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บทคัดย่อ
แรงสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวแปรที่สาคัญตัวแปรหนึ่งซึ่งอาจเป็นตัวแปรทางตรงหรือ
ทางอ้อมแทรกในโมเดลผู้ป่วยเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นความ
ดันโลหิตสูง อย่างไรก็ตามเนื่องจากความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมมีความหลากหลายและ
ส่งผลต่อการสร้างแบบสอบถาม การออกแบบการวิจัยและผลลัพธ์ของแรงสนับสนุนทางสังคม ใน
บทความวิจัยนี้มีวตั ถุประสงค์ที่จะตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามแรงสนับสนุน
ทางสังคมที่ได้แปลเป็นภาษาไทยโดย Toljamo และ Hentinen (2001) จากประเทศฟินแลนด์ เป็น
ผู้พัฒนาแบบสอบถามได้พัฒนาเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้แนวคิดพื้นฐานของ House (1981)
การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิของการตอบแบบสอบถามแรงสนับสนุน
ทางสังคมของผู้หญิงไทยที่เป็นความดันโลหิตสูงในปี พ.ศ. 2548 จานวน 253 คนในโรงพยาบาล
รัฐบาลแห่งหนึ่ง มีค่าความเชื่อมั่น (Internal consistency reliability) เท่ากับ .75 ผลการศึกษาโดย
ภาพรวมพบว่า โมเดลดั้งเดิมมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่า
ไค-สแควร์ที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (X 2 = 40.72; df = 41; p = .48) ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่าเท่ากับ .98 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit index: AGFI) มีค่าเท่ากับ .95 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ย
กาลังสองของส่วนเหลือ (Root Mean Square Residual: RMR) มีค่าเท่ากับ .02 และค่าประมาณ
ความคลาดเคลื่อนของรากกาลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA)
มีค่าเท่ากับ .00 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลดั้งเดิมกับโมเดลทางเลือก
พบว่าทั้งสองโมเดลมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันมาก อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาค่าความเชื่อมั่น
ความตรงเชิงโครงสร้างในโมเดลทางเลือกจะมีค่าสูงกว่าโมเดลดั้งเดิม โดยเฉพาะในโมเดลทางเลือก
*
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มีองค์ประกอบ แรงสนับสนุนด้านลบพบว่าสามารถอธิบายความแปรปรวนในองค์ประกอบของ
แรงสนับสนุนทางสังคมได้ร้อยละ 6 ในขณะที่ในโมเดลดั้งเดิมไม่สามารถอธิบายความแปรปรวน
องค์ประกอบแรงสนับสนุนทางสังคมได้ ข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้ทาให้ได้แบบสอบถามที่ใช้วัด
แรงสนับสนุนทางสังคมฉบับแปลเป็นภาษาไทยที่มีความตรงเชิงโครงสร้างในบริบทของคนไทยและ
สามารถนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของแบบสอบถามไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา การปฏิบัติการและ
การวิจัยทางการพยาบาลกับโรงพยาบาลระดับต่างๆ และงานวิจัยในแหล่งชุมชนได้
คาสาคัญ : แรงสนับสนุนