนวคิดการพัฒนามนุ ษ ย์แบบองค์รวมทาง
พระพุทธศาสนาในการพัฒนาไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ และปั ญญา จะทางานประสานโยงส่ง ผลต่อกัน
หรือเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยไม่แยกออกจากกัน แต่ถ้ามองจุดเน้นจะต่างกันในกระบวนการฝึ ก
คือ เริม่ ต้นจุดเน้นจะอยู่ท่ศี ลี ส่วนสมาธิและปั ญญาจะเป็ นตัวเสริม ต่อมาในช่วงที่ 2 เมื่อศีลมันคงดี
่
แล้ว จะเน้นเรื่องสมาธิ โดยมีศลี และปั ญญาคอยกากับอยู่ และขัน้ สุดท้ ายฝึ กปั ญญา ซึ่งจะต้องมีศลี
และสมาธิมนคงเป็
ั่
นฐานอยูแ่ ล้ว (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). 2559: 265)

ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
สาหรับการนารูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกกฤตชีว ิตของผูส้ งู อายุไปใช้ในเชิง
นโยบาย ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. สถานสงเคราะห์คนชราหรือหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการดูแลผูส้ งู อายุ ควรจัดสรรเวลา
ให้ผสู้ ูงอายุได้จดั ทากิจกรรมการจัดการความเครียดในแต่ละวัน หรือในสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อส่งเสริม
ให้ผสู้ งู อายุจดั การความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุได้อย่างยังยื
่ น
2. สถานสงเคราะห์ ค นชราหรือ หน่ วยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ การดู แ ลผู้ สู ง อายุ ควรตัง้
งบประมาณในการทากิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมการงานประดิษฐ์ท่ใี ช้ในการปรับเปลี่ยนความคิด
เมื่อ ได้ผ ลงานแล้ว สามารถน าไปจ าหน่ า ยเพื่อ สร้า งรายได้ใ ห้ กับ สถานสงเคราะห์ ค นชราหรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลผูส้ งู อายุ

ข้อเสนอแนะในการปฏิ บตั ิ การ
จากผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุทา
ให้ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ลดลง สาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ (BMW Model) ที่ถูกพัฒ นาขึ้นใน
ครัง้ นี้ประกอบด้วยการจัดการความเครียดในด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด โดยใช้วธิ กี ารจัดการ
ความเครียด 4 วิธคี อื การคลายกล้ามเนื้อ การทาสมาธิ การฟั งดนตรีบรรเลง และการปรับเปลี่ยน
ความคิด เป็ นแนวทางหนึ่งที่บุคลากรของสถานสงเคราะห์คนชราหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการ
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ดูแลผู้สูงอายุ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท่มี คี วามเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
สามารถจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุได้
2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุท่มี คี วามเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ควรมีส่วนร่วมการฝึ กรูปแบบการ
จัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการผ่อนคลายร่างกาย จิตใจ และ
การปรับเปลีย่ นความคิด เช่นคอยสอบถาม ให้กาลังใจ และชื่นชมผูส้ งู อายุสามารถทาได้
3. ผู้ดูแ ลผู้สูงอายุค วรสังเกต และประเมิน ติด ตามผู้สูงอายุท่ีได้รบั รูป แบบการจัด การ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุอย่างน้ อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้
ปฏิบตั ิ
4. ผูอ้ านวยการสถานสงเคราะห์หรือหัวหน้าของหน่ วยงานทีด่ แู ลผูส้ งู อายุ ควรส่งเสริมและ
กระตุ้นให้ผสู้ ูงอายุได้มโี อกาสทากิจกรรมงานประดิษฐ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนความคิดอย่าง
ต่ อเนื่องตามความถนัดของแต่ละบุคคล เช่น การทาลูกประคบ ถุ งหอมบุหงา การบูรกระดาษสา
กล่องยาทีร่ ะลึก ดอกไม้จนั ทน์ เหรียญโปรยทาน ผูข้ นหนูคพั เค้ก กุหลาบใบเตย เป็ นต้น

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความเครี ยดในภาวะ
วิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุแบบผสมผสานในด้านร่างกาย จิตใจ และความคิด ดังนัน้ ในการศึกษาวิจยั
ครัง้ ต่อไป ควรมีการศึกษาผลของรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุ
(BMW Model) กับผู้สูงอายุในกลุ่มสภาพแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่สถานสงเคราะห์คนชรา เช่ น ศูนย์พกั
ฟื้ นคนชรา บ้านพักคนชราเอกชน เป็ นตัน เพื่อนามาเปรียบเทียบกัน
2. การศึกษาผลของรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤติชวี ติ ครัง้ นี้เป็ นการศึกษา
ผลระยะสัน้ ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรมีการติดตามผลในระยะยาวว่าผูส้ งู อายุ ยังคงสามารถจัดการ
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ มีผลเป็ นอย่างไร
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวติ ของผู้สูงอายุท่จี ดั การโดยครอบครัวหรือชุมชน สาหรับผู้สูงอายุท่มี คี วามเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวติ เพื่อให้ได้ประโยชน์สงู สุดในการวิจยั
4. ควรทาการศึกษาโดยประยุกต์ใช้กบั กลุ่มผู้สูงอายุท่มี คี วามเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ที่
ระบุภาวะวิกฤตชีวติ เฉพาะเจาะจง เนื่องจากาการศึกษาผลของรูปแบบการจัดการความเครียดใน
ภาวะวิกฤตชีวติ ของผู้สูงอายุสาหรับผู้สูงอายุท่มี ภี าวะวิกฤตชีวติ เฉพาะเจาะจงในประเทศไทยยังมี
จานวนน้ อ ยมาก หากมีก ารศึก ษาวิจยั ในภาวะวิกฤตชีวติ ที่หลากหลายจะช่วยพัฒ นาองค์ค วามรู้
เกีย่ วกับการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ ูงอายุ และเป็ นพืน้ ฐานความรูแ้ ละข้อมูลใน
การนาไปพัฒนาการศึกษาวิจยั เพื่อต่อยอดความรูต้ ่อไป
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ภาคผนวก ค
รายชื่องานวิ จยั ที่ ใช้ในการสังเคราะห์
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลระยะที่ 1

รายชื่องานวิ จยั รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิ กฤตชีวิต จานวน 26 เล่ม
ลำดับ
งำน
ชื่องำนวิ จยั
วิ จยั
1
ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับ
การบริการกาย – จิตแบบซี่กงต่อความเครียด
และระดับ คอร์ติซ อลในผู้ป่ วยโรคหลอดเลือ ด
สมอง.
2
ประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ อ านาปานสติ ใ นการลด
ความเครีย ดและความดัน โลหิต ในผู้ป่ วยโรค
ความดันโลหิตสูง
3
ผลการทาจิตบาบัดแบบประคับประคองควบคู่
กับ การฝึ ก ผ่ อนคลายเพื่อลดความเครียดของ
ผูป้ ่ วยมะเร็งเต้านม วชิรพยาบาล
4
ผลการฝึ ก สมาธิแ นวพุ ท ธและการนวดสัม ผัส
บ าบัด ต่ อ ความเครีย ดของผู้ ป่ วยเอดส์ร ะยะ
สุดท้าย
5
ผลการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีแบบ
ผสมผสานและการฝึ ก ผ่ อ นคลายต่ อ การลด
ความเครียดในผูป้ ่ วยความดันโลหิตสูง

ปี ที่พิมพ์

สถำนบัน

ประเภท
งำนวิ จยั

กรกฎ
สุวรรณอัครเดชา

2551

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท

การพยาบาลผูใ้ หญ่

กัญญา แซ่เตียว

2552

มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

ปริญญาโท

พุทธศาสตร์และศิลปะแห่ง
ชีวติ

จันท์ฑกิ านพ์ รัตนจิรากร

2542

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ.

ปริญญาโท

จิตวิทยาการแนะแนว.

ธัญญาภรณ์ คุณสมบัต.ิ

2544

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท

จิตวิทยาการให้คาปรึกษา

นงนุช ศรีตระบุตร

2545

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท

การแนะแนวและการให้
คาปรึกษา

ชื่อผูว้ ิจยั

สำขำวิชำของผูว้ ิจยั

117

118
ลำดับ
งำน
ชื่องำนวิ จยั
วิ จยั
6
ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีม่ ตี ่อการลด
ความเครีย ดของผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์
คนชราบ้านลพบุรี
7
การศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้อริยสัจสีใ่ นการ
จัดการความเครียด.
8
ประสิทธิผลของโปรแกรมคลายเครียดโดยการ
ประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับการ
นวดไทยและการดัด ตนเพื่อ คลายเครีย ดโดย
สตรีก ลางคน ต าบลพระยื น อ าเภอพระยื น
จังหวัดขอนแก่น
9
การปฏิ บ ั ติ ส มาธิ ใ นผู้ ป่ วยความดั น สู ง ที่ มี
ความเครียด: โรงพยาบาลโนนคูณ จังหวัดศรีสะ
เกษ
10 ผลของการใช้โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วย
โยคะต่ อความเครียดและระดับน้ าตาลในเลือด
ของผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2
11 ผลการนวดแผนไทยต่ อการลดความเครียดใน
กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ท่ี มี ค วามเครีย ด ศู น ย์ สุ ข ภาพ
ชุมชนแม่พูล อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี
2547

ชื่อผูว้ ิจยั

ปี ที่พิมพ์

พรพิมล เพ็ญสุข.

2544

ประเภท
งำนวิ จยั

สำขำวิชำของผูว้ ิจยั

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปริญญาโท

จิตวิทยาการให้คาปรึกษา

สถำนบัน

พระอนุพงษ์ พรมสอาด.

2551

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท

การส่งเสริมสุขภาพ

พวงผกา ตันกิจจานนท์

2550

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท

สาธารณสุข

เพลิน สูงโคตร.

2550

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท

พยาบาล

รัชนีกร ราชวัตน์.

2550

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท

การพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ชุมชน

ราตรี เป็ งใจ

2548

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท

สาธารณ
สุขศาสตร์

118

119
ชื่อผูว้ ิจยั

ปี ที่พิมพ์

สถำนบัน

ประเภท
งำนวิ จยั

สำขำวิชำของผูว้ ิจยั

รุ่งนภา สิงห์สถิตย์.

2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาโท

สาธารณสุข

ลักขณาพร สายทอง

2546

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท

จิตวิทยาการให้คาปรึกษา

วทินนั ท์ เพชรฤทธิ ์

2550

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท

ประชากรศึกษา

วรวรรณ พุทธวงศ์

2548

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท

พยาบาล

วิทยา ระดาดาษ

2555

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท

สาธารณสุข

วิมลทิพย์ แก้วถา.

2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท

การพยาบาลผูใ้ หญ่

119

ลำดับ
งำน
ชื่องำนวิ จยั
วิ จยั
12 ประสิทธิผลของโปรแกรมคลายเครียดโดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองและแรง
สนับสนุ นทางสังคมร่วมกับ การออกกาลังกาย
ด้ ว ยการร าเซิ้ ง ในกลุ่ ม วั ย ทอง ต าบลเสี้ ย ว
อาเภอเมือง จังหวัดเลย
13 ผลของการให้คาปรึกษากลุม่ แบบเผชิญความ
จริงกับการฝึกผ่อนคลายตามแนวซีก่ ง เพื่อลด
ความเครียดในผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี (HIV)
14 การนาโปรแกรมการฝึกอานาปานสติสมาธิไป
ใช้ในการลดระดับความเครียดของผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ง
15 ผลของการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อ
ความเครียดของสตรีทเ่ี ป็ นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์
16 โปรแกรมการจัดการความเครียดในผูป้ ่ วยความ
ดันโลหิตสูง อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
17 ผลของการฝึกการผ่อนคลายร่วมกับการใช้ไบ
โอฟี ดแบคต่อความเครียดและความดันโลหิตใน
ผูท้ ม่ี คี วามดันโลหิตสูง.ผลของการฝึกการผ่อน
คลายร่วมกับการใช้ไบโอฟี ดแบคต่อ
ความเครียดและความดันโลหิตในผูท้ ม่ี คี วามดัน
โลหิตสูง.

120
ชื่อผูว้ ิจยั

ปี ที่พิมพ์

สถำนบัน

ประเภท
งำนวิ จยั

สำขำวิชำของผูว้ ิจยั

วีระศักดิ ์ พงศ์พริ ยิ ะไมตรี.

2553

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาโท

สาธารณ
สุข

สายสุนีย์ ดีประดิษฐ์.

2556

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท

การพยาบาลเวชปฏิบตั ิ
ชุมชน

สุกานดา สุภาจันทร์

2549

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท

จิตวิทยาการให้คาปรึกษา

สุนนั ทา กระจ่างแดน.

2540

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท

สาธารณ
สุข

โสภา เพ็งยอด

2550

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสรรค์

ปริญญาโท

การส่งเสริมสุภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท

พยาบาลสาธารณ
สุข

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท

จิตวิทยาการปรึกษา

อมรรัตน์ ภิราษร.

อรวรรณ รอนราญ.

2541

2552

120

ลำดับ
งำน
ชื่องำนวิ จยั
วิ จยั
18 ผลการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติและการดูแล
ตนเองทีบ่ า้ นทีม่ ตี ่อความเครียดในผูส้ งู อายุท่ี
เป็ นโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ
19 ผลการสวดมนต์ประกอบดนตรีต่อความเครียด
และความดันเลือดในผูท้ เ่ี ป็ นความดันโลหิตสูง
ในชุมชนทีเ่ ลือกสรร.
20 ผลการใช้ดนตรีผ่อนคลายต่อการลด
ความเครียดในกลุ่มผูม้ ภี าวะอาการปวดหลัง
ส่วนล่าง
21 ผลของการทาสมาธิชนิดอานาปานสติแบบผ่อน
คลาย ในการลดความเครียดและความดันโลหิต
ในผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตชนิดไม่ทราบสาเหตุ
22 ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
จัดการกับความเครียดในกลุ่มผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน โรงพยาบาไพศาลี.
23 ผลของการบริหารผ่อนคลายแนวชีก่ งต่อ
ความเครียดและความดันโลหิตในผูป้ ่ วยโรค
ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
24 ผลของโปรแกรมการจัด การความเครีย ดต่ อ
ความเครียดและอาการปวดศรีษะในผู้มอี าการ
ปวดศีรษะจากความตึงเครียด.

121
ลำดับ
งำน
ชื่องำนวิ จยั
ชื่อผูว้ ิจยั
วิ จยั
25 เปรียบเทียบผลการบริหารผ่อนคลายแนวซีก่ ง อัญรัช นิตุธร.
กับการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เพื่อลด
ความเครียด
26 ผลของการประยุกต์ใช้เทคนิคการปฏิบตั ิสมาธิ เอกราช ระศร
ออกกาลังประสาทสัมผัสต่อการลดความเครียด
และการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 อาเภอกุด-ชุม จังหวัดยโสธร

สถำนบัน

ประเภท
งำนวิ จยั

2543

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปริญญาโท

จิตการให้คาปรึกษา

2555

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาโท

การจัดการระบบสุขภาพ

ปี ที่พิมพ์

สำขำวิชำของผูว้ ิจยั

121

122
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลการสังเคราะห์
ตาราง 16 แสดงความถี่ และร้อยละ จาแนกตามลักษณะการให้ความหมายของความเครียด
ลาดับ
งานวิจยั
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อผูว้ จิ ยั
กรกฏ สุวรรณอัครเดชา
กัญญา แซ่เตียว
จันท์ฑกิ านพ์ รัตนจิรากร
ธัญญาภรณ์ คุณสมบัติ
นงนุช ศรีตระบุตร
พรพิมล เพ็ญสุข
พระอนุพงษ์ พรมสอาด
พวงผกา ตันกิจจานนท์
เพลิน สูงโคตร
รัชนีกร ราชวัฒน์
ราตรี เป็ งใจ
รุง่ นภา สิงห์สถิตย์
ลักขณาพร สายทอง
วทินนั ท์ เพชรฤทธิ ์
วรวรรณ พุทธวงศ์
วิทยา ระดาดาษ
วิมลทิพย์ แก้วถา
วีระศักดิ ์ พงศ์พริ ยิ ะไมตรี
สายสุนีย์ ดีประดิษฐ์
สุกานดา สุภาจันทร์
สุนนั ทา กระจ่างแตน
โสภา เพ็งยอด
อมรรัตน์ ภิราษร
อรวรรณ รอนราญ
อัญรัช นิตุธร
เอกราช ระศร

ความถี่
ร้อยละ

ลักษณะการให้ความหมายของความเครียด
แบบสิง่ เร้า แบบการตอบสนอง แบบปฏิสมั พันธ์
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

2
7

17
66

7
27

123
ตาราง 17 แสดงความถี่ และร้อยละ จาแนกตามภาวะวิกฤตชีวติ
ลาดับ
งานวิจยั

ชื่อผูว้ จิ ยั

ภาวะวิกฤตชีวติ
ภาวะวิกฤตชีวติ ทางกาย ภาวะวิฤตชีวติ ทางใจ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กรกฏ สุวรรณอัครเดชา
กัญญา แซ่เตียว
จันท์ฑกิ านพ์ รัตนจิรากร
ธัญญาภรณ์ คุณสมบัติ
นงนุช ศรีตระบุตร
พรพิมล เพ็ญสุข
พระอนุพงษ์ พรมสอาด
พวงผกา ตันกิจจานนท์
เพลิน สูงโคตร
รัชนีกร ราชวัฒน์
ราตรี เป็ งใจ
รุง่ นภา สิงห์สถิตย์

โรคหลอดเลือดสมอง
โรคความดันโลหิตสูง
มะเร็งเต้านม
โรคเอดส์
โรคความดันโลหิตสูง

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ลักขณาพร สายทอง
วทินนั ท์ เพชรฤทธิ ์
วรวรรณ พุทธวงศ์
วิทยา ระดาดาษ
วิมลทิพย์ แก้วถา
วีระศักดิ ์ พงศ์พริ ยิ ะไมตรี
สายสุนีย์ ดีประดิษฐ์
สุกานดา สุภาจันทร์
สุนนั ทา กระจ่างแตน
โสภา เพ็งยอด
อมรรัตน์ ภิราษร
อรวรรณ รอนราญ
อัญรัช นิตุธร
เอกราช ระศร

โรคเอดส์
โรคมะเร็ง
โรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์
โรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูง
โรคความดันโลหิตสูง
อาการปวดหลัง
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2
โรคความดันโลหิตสูง
อาการปวดศรีษะ
อาการปวดศรีษะ
โรคเบาหวานชนิดที่ 2

ความถี่
ร้อยละ

การถูกทอดทิง้
ภาวะเศรษฐกิจตกต่า
อาการปวดตามข้อและหลัง
โรคความดันโลหิตสูง
โรคเบาหวานชนิดที่ 2
โรคกล้ามเนื้อ
รายได้ ครอบครัว และสุขภาพ

23
88

3
12

124
ตาราง 18 แสดงความถี่ และร้อยละ ของรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ

ลาดับ
งานวิจยั

ชื่อผูว้ จิ ยั

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

กรกฏ สุวรรณอัครเดชา
กัญญา แซ่เตียว
จันท์ฑกิ านพ์ รัตนจิรากร
ธัญญาภรณ์ คุณสมบัติ
นงนุช ศรีตระบุตร
พรพิมล เพ็ญสุข
พระอนุพงษ์ พรมสอาด
พวงผกา ตันกิจจานนท์
เพลิน สูงโคตร
รัชนีกร ราชวัฒน์
ราตรี เป็ งใจ
รุง่ นภา สิงห์สถิตย์
ลักขณาพร สายทอง
วทินนั ท์ เพชรฤทธิ ์
วรวรรณ พุทธวงศ์
วิทยา ระดาดาษ
วิมลทิพย์ แก้วถา
วีระศักดิ ์ พงศ์พริ ยิ ะไมตรี
สายสุนีย์ ดีประดิษฐ์
สุกานดา สุภาจันทร์
สุนนั ทา กระจ่างแตน
โสภา เพ็งยอด
อมรรัตน์ ภิราษร
อรวรรณ รอนราญ
อัญรัช นิตุธร
เอกราช ระศร

ความถี่
ร้อยละ

รูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ
แบบผสมผสาน
ด้านร่างกาย
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย
จิตใจ และ
และจิตใจ
ความคิด
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

8
29

8
29

7
25

5
18

125
ตาราง 19 แสดงความถี่ และร้อยละ จาแนกตามวิธกี ารจัดการความเครียดในรูปแบบการจัดการ
ความเครียดด้านร่างกาย
ลาดับ
งานวิจยั
4
6
8
11
12
15
17
25

ชื่อผูว้ จิ ยั
ธัญญาภรณ์ คุณสมบัติ
พรพิมล เพ็ญสุข
พวงผกา ตันกิจจานนท์
ราตรี เป็ งใจ
รุง่ นภา สิงห์สถิตย์
วรวรรณ พุทธวงศ์
วิมลทิพย์ แก้วถา
อัญรัช นิตุธร
ความถี่
ร้อยละ

วิธกี ารจัดการความเครียดของ
รูปแบบการจัดการความเครียดด้านร่างกาย
การนวดสัมผัสบาบัด
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
การนวด การดัดตน การกาหนดลมหายใจ
การคลายกล้ามเนื้อ การใข้ลูกประคบ
การนวดแผนไทย
การออกกาลังกายด้วยการราเซิง้
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
8
29

ตาราง 20 แสดงความถี่ และร้อยละ จาแนกตามวิธกี ารจัดการความเครียดในรูปแบบการจัดการ
ความเครียดด้านจิตใจ
ลาดับ
งานวิจยั
2
4
9
14
18
19
20
21

ชื่อผูว้ จิ ยั
กัญญา แซ่เตียว
ธัญญาภรณ์ คุณสมบัติ
เพลิน สูงโคตร
วทินนั ท์ เพชรฤทธิ ์
วีระศักดิ ์ พงศ์พริ ยิ ะ-ไมตรี
สายสุนีย์ ดีประดิษฐ์
สุนนั ทา กระจ่างแดน
สุกานดา สุภาจันทร์
ความถี่
ร้อยละ

วิธกี ารจัดการความเครียดของ
รูปแบบการจัดการความเครียดด้านร่างกาย
การทาสมาธิแบบอานาปานสติ
การทาสมาธิแบบอานาปานสติ
การทาสมาธิแบบสติปัฏฐาน 4
การทาสมาธิแบบอานาปานสติ
การทาสมาธิแบบอานานปานสติ
การฟั งเสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี
การทาสมาธิแบบอานาปานสติ
การฟั งดนตรีผ่อนคลาย
8
29

126
ตาราง 21 แสดงความถี่ และร้อยละ จาแนกตามวิธกี ารจัดการความเครียดในรูปแบบการจัดการ
ความเครียดแบบผสมผสาน
ลาดับ
งานวิจยั
1
3

ชื่อผูว้ จิ ยั
กรกฏ สุวรรณอัครเดชา
จันท์ฑกิ านพ์ รัตนจิรากร

5

นงนุช ศรีตระบุตร

7

พระอนุพงษ์ พรมสอาด

10
13
16

รัชนีกร ราชวัฒน์
ลักขณาพร สายทอง
วิทยา ระดาดาษ

22

โสภา เพ็งยอด

23
24

อมรรัตน์ ภิราษร
อรวรรณ รอนราญ

25
26

อัญรัช นิตุธร
เอกราช ระศร
ความถี่
ร้อยละ

วิธกี ารจัดการความเครียดของ
รูปแบบการจัดการความเครียดแบบผสมผสาน
ชีก่ ง
การกาหนดลมหายใจ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
การทาจิตบาบัด
การกาหนดลมหายใจ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
การจินตนาการ การฟั งดนตรีผ่อนคลาย การทาสมาธิ
การให้คาปรึกษา
การกาหนดลมหายใจ การทาสมาธิ การฟั งเทศน์
การสนทนาธรรม
โยคะ
ชีก่ ง
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การทาสมาธิแบบสติปัฏฐาน
4 การควบคุมความคิด
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การทาสมาธิแบบสติปัฏฐาน
4 การควบคุมความคิด
ชีก่ ง
การกาหนดลมหายใจ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การทา
สมาธิอานาปานสติ การปรับความคิด
ชีก่ ง
การปฏิบตั สิ มาธิออกกาลังกายประสาทสัมผัส
12
43
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ตาราง 22 แสดงค่าขนาดอิทธิพลของความเครียดทีใ่ ช้รปู แบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวติ ด้านร่างกาย
ลาดับ
งานวิจยั
25
15
6
4
12
11
17
8

ชื่อผูว้ จิ ยั
อัญรัช นิตุธร
วรวรรณ พุทธวงศ์
พรพิมล เพ็ญสุข
ธัญญาภรณ์ คุณสมบัติ
รุ่งนภา สิงห์สถิตย์
ราตรี เป็ งใจ
วิมลทิพย์ แก้วถา
พวงผกา ตันกิจจานนท์

กลุ่ม
ตัวอย่าง
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
ผูส้ งู อายุ
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
ผูส้ งู อายุ
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่

จานวน
กลุ่ม
ตัวอย่าง
18
30
16
12
88
60
30
62

วิธกี ารจัดการความเครียด

ขนาด
อิทธิพล

การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
การนวดสัมผัสบาบัด
การออกกาลังกายด้วยการราเซิง้
การนวดแผนไทย
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
การนวด การดัดตน การกาหนดลมหายใจ
การคลายกล้ามเนื้อ การใข้ลกู ประคบ

-7.00
- 4.98
-3.26
-1.67
- 1.65
-1.03
-0.71
1.45

ค่าเฉลีย่

-2.36

ตาราง 23 แสดงค่าขนาดอิทธิพลของความเครียดทีใ่ ช้รปู แบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวติ ด้านจิตใจ
ลาดับ
งานวิจยั
18
19
4
14
21
20
2
9

ชื่อผูว้ จิ ยั
วีระศักดิ ์ พงศ์พริ ยิ ะไมตรี
สายสุนีย์ ดีประดิษฐ์
ธัญญาภรณ์ คุณสมบัติ
วทินนั ท์ เพชรฤทธิ ์
สุกานดา สุภาจันทร์
สุนนั ทา กระจ่างแดน
กัญญา แซ่เตียว
เพลิน สูงโคตร

กลุ่ม
ตัวอย่าง
ผูส้ งู อายุ
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่

จานวน
กลุ่ม
ตัวอย่าง
60
60
18
30
40
20
30
20

วิธกี ารจัดการความเครียด

ขนาด
อิทธิพล

การทาสมาธิแบบอานาปานสติ
-12.20
การฟั งเสียงสวดมนต์ประกอบดนตรี
- 1.51
การทาสมาธิแบบอานาปานสติ
-1.61
การทาสมาธิแบบอานาปานสติ
-1.09
การฟั งดนตรีผ่อนคลาย
-1.00
การทาสมาธิแบบอานาปานสติ
-1.04
การทาสมาธิแบบอานาปานสติ
- 0.52
การทาสมาธิแบบสติปัฏฐาน 4
-0.41
ค่าเฉลีย่ - 2.42
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ตาราง 24 แสดงค่าขนาดอิทธิพลของความเครียดทีใ่ ช้รปู แบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤต
ชีวติ แบบผสมผสาน
ลาดับ
งานวิจยั

ชื่อผูว้ จิ ยั

กลุ่ม
ตัวอย่าง

13
25
7

ลักขณาพร สายทอง
อัญรัช นิตุธร
พระอนุพงษ์ พรมสอาด

ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่

3

จันท์ฑกิ านพ์ รัตนจิรากร

ผูใ้ หญ่

26

เอกราช ระศร

ผูใ้ หญ่

22

โสภา เพ็งยอด

ผูใ้ หญ่

24

อรวรรณ รอนราญ

ผูใ้ หญ่

23
1
10
16

อมรรัตน์ ภิราษร
กรกฏ สุวรรณอัครเดชา
รัชนีกร ราชวัฒน์
วิทยา ระดาดาษ

ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่

5

นงนุช ศรีตระบุตร

ผูใ้ หญ่

จานวน
กลุ่ม
วิธกี ารจัดการความเครียด
ตัวอย่าง
12
ชีก่ ง
18
ชีก่ ง
30
การกาหนดลมหายใจ การทาสมาธิ
การฟั งเทศน์ การสนทนาธรรม
10
การกาหนดลมหายใจ การผ่อนคลาย-กล้ามเนื้อ
การทาจิตบาบัด
70
การปฏิบตั สิ มาธิออกกาลังกายประสาทสัมผัส
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การทาสมาธิแบบสติ
30
ปั ฏฐาน 4 การควบคุมความคิด
การกาหนดลมหายใจ การผ่อนคลาย-กล้ามเนื้อ
16
การทาสมาธิอานาปานสติ การปรับความคิด
ชีก่ ง
ชีก่ ง
40
โยคะ
30
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การทาสมาธิแบบสติ
50
ปั ฏฐาน 4 การควบคุมความคิด
60
การกาหนดลมหายใจ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
การจินตนาการ การฟั งดนตรี-ผ่อนคลาย การ
16
ทาสมาธิ การให้คาปรึกษา
ค่าเฉลีย่

ขนาด
อิทธิพล
-9.80
-8.36
-7.21
-5.36
- 1.90
-0.95
-0.85

-0.75
- 0.64
- 0.36
-0.12
0.66
-2.97
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ภาคผนวก ง
- คุณภาพเครื่องมือ
- ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นของการใช้สถิ ติ ANCOVA
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คุณภาพเครื่องมือ
ตารางแสดงค่าอานาจจาแนกรายข้อ ความเชื่อมัน่
ของแบบวัดการจัดการความเครียดในภาวะวิ กฤตชีวิต
คาถาม
ท่านปวดเมือ่ ยตามร่างกาย
ท่านเบื่ออาหาร
ท่านอ่อนเพลียไม่มแี รง
ท่านมึนงง
ท่านแยกตัวจากสังคม ไม่อยากทาอะไร
ท่านรูส้ กึ วิตกกังวล
ท่านรูส้ กึ ท้อแท้เบื่อหน่ายชีวติ
ท่านรูส้ กึ อ้างว้างโดดเดีย่ ว
ท่านรูส้ กึ เศร้าโศกเสียใจ
ท่านรูส้ กึ หงุดหงิด
ท่านคิดกังวลล่วงหน้า
ท่านคิดว่าตนเองไม่มคี ่า
ท่านคิดวนเวียนในเรือ่ งเดิม
ท่านคิดตาหนิตนเอง
ท่านคิดอะไรไม่ค่อยออก
ค่าความเชื่อมัน่

ค่าอานาจจาแนก
.594
.744
.682
.837
,697
.852
.843
.765
.807
.710
.885
.871
.882
.846
.817
.964
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ตารางแสดงค่า IOC ของแบบวัดการจัดการความเครียดในภาวะวิ กฤตชีวิต
ข้อ
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7
ข้อที่ 8
ข้อที่ 9
ข้อที่ 10
ข้อที่ 11
ข้อที่ 12
ข้อที่ 13
ข้อที่ 14
ข้อที่ 15

ค่า IOC
คนที่ 1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0

คนที่ 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผล
0.67
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
0.67
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ตารางแสดงค่า IOC ของโปรแกรมการจัดการความเครียดในภาวะวิ กฤตชีวิต
รายการประเมิ น
1.วัตถุประสงค์ของกิจกรรมมีความชัดเจน
2.กิจกรรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3.กิจกรรมมีความเหมาะสมกับผูส้ งู อายุ
4.ระยะเวลาทีใช้ในการจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสม
5.สื่อและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม

1
1
1
0.67
0.67
1

คะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมของกิ จกรรมที่
2
3
4
5
6
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

8
1
1
1
1
1
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ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้ งต้นเกี่ยวกับการแจกแจง (Normal distribution) ของตัวแปร
ความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ

ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

กลุ่มทดลอง
ความเบ้ ความ
โด่ง
.333
-1.295
-.006 -1.157

Shapiro
wilk
.916
.942

กลุ่มควบคุม
ความเบ้ ความ
Shapiro
โด่ง
wilk
.950
.612
.911
.744
-.409
.910

ผลการตรวจสอบความเท่ ากันของความแปรปรวนของตัวแปรตามด้วยด้วยวิ ธี Levene’s Test
Levene’s Test
การวิ เคราะห์ANCOVA
F
Sig
ระยะสิ้ นสุดการทดลอง
0.876
0.355

ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง Covariate กับตัวแปรตาม ด้วยวิ ธี Test of
Homogeneity of Slope
การวิ เคราะห์ANCOVA
กลุ่ม*คะแนนก่อนการ
ทดลอง

F
0.133

Sig
0.717
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ภาคผนวก จ
ภาพกิ จกรรมโปรแกรมการจัดการความเครียดในภาวะวิ กฤตชีวิต (BMW MODEL)
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ภาพการทากิ จกรรม
ครัง้ ที่ 1 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ และการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการสูญเสียจากดอกไม้จนั ทน์

ครัง้ ที่ 2 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ และการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการสูญเสียจากถุงหอมบุหงา

ครัง้ ที่ 3 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ และการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการเจ็บป่ วยจากลูกประคบ

ครัง้ ที่ 4 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ และการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการเจ็บป่ วยจากเหรียญโปรยทาน

136
ครัง้ ที่ 5 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ และการคิดแบบรูก้ ารสูญเสียจากการบูรกระดาษสา

ครัง้ ที่ 6 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ และการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการสูญเสียจากผ้าขนหนูคพั เค้ก

ครัง้ ที่ 7 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ และการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการเจ็บป่ วยจากกุหลาบใบเตย

ครัง้ ที่ 8 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ และการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการเจ็บป่ วยจากตลับยาทีร่ ะลึก
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ภาคผนวก ฉ
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ และโปรแกรมที่ ใช้ในการวิ จยั
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในการวิจยั
1. รองศาสตราจารย์ ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุยะใจ
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึง่ โพธิ ์สภ
4. ว่าทีร่ อ้ ยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ
5. นางสาววลัยรักษ์ อังคะมาตย์

ข้าราชการเกษียณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจาย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อาจารย์ประจาสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ข้าราชการเกษียณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หัวหน้าฝ่ ายสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุ
ศูนย์พฒ
ั นาการสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุบา้ นบางแค

กิจกรรมรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ
กิจกรรมที่ 1 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจและการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการสูญเสียจากดอกไม้จนั ทน์
เวลาทีใ่ ช้
5 นาที

35 นาที

50 นาที

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้
1.ขัน้ นา

วัตถุประสงค์

วิธดี าเนินการ
กิจกรรม
ผูว้ จิ ยั
ผูส้ งู อายุ
เพื่อสร้าง
กิจกรรมสร้าง กล่าวทักทายและ
ความสัมพันธ์และ สัมพันธ์
แนะนากิจกรรม
แนะนากิจกรรม
2.ขัน้ ผ่อนคลาย เพื่อผ่อนคลาย
การผ่อน
อธิบายขัน้ ตอนการ
สังเกตและทาตามขัน้ ตอน
ร่างกายและ
ร่างกายและจิตใจ คลายร่างกาย ผ่อนคลายร่างกายและ การผ่อนคลาย
จิตใจ
และจิตใจ
จิตใจ และประโยชน์ท่ี
-แนวคิดการ
ได้รบั และสาธิตการ
คลายกล้ามเนื้อ
ผ่อนคลาย
-แนวคิดการทา
สมาธิ การฟั ง
ดนตรีบรรเลง
3.ขัน้ ปรับ
เพื่อปรับความคิด 1.การสาธิต 1.แสดงวิธกี ารทาแต่ 1.สังเกตและทาตามแต่ละ
ความคิด
เกีย่ วกับการ
การทา
ละขัน้ ตอน
ขัน้ ตอน
-แนวคิดการ
สูญเสียบุคคลทีร่ กั ดอกไม้จนั ทน์
ปรับเปลีย่ น
ให้ตรงตามความ
ความคิดให้ตรง เป็ นจริง
2.การซักถาม 2.ตัง้ คาถาม โดยมี
2.ตอบคาถาม โดยมีแนว
ตามความเป็ น
แนวคาถามดังนี้
การตอบดังนี้

สื่อทีใ่ ช้ในการ การประเมินผล
ทากิจกรรม
-

-เสียง
ประกอบการ
ผ่อนคลาย

- ประเมินตนเอง
- สังเกตแบบมี
ส่วนร่วม

ภาพประกอบ - ประเมินตนเอง
- สังเกตแบบมี
ส่วนร่วม
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เวลาทีใ่ ช้

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้
จริง

วัตถุประสงค์
กิจกรรม

วิธดี าเนินการ
สื่อทีใ่ ช้ในการ
ทากิจกรรม
ผูว้ จิ ยั
ผูส้ งู อายุ
2.1 ดอกไม้จนั ทน์
2.1 ดอกไม้จนั ทน์ใช้ในใน
นาไปใช้ประโยชน์
การวางเผาศพ
อะไร
2.2 ได้ขอ้ คิดอะไรจาก 2.2 ชีวติ เกิดมาต้องมีการ
การเผาศพ
เปลีย่ นแปลง ไม่สามารถคง
อยูไ่ ด้ตลอดไป มีการเกิดขึน้
สิน้ สุดเป็ นธรรมดา
2.3 เรามองเกีย่ วกับ
ความตายอย่างไร

2.4 ซักถามข้อสรุปที่
ได้จากการทา
ดอกไม้จนั ทน์ว่าได้
ข้อคิดอะไรบ้าง

การประเมินผล

2.3 ความตายเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ ง
เกิดขึน้ แน่ นนอน และความ
ตายจะเกิดขึน้ กับเราได้ทุก
เมือ่ อาจจะเป็ นปี หน้า เดือน
นี้ พรุง่ นี้ ก็ได้
2.4 ดอกไม้จนั ทน์ทาให้
ระลึกถึงความตาย ซึง่
เกิดขึน้ ได้กบั ทุกคน ทุกเวลา
เป็ นธรรมดา เป็ นความจริง
ของชีวติ ทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ ง
ได้
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กิจกรรมรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ
กิจกรรมที่ 2 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ และการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการสูญเสียจากถุงหอมบุหงา
เวลาทีใ่ ช้
5 นาที

35 นาที

50 นาที

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้
1.ขัน้ นา

2.ขัน้ ผ่อน
คลายร่างกาย
และจิตใจ
-แนวคิดการ
คลายกล้ามเนื้อ
-แนวคิดการทา
สมาธิ การฟั ง
ดนตรีบรรเลง
3.ขัน้ ปรับ
ความคิด
-แนวคิดการ
ปรับเปลีย่ น
ความคิดให้ตรง
ตามความเป็ น

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และ
แนะนากิจกรรม
เพื่อผ่อนคลาย
ร่างกายและจิตใจ

เพื่อปรับความคิด
เกีย่ วกับการ
สูญเสียบุคคลทีร่ กั
ให้ตรงตามความ
เป็ นจริง

กิจกรรม
การสร้าง
สัมพันธ์

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั
กล่าวทักทายและแนะนา กิจกรรม

ผูส้ งู อายุ

การผ่อน
คลาย
ร่างกายและ
จิตใจ

อธิบายและสาธิตการผ่อน ฝึกผ่อนคลายร่างกาย
คลายร่างกาย
และทาสมาธิ

1.การสาธิต
ทาถุงหอม
บุหงา
2.การ
ซักถาม

1.แสดงวิธกี ารทาแต่ละ
ขัน้ ตอน
2.ตัง้ คาถาม โดยมีแนว
คาถามดังนี้
2.1 ถุงหอมบุหงาใช้

สื่อทีใ่ ช้ในการ
ทากิจกรรม
-

การประเมินผล
-

-ภาพประกอบ - ประเมินตนเอง
- สังเกตแบบมี
ส่วนร่วม

1.สังเกตและทาตามแต่ - ภาพประกอบ - ประเมินตนเอง
ละขัน้ ตอน
- สังเกตแบบมี
ส่วนร่วม
2.ตอบคาถามโดยมี
แนวคาตอบดังนี้
2.1 กลิน่ หอมจาก
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เวลาทีใ่ ช้

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้
จริง

วัตถุประสงค์
กิจกรรม

วิธดี าเนินการ
สื่อทีใ่ ช้ในการ
ทากิจกรรม
ผูว้ จิ ยั
ผูส้ งู อายุ
ประโยชน์อะไร
ธรรมชาติ ลดกลิน่ อับ
ชืน้ สาหรับใช้ใส่ในตู้
เสือ้ ผ้า ห้องนอน
ห้องน้า รถยนต์ ตู้
รองเท้า ล็อกเกอร์
ลิน้ ชัก เพื่อให้เกิดความ
สดชื่น
2.2 กลิน่ ของบุหงาจะอยู่ 2.2 กลิน่ ของบุหงาจะ
ได้นานไหม
คงอยูไ่ ด้เพียงช่วง
ระยะเวลาหนึ่งก็จะจาง
หายไป
2.3 ถ้านากลิน่ ของบุหงา 2.3 ชีวติ ของคนเราที่
มาเปรียบเทียบกับชีวติ
เกิดมาอยูใ่ นช่วง
ของเรา จะเหมือนกัน
ระยะเวลาหนึ่งในโลก
อย่างไร
ใบนี้ ก็ตอ้ ง
เปลีย่ นแปลงไปไม่
สามารถคงอยูไ่ ด้
ตลอดไป มีการเกิดขึน้
และมีความสิน้ สุด เป็ น
เรือ่ งธรรมดา

การประเมินผล
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เวลาทีใ่ ช้

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้

วัตถุประสงค์
กิจกรรม

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั

ผูส้ งู อายุ
เช่นเดียวกับกลิน่ บุหงา
2.4 สรุปสิง่ ทีไ่ ด้รบั จาก
2.4 กลิน่ ของบุหงามี
การทาถุงหอมบุหงาว่าได้ การเปลีย่ นแปลง
ข้อคิดอะไรบ้าง
เช่นเดียวกับชีวติ ของ
คนเรา กลิน่ ของมันจะ
อยูไ่ ด้เพียงชัว่
ระยะเวลาหนึ่ง ชีวติ
ของเราเมือ่ เกิดมา ก็
ต้องตายจากกันเป็ น
ธรรมดา ไม่สามารถอยู่
ด้วยกันตลอดไปเหมือน
กลิน่ บุหงา

สื่อทีใ่ ช้ในการ
ทากิจกรรม

การประเมินผล
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กิจกรรมรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ
กิจกรรมที่ 3 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจและการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการเจ็บป่ วยจากลูกประคบ

เวลาทีใ่ ช้
5 นาที

35 นาที

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้
1.ขัน้ นา

2.ขัน้ ผ่อน
คลายร่างกาย
และจิตใจ
-แนวคิดการ
คลายกล้ามเนื้อ
-แนวคิดการทา
สมาธิ การฟั ง
ดนตรีบรรเลง

วัตถุประสงค์

วิธดี าเนินการ
กิจกรรม
ผูว้ จิ ยั
ผูส้ งู อายุ
เพื่อสร้าง
กิจกรรมสร้าง กล่าวทักทายและ
ความสัมพันธ์และ สัมพันธ์
แนะนากิจกรรม
แนะนากิจกรรม
เพื่อผ่อนคลาย
การผ่อน
สาธิตการผ่อนคลาย สังเกตและทาตามขัน้ ตอน
ร่างกายและจิตใจ คลายร่างกาย ร่างกายและจิตใจ
การผ่อนคลาย
และจิตใจ

สื่อทีใ่ ช้ในการ
การประเมินผล
ทากิจกรรม
-

-เสียง
- ประเมินตนเอง
ประกอบการ - สังเกตแบบมีส่วน
ผ่อนคลาย
ร่วม
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เวลาทีใ่ ช้
50 นาที

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้
3.ขัน้ ปรับ
ความคิด
-แนวคิดการ
ปรับเปลีย่ น
ความคิดให้ตรง
ตามความเป็ น
จริง

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับความคิด
เรือ่ งการเจ็บป่ วย
ให้ตรงตามความ
เป็ นจริง

กิจกรรม
1.การสาธิต
การทาลูก
ประคบ

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั
ผูส้ งู อายุ
1.แสดงวิธกี ารทาแต่ 1.สังเกตและทาตามแต่ละ
ละขัน้ ตอน
ขัน้ ตอน

สื่อทีใ่ ช้ในการ
การประเมินผล
ทากิจกรรม
ภาพประกอบ - ประเมินตนเอง
- สังเกตแบบมีส่วน
ร่วม

2.การซักถาม 2.ตัง้ คาถาม โดยมี
แนวคาถามดังนี้
2.1 การประคบด้วย
ลูกประคบช่วยลด
อาการไม่สบายของ
ร่างกายอะไรได้บา้ ง

2.ตอบคาถาม โดยมีแนว
การตอบดังนี้
2.1 บรรเทาอาการปวด
เมือ่ ย ลดอาการบวมอักเสบ
ของกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ
ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ
ลดอาการปวด ช่วยเพิม่ การ
ไหลเวียนของเลือด เป็ นการ
บรรเทาอาการเจ็บปวดของ
ร่างกายทีเ่ ปลีย่ นแปลงจาก
การเจ็บป่ วย
2.2 อาการปวดเมือ่ ย 2.2 อาการปวดเมือ่ ยไม่
บังคับไม่ให้เกิดขึน้ ได้ สามารถบังคับให้หาย มันไม่
หรือไม่
เทีย่ ง ไม่อยูใ่ นอานาจของ
เรา เช่นเดียวกับอาการ
เจ็บป่ วยด้วยโรค เรา
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เวลาทีใ่ ช้

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้

วัตถุประสงค์
กิจกรรม

วิธดี าเนินการ
สื่อทีใ่ ช้ในการ
ทากิจกรรม
ผูว้ จิ ยั
ผูส้ งู อายุ
อยากจะให้หาย ก็ไม่ได้
สามารถไปบังคับให้เป็ นไป
ตามความต้องการ
2.3 ใครไม่เคยปวด 2.3 ไม่เคยมีใครทีไ่ ม่เคย
เมือ่ ย หรือ เจ็บป่ วย ปวดเมือ่ ย หรือไม่เคย
เจ็บป่ วย ทุกคนต้องมีความ
บ้าง
เสื่อมของร่างกาย
2.4 ซักถามข้อสรุปที่ 2.4 การใช้ลกู ประคบช่วยใน
ได้จากข้อคิดการทา การบรรเทาอาการปวดเมือ่ ย
ลดอาการเจ็บปวดต่าง ๆ ทา
ลูกประคบ
ให้เราได้ทราบถึงความเป็ น
จริงของชีวติ ว่าร่างกายของ
เราทุกคนมีความเสื่อมเป็ น
ธรรมดา เราไม่สามารถไม่
บังคับให้เป็ นตามทีเ่ รา
ต้องการได้

การประเมินผล
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กิจกรรมรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ
กิจกรรมที่ 4 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจและการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการเจ็บป่ วยจากเหรียญโปรยทาน
เวลาทีใ่ ช้
5 นาที

35 นาที

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้
1.ขัน้ นา

2.ขัน้ ผ่อน
คลายร่างกาย
และจิตใจ
-แนวคิดการ
คลายกล้ามเนื้อ
-แนวคิดการทา
สมาธิ การฟั ง
ดนตรีบรรเลง

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และ
แนะนากิจกรรม
เพื่อผ่อนคลาย
ร่างกายและจิตใจ

วิธดี าเนินการ
กิจกรรม
ผูว้ จิ ยั
กิจกรรม
กล่าวทักทายและแนะนา สร้างสัมพันธ์ กิจกรรม
การผ่อน
คลาย
ร่างกายและ
จิตใจ

สาธิตการผ่อนคลาย
ร่างกายและจิตใจ

ผูส้ งู อายุ

สังเกตและทาตาม
ขัน้ ตอนการผ่อนคลาย

สื่อทีใ่ ช้ในการ
ทากิจกรรม
-

-เสียง
ประกอบการ
ผ่อนคลาย

การประเมินผล
-

- ประเมินตนเอง
- สังเกตแบบมี
ส่วนร่วม
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เวลาทีใ่ ช้
50 นาที

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้
3.ขัน้ ปรับ
ความคิด
-แนวคิดการ
ปรับเปลีย่ น
ความคิดให้ตรง
ตามความเป็ น
จริง

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับความคิด
เกีย่ วกับการ
เจ็บป่ วยให้ตรง
ตามความเป็ นจริง

วิธดี าเนินการ
สื่อทีใ่ ช้ในการ การประเมินผล
ทากิจกรรม
กิจกรรม
ผูว้ จิ ยั
ผูส้ งู อายุ
1.การสาธิต 1.แสดงวิธกี ารทาแต่ละ
1.สังเกตและทาตามแต่ - ภาพประกอบ - ประเมินตนเอง
การทา
ขัน้ ตอน
ละขัน้ ตอน
- กระดาษ
- สั ง เก ต แ บ บ มี
เหรียญโปรย
- ปากกา
ส่วนร่วม
ทาน
2.การ
2.ตัง้ คาถาม โดยมีแนว
2.ตอบคาถาม โดยมี
ซักถาม
คาถามดังนี้
แนวการตอบดังนี้
2.1 เหรียญโปรยทาน ใช้ 2.1 ใช้เพื่อโปรยทาน
ประโยชน์อะไร
ตามงานต่าง ๆ เช่น
งานศพ งานบวช งาน
ผ้าป่ า งานกฐิน
2.2 เหรียญโปรยทาน
2.2 เมือ่ เราได้โปรย
เมือ่ เราให้ไปแล้วทรัพย์จะ ทานแล้วถือเป็ นการ
ไปเป็ นของใคร
สละทรัพย์ ทรัพย์กจ็ ะ
กลายเป็ นของผูอ้ ่นื
2.3 ทรัพย์สนิ เงินทอง
2.3 เราสามารถ
ไม่ได้คงอยูก่ บั เรา
เปรียบเทียบทรัพย์กบั
ร่างกายของเราได้อย่างไร ตลอดไป เช่นเดียวกับ
ร่างกายของเราก็ตอ้ งมี
ความเสื่อม มีการ
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เวลาทีใ่ ช้

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้

วัตถุประสงค์
กิจกรรม

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั

2.4 ซักถามข้อสรุปทีไ่ ด้
จากข้อคิดการทาเหรียญ
โปรยทาน

ผูส้ งู อายุ
เจ็บป่ วย เราไม่สามารถ
บังคับไม่ให้เจ็บป่ วย
และไม่สามารถคงอยู่
กับเราได้ตลอดไป

สื่อทีใ่ ช้ในการ
ทากิจกรรม

การประเมินผล

2.4 ทรัพย์หรือร่างกาย
ไม่สามารถคงอยู่
เช่นเดิมได้ตลอดไป
เงินทองก็ไม่ได้อยูก่ บั
เราตลอดไป เมือ่ เรา
เจ็บป่ วยหรือตายไปก็
ทรัพย์กต็ อ้ งกลายเป็ น
ไปเป็ นของคนอื่น
ร่างกายเราก็ตอ้ ง
เจ็บป่ วย เสื่อมสลายไป
ตามกาลเวลา เราไม่
สามารถเป็ นเจ้าของ
ร่างกายนี้ได้ตลอดไป
เช่นเดียวกับทรัพย์สนิ
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กิจกรรมรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ
กิจกรรมที่ 5 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจและการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการสูญเสียจากการบูรกระดาษสา
เวลาทีใ่ ช้
5 นาที

35 นาที

50 นาที

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้
1.ขัน้ นา

2.ขัน้ ผ่อน
คลายร่างกาย
และจิตใจ
-แนวคิดการ
คลายกล้ามเนื้อ
-แนวคิดการทา
สมาธิ การฟั ง
ดนตรีบรรเลง
3.ขัน้ ปรับ
ความคิด
แนวคิดการ
ปรับเปลีย่ น
ความคิดให้ตรง

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และ
แนะนากิจกรรม
เพื่อผ่อนคลาย
ร่างกายและจิตใจ

เพื่อปรับความคิด
เกีย่ วกับการ
สูญเสียบุคคลทีร่ กั
ให้ตรงตามความ
เป็ นจริง

กิจกรรม
การสร้าง
สัมพันธ์

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั
กล่าวทักทายและแนะนา กิจกรรม

ผูส้ งู อายุ

การผ่อน
คลาย
ร่างกายและ
จิตใจ

อธิบายความสัมพันธ์ของ สังเกตและทาตาม
ร่างกายและจิตใจที่
ขัน้ ตอนในการบริหาร
สัมพันธ์กนั เพื่อให้เกิดการ เพือ่ สุขภาพ
ผ่อนคลายและสาธิตการ
บริหารเพื่อสุขภาพ

1.การสาธิต
การทา
การบูร
กระดาษสา

1.แสดงวิธกี ารทาแต่ละ
ขัน้

สื่อทีใ่ ช้ในการ
ทากิจกรรม
-

วิดโี อ
ประกอบการ
บรรยาย

การประเมินผล
-

- ประเมินตนเอง
- สังเกตแบบมี
ส่วนร่วม

1.สังเกตและทาตามแต่ - ภาพประกอบ - ประเมินตนเอง
ละขัน้ ตอน
- กระดาษ
- สั ง เก ต แ บ บ มี
- ปากกา
ส่วนร่วม
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เวลาทีใ่ ช้

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้
ตามความเป็ น
จริง

วัตถุประสงค์
กิจกรรม
2.การ
ซักถาม

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั
2.ตัง้ คาถาม โดยมีแนว
คาถาม ดังนี้
2.1 การบูรกระดาษสา ใช้
ประโยชน์อะไร

2.2 การบูรจะอยูไ่ ด้นาน
ไหม

2.3 เมือ่ นาการบูรมา
เปรียบเทียบกับชีวติ ของ
เรา จะเหมือนกันอย่างไร

ผูส้ งู อายุ
2.ตอบคาถาม โดยมี
แนวคาตอบ ดังนี้
2.1 การบูรกระดาษสา
จะช่วยดับกลิน่ อับชื่น
ปรับอากาศให้มกี ลิน่
หอม ใช้ไล่มด ไล่แมลง
เพิม่ ความสดชื่น วางไว้
ในตูเ้ สือ้ ผ้า ห้องน้า
รถยนต์ ตูห้ นังสือ ชัน้
วางรองเท้า กระเป๋ า
เดินทาง
2.2 การบูรให้กลิน่ หอม
เมือ่ วางไว้จะระเหิด
หมดไป คงอยูไ่ ม่ได้
นาน
2.3 ชีวติ ของคนเราเมือ่
เกิดขึน้ แล้ว ก็ตอ้ งตาย
เป็ นธรรมดาการทีส่ งิ่
ทัง้ หลายมีความ
เปลีย่ นแปลงคือ มีการ

สื่อทีใ่ ช้ในการ
ทากิจกรรม

การประเมินผล
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เวลาทีใ่ ช้

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้

วัตถุประสงค์
กิจกรรม

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั

ผูส้ งู อายุ
เกิดขึน้ ตัง้ อยู่ ดับไป
หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า
เกิดขึน้ ดับไปนัน้ เป็ น
ธรรมชาติของสิง่
ทัง้ หลาย เช่นการบูร
เมือ่ วางไว้กจ็ ะระเหิด
หายไป
2.4 สรุปสิง่ ทีไ่ ด้รบั จาก
2.4 การบูรมีการ
การทาการบูรผ้ากระดาษ เปลีย่ นแปลง
สาว่าได้ขอ้ คิดอะไรบ้าง เช่นเดียวกับชีวติ ของ
คนเรา การบูรจะอยูไ่ ด้
เพียงชัวระยะเวลาหนึ
่
่ง
ชีวติ ของเราเมือ่ เกิดมา
ก็ตอ้ งตายจากกันเป็ น
ธรรมดา เกิดการพลัด
พลาด ไม่สามารถอยู่
ด้วยกันตลอดไปเหมือน
การบูรทีจ่ ะระเหิด
หายไป

สื่อทีใ่ ช้ในการ
ทากิจกรรม

การประเมินผล
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กิจกรรมรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ
กิจกรรมที่ 6 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจและการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการสูญเสียจากผ้าขนหนูคพั เค้ก
เวลาทีใ่ ช้
5 นาที

35 นาที

50 นาที

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้
1.ขัน้ นา

2.ขัน้ ผ่อน
คลายร่างกาย
และจิตใจ
-แนวคิดการ
คลายกล้ามเนื้อ
-แนวคิดการทา
สมาธิ การฟั ง
ดนตรีบรรเลง
3.ขัน้ ปรับ
ความคิด
แนวคิดการ
ปรับเปลีย่ น
ความคิดให้ตรง
ตามความเป็ น

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และ
แนะนากิจกรรม
เพื่อผ่อนคลาย
ร่างกายและจิตใจ

เพื่อปรับความคิด
เกีย่ วกับการ
สูญเสียบุคคลทีร่ กั
ให้ตรงตามความ
เป็ นจริง

วิธดี าเนินการ
กิจกรรม
ผูว้ จิ ยั
กิจกรรม
กล่าวทักทายและแนะนา สร้างสัมพันธ์ กิจกรรม

สื่อทีใ่ ช้ในการ
ทากิจกรรม

ผูส้ งู อายุ

การประเมินผล

-

-

- การสาธิต
- เสียงดนตรี
ชินบัญชร

- ประเมินตนเอง
- สังเกตแบบมี
ส่วนร่วม

การผ่อน
คลาย
ร่างกายและ
จิตใจ

อธิบายการทาสมาธิและ
สาธิตการทาสมาธิ

ฝึกการทาสมาธิ

1.การสาธิต
การทา
ผ้าขนหนูคพั
เค้ก
2.การ
ซักถาม

1.แสดงวิธกี ารทาแต่ละ
ขัน้ ตอน

1.สังเกตและทาตามแต่ - ภาพประกอบ - ประเมินตนเอง
ละขัน้ ตอน
- กระดาษ
- สังเกตแบบมี
- ปากกา
ส่วนร่วม

2.ตัง้ คาถาม โดยมีแนว
คาถามดังนี้

2.ตอบคาถาม โดยมี
แนวการตอบดังนี้
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เวลาทีใ่ ช้

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้
จริง

วัตถุประสงค์
กิจกรรม

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั
2.1 ผ้าขนหนูคพั เค้กสี
ขาว สีดา ใช้ประโยชน์
อะไร
2.2 ของทีร่ ะลึกงานศพ ที่
ได้รบั จากงานศพทาให้เรา
คิดถึงอะไร
2.3 เราไปงานศพเพื่อ
อะไร

2.4 ซักถามข้อสรุปที่
ได้รบั จากการทา
ผ้าขนหนูคพั เค้กว่าได้
ข้อคิดอะไรบ้าง

ผูส้ งู อายุ
2.1 ผ้าขนหนูคพั เค้กสี
ขาว ดาใช้ทาเป็ นของที่
ระลึกงานศพ
2.2 เป็ นสิง่ ทีท่ าให้ระลึก
ถึงผูต้ าย

สื่อทีใ่ ช้ในการ
ทากิจกรรม

การประเมินผล

2.3 เพื่อให้เห็นความ
จริงของชีวติ ว่าทุกคน
เกิดมาล้วนมีความเกิด
แก่ เจ็บ ตาย เป็ น
ธรรมดา
2.4 ผ้าขนหนูคพั เค้ก
ทาให้ระลึกถึงความ
ตาย ซึง่ เกิดขึน้ ได้กบั
ทุกคน ทุกเวลา เป็ น
ธรรมดา เป็ นความจริง
ของชีวติ ทีไ่ ม่อาจ
หลีกเลีย่ งได้
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กิจกรรมรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ
กิจกรรมที่ 7 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจและการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการเจ็บป่ วยจากกุหลาบใบเตย
เวลาทีใ่ ช้
5 นาที

35 นาที

50 นาที

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้
1.ขัน้ นา

2.ขัน้ ผ่อน
คลายร่างกาย
และจิตใจ
-แนวคิดการ
คลายกล้ามเนื้อ
-แนวคิดการทา
สมาธิ การฟั ง
ดนตรีบรรเลง
3.ขัน้ ปรับ
ความคิด
แนวคิดการ
ปรับเปลีย่ น
ความคิดให้ตรง

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และ
แนะนากิจกรรม
เพื่อผ่อนคลาย
ร่างกายและจิตใจ

เพื่อปรับความคิด
ให้รเู้ ท่าทันและ
ยอมรับความเป็ น
จริงเกี่ยวกับการ
เจ็บป่ วย

กิจกรรม
การสร้าง
สัมพันธ์

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั
กล่าวทักทายและแนะนา
กิจกรรม

ผูส้ งู อายุ
-

สื่อทีใ่ ช้ในการ
ทากิจกรรม
-

-เสียง
ประกอบการ
ผ่อนคลาย

การประเมินผล
-

การผ่อน
คลาย
ร่างกายและ
จิตใจ

สาธิตการผ่อนคลาย
ร่างกายและจิตใจ

สังเกตและทาตาม
ขัน้ ตอนการผ่อนคลาย

- ประเมินตนเอง
- สังเกตแบบมี
ส่วนร่วม

1.การสาธิต
การทา
กุหลาบ
ใบเตย

1.แสดงวิธกี ารทาแต่ละ
ขัน้ ตอน

1.สังเกตและทาตามแต่ - ภาพประกอบ - ประเมินตนเอง
ละขัน้ ตอน
- กระดาษ
- สั ง เก ต แ บ บ มี
- ปากกา
ส่วนร่วม
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เวลาทีใ่ ช้

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้
ตามความเป็ น
จริง

วัตถุประสงค์
กิจกรรม
2.การ
ซักถาม

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั
2.ตัง้ คาถาม โดยมีแนว
คาถามดังนี้
2.1 กุหลาบใบเตย
นาไปใช้ประโยชน์
อะไรบ้าง
2.2 ใบเตยวางไว้มกี าร
เปลีย่ นแปลงอย่างไร

ผูส้ งู อายุ
2.ตอบคาถาม โดยมี
แนวการตอบดังนี้
2.1 ใช้ดบั กลิน่ ใน
ห้องน้า ห้องต่างๆ
รถยนต์ ใช้ไล่แมลงสาบ
2.2 ใบเตย มีความสด
สีเขียว กลิน่ หอม ใน
วันนี้ เมือ่ เวลาผ่านไป
ใบเตยก็เริม่ เหีย่ วเฉา
เปลีย่ นสี กลิน่ ก็หายไป
2.3 ใบเตยเหมือนกับชีวติ 2.3 เปรียบเหมือน
ของเราอย่างไร
ร่างกายของคนเราเมือ่
วันเวลาหมุนเวียนจาก
วัยเด็ก เป็ นผูใ้ หญ่ เข้า
สู่วยั ชรา ร่างกายก็
เสื่อม มีความเจ็บป่ วย
เกิดขึน้ เป็ นเรือ่ ง
ธรรมดาทีท่ ุกคนไม่อาจ
หลีกเลีย่ งได้

สื่อทีใ่ ช้ในการ
ทากิจกรรม

การประเมินผล
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เวลาทีใ่ ช้

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้

วัตถุประสงค์
กิจกรรม

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั
ผูส้ งู อายุ
2.4 ซักถามข้อสรุปทีไ่ ด้ 2.4 กุหลาบใบเตยก็ม ี
จากการทากุหลาบใบเตย การเปลีย่ นแปลงเหีย่ ว
หอมว่าได้ขอ้ คิดอะไรบ้าง เฉาไปตามกาลเวลา
เช่นเดียวกับชีวติ ของ
คนเราทีต่ อ้ งเจ็บป่ วย
ไปตามวัย เป็ นสิง่ ทีเ่ กิด
ขึน้ กับทุกคน ไม่ได้เกิด
ขึน้ กับเราเพียงคนเดียว

สื่อทีใ่ ช้ในการ
ทากิจกรรม

การประเมินผล
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กิจกรรมรูปแบบการจัดการความเครียดในภาวะวิกฤตชีวติ ของผูส้ งู อายุ
กิจกรรมที่ 8 การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจและการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการเจ็บป่ วยจากตลับยาทีร่ ะลึก
เวลาทีใ่ ช้
5 นาที

35 นาที

50 นาที

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้
1.ขัน้ นา

2.ขัน้ ผ่อน
คลายร่างกาย
และจิตใจ
-แนวคิดการ
คลายกล้ามเนื้อ
-แนวคิดการทา
สมาธิ การฟั ง
ดนตรีบรรเลง
3.ขัน้ ปรับ
ความคิด
แนวคิดการ
ปรับเปลีย่ น
ความคิดให้ตรง
ตามความเป็ น

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และ
แนะนากิจกรรม
เพื่อผ่อนคลาย
ร่างกายและจิตใจ

เพื่อปรับความคิด
ให้รเู้ ท่าทันและ
ยอมรับความเป็ น
จริงเกี่ยวกับการ
เจ็บป่ วย

วิธดี าเนินการ
กิจกรรม
ผูว้ จิ ยั
กิจกรรม
กล่าวทักทายและแนะนา สร้างสัมพันธ์ กิจกรรม

ผูส้ งู อายุ

สื่อทีใ่ ช้ในการ
ทากิจกรรม
-

-เสียง
ประกอบการ
ผ่อนคลาย

การประเมินผล
-

การผ่อน
คลาย
ร่างกายและ
จิตใจ

สาธิตการผ่อนคลาย
ร่างกายและจิตใจ

สังเกตและทาตาม
ขัน้ ตอนการผ่อนคลาย

- ประเมินตนเอง
- สังเกตแบบมี
ส่วนร่วม

1.การสาธิต
การทาตลับ
ยาทีร่ ะลึก

1.แสดงวิธกี ารทาแต่ละ
ขัน้ ตอน

1.สังเกตและทาตามแต่ - ภาพประกอบ - ประเมินตนเอง
ละขัน้ ตอน
- กระดาษ
- สั ง เก ต แ บ บ มี
- ปากกา
ส่วนร่วม

2.การ
ซักถาม

2.ตัง้ คาถาม โดยมีแนว
คาถามดังนี้

2.ตอบคาถาม โดยมี
แนวการตอบดังนี้
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เวลาทีใ่ ช้

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้
จริง

วัตถุประสงค์
กิจกรรม

วิธดี าเนินการ
สื่อทีใ่ ช้ในการ
ทากิจกรรม
ผูว้ จิ ยั
ผูส้ งู อายุ
2.1 ตลับใส่ยา มี
2.1 เป็ นการคงคุณภาพ
ประโยชน์อะไร
และประสิทธิภาพของ
ยาทีใ่ ช้ในการรักษา ไม่
เสื่อมสภาพหรือ
หมดอายุก่อนการการ
รับประทานยา เพราะ
การเก็บยาทีไ่ ม่ถูกต้อง
สามารถทาให้เกิดการ
เสื่อมสลายของตัวยาได้
เนื่องจากปั จจัย
ทางด้านสภาวะ
แวดล้อมได้แก่
ความชืน้ อุณหภูม ิ
สารเคมี แสงแดด เป็ น
ต้น การเสื่อมสลายของ
ตัวยาสาคัญส่งผลให้
ปริมาณตัวยาสาคัญต่อ
ยาหนึ่งเม็ดลดลง ซึง่
เมือ่ เราทานเข้าไปจะทา
ให้ระดับยาในเลือดไม่

การประเมินผล
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เวลาทีใ่ ช้

ขัน้ ตอนและ
แนวคิดทีใ่ ช้

วัตถุประสงค์
กิจกรรม

วิธดี าเนินการ
ผูว้ จิ ยั

ผูส้ งู อายุ
ถึงระดับทีม่ ผี ลต่อการ
รักษาโรค โรคก็จะไม่
หาย
2.2 ถ้าให้ยาโดนความชืน้ 2.2 เสื่อมสภาพ จะ
แสงแดด สารเคมี จะเป็ น เปลีย่ นแปลงจากเดิม
อย่างไร
คือรูปร่างเปลีย่ น สี
เปลีย่ น และกลิน่
เปลีย่ น
2.3 ชีวติ ของคนเราก็
2.3 คนเราถ้าได้รบั สาร
ปรุงแต่ง หรือมลพิษต่างๆ เสื่อมสภาพ เป็ นโรค
ต่าง ๆ
จะเป็ นอย่างไร
2.4 ซักถามข้อสรุปทีไ่ ด้ 2.4 เข้าใจความเป็ น
จากข้อคิดการทาตลับยา จริงว่าร่างกายก็เหมือน
ยาใช้แล้วก็ตอ้ งมีความ
ทีร่ ะลึก
เสื่อมไปเป็ นธรรมดา

สื่อทีใ่ ช้ในการ
ทากิจกรรม

การประเมินผล

160

161

ภาคผนวก ช
- สรุปการประเมิ นตนเองของผูส้ งู อายุ
- สรุปการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและความคิ ดเห็นเพิ่ มเติ ม
- ตารางแสดงรายละเอียดการจัดกิ จกรรมของกลุ่มทดลอง
- ตารางแสดงรายละเอียดการจัดกิ จกรรมของกลุ่มควบคุม
- แบบวัดการจัดการความเครียดในภาวะวิ กฤตชีวิต
- โปรแกรมการจัดการความเครียดในภาวะวิ กฤตชี วิต

162
สรุปการประเมิ นตนเองของผูส้ งู อายุหลังการทากิ จกรรม
ในครัง้ ที่ 1, 4 และ 8 ในรูปร้อยละ
การ
ผ่อนคลายร่างกาย
ประเมิ น
ตนเอง
ครัง้ ที่ มาก ปาน น้ อย
กลาง
1
45
55
4
60
40
8
75
25
-

ผ่อนคลายจิ ตใจ

มาก
50
70
80

ปาน
กลาง
50
30
20

รู้เท่าทันการเจ็บป่ วย
การสูญเสีย หรือทัง้ สอง
อย่าง
น้ อย มาก ปาน น้ อย
กลาง
40
45
15
60
35
5
70
30
-

สรุปการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุที่มีต่อผูส้ งู อายุในการเข้าร่วม
กิ จกรรม
1.
2.
3.
4.

ผูส้ งู อายุให้ความร่วมมือดี
ผูส้ งู อายุเข้ากลุ่มร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ได้ดี
ด้านอารมณ์ดแู จ่มใส มีการพูดคุยถึงการทากิจกรรมกันในกลุ่ม
ผูส้ งู อายุทเ่ี ข้าร่วมกิจกรรมเปลีย่ นแปลงดังนี้
4.1 มีความเครียดน้อยลง ไม่มอี าการซึมเศร้า
4.2 สมาธิดขี น้ึ มีอาการซึมเศร้าน้อยลง ไม่คดิ มาก
4.3 ยอมรับการเจ็บป่ วยได้ โดยมีกาลังใจดีขน้ึ มากกว่าเดิม

สรุปความคิ ดเห็นเพิ่ มเติ มของผูด้ แู ลผูส้ งู อายุในการเข้าร่วมกิ จกรรม
1, เห็นด้วยกับการทากิจกรรมการจัดการความเครียดเพราะเป็ นประโยชน์กบั ผูส้ งู อายุ ทาให้พ่ี
เลีย้ งดูแลผูส้ งู อายุงา่ ยขึน้
2. ผูส้ งู อายุได้นามาปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวัน
3. ผูส้ งู อายุใจเย็นขึน้ ไม่มปี ั ญหากับเพื่อนร่วมห้อง
4. ผูส้ งู อายุทไ่ี ม่เคยปฏิบตั สิ มาธิ สามารถเอาไปปฏิบตั ิ ก็ดใู จเย็นดี ไม่มปี ั ญหากับเพื่อนร่วมห้อง
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ตารางแสดงรายละเอียดการจัดกิ จกรรมของกลุ่มทดลอง
ครัง้ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

วัน – เวลา
ในการจัดกิ จกรรม
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30 – 15.00 น.
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30 – 15.00 น.
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
เวลา 9.00 – 11.00 น.
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
เวลา 13.00 – 15.30 น.
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
เวลา 9.00 – 10.30 น.
วันที่ 10 กรกฎาคม 2560
เวลา 13.00 – 15.30 น.
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560
เวลา 13.00 – 15.30 น.
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
เวลา 13.00 – 15.30 น.

กิ จกรรม
การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ
และการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการสูญเสียจากดอกไม้จนั ทน์
การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ
และการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการสูญเสียจากถุงหอมบุหงา
การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ
และการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการเจ็บป่ วยจากลูกประคบ
การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ
และการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการเจ็บป่ วยจากเหรียญโปรยทาน
การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ
และการคิดแบบรูก้ ารสูญเสียจากการบูรกระดาษสา
การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ
และการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการสูญเสียจากผ้าขนหนูคพั เค้ก
การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ
และการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการเจ็บป่ วยจากกุหลาบใบเตย
การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ
และการคิดแบบรูเ้ ท่าทันการเจ็บป่ วยจากตลับยาทีร่ ะลึก
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ตารางแสดงรายละเอียดการจัดกิ จกรรมของกลุ่มควบคุม
ครัง้ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

วัน – เวลา
ในการจัดกิ จกรรม
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30 – 15.00 น.
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
เวลา 13.30 – 15.00 น.
วันที่ 3 กรกฏาคม 2560
เวลา 9.00 – 11.00 น.
วันที่ 4 กรกฏาคม 2560
เวลา 13.00 – 15.30 น.
วันที่ 6 กรกฏาคม 2560
เวลา 9.00 – 10.30 น.
วันที่ 10 กรกฏาคม 2560
เวลา 13.00 – 15.30 น.
วันที่ 11 กรกฏาคม 2560
เวลา 13.00 – 15.30 น.
วันที่ 13 กรกฏาคม 2560
เวลา 13.00 – 15.30 น.

กิ จกรรม
การทาดอกไม้จนั ทน์
การทาถุงหอมบุหงา
การทาลูกประคบ
การทาเหรียญโปรยทาน
การทาการบูรกระดาษสา
การทาผ้าขนหนูคพั เค้ก
การทากุหลาบใบเตย
การทาตลับยาทีร่ ะลึก
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แบบวัดความเครียดในภาวะวิ กฤตชีวิต
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
คาชีแ้ จง ขีดเครื่องหมาย / ลงในช่องว่าง ( ) หรือเติมคาลงในช่องว่าง ทีต่ รงกับความจริง
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ …………..ปี
3. ศาสนา
( ) พุทธ
( ) คริสต์
( ) อิสลาม
4. การศึกษา
( ) ไม่ได้เรียนหนังสือ
( ) ระดับประถมศึกษา
( ) ระดับมัธยมศึกษา
( ) ประกาศนียบัตร
( ) อนุ ปริญญา
( ) ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
5. สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หม้าย
ส่วนที่ 2 แบบวัดความเครียดในภาวะวิ กฤตชีวิต
ปั จจุบนั ท่านประสบกับสภาวการณ์ใดในปั จจุบนั
( ) การเจ็บป่ วย ระบุโรค………………………………………
( ) การสูญเสียบุคคลอันเป็ นทีร่ กั ระบุ …………………………………

166

คาชี้แจง ให้ทา่ นพิจารณาว่าเมื่อท่านอยูใ่ นสภาวการณ์การเจ็บป่ วย หรือ การสูญเสียบุคคล
อันเป็ นทีร่ กั หรือทัง้ สองอย่าง ท่านเกิดการเปลีย่ นแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และ
ความคิด บ่อยแค่ไหนในช่วงหนึ่งสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา โดยให้ทา่ นทาเครื่องหมาย
✓ ในช่องทีท่ า่ นต้องการประเมินให้ตรงตามความเป็ นจริง
ท่านเกิ ดการเปลี่ยนแปลงด้าน
ข้อที่ ร่างกาย จิ ตใจ และความคิ ด บ่อยแค่
ทุกวัน
ไหน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ท่านปวดเมื่อยตามร่างกาย
ท่านเบื่ออาหาร
ท่านอ่อนเพลียไม่มแี รง
ท่านมึนงง
ท่านแยกตัวจากสังคม ไม่อยากทาอะไร
ท่านรูส้ กึ วิตกกังวล
ท่านรูส้ กึ ท้อแท้เบื่อหน่ายชีวติ
ท่านรูส้ กึ อ้างว้างโดดเดีย่ ว
ท่านรูส้ กึ เศร้าโศกเสียใจ
ท่านรูส้ กึ หงุดหงิด
ท่านคิดกังวลล่วงหน้า
ท่านคิดว่าตนเองไม่มคี า่
ท่านคิดวนเวียนในเรื่องเดิม
ท่านคิดตาหนิตนเอง
ท่านคิดอะไรไม่คอ่ ยออก

จานวนครัง้ ที่เกิ ด
บ่อยครัง้
บางครัง้

น้อยครัง้

(4- 6 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์)

(0-1 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์

(2-3 ครัง้ ต่อ
สัปดาห์)

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
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ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2536

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2560

นางสาวสมสุข นิธอิ ุทยั
3 มิถุนายน 2514
จังหวัดยะลา
13/287 หมูบ่ า้ นนันทวัน ซ.13/1 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

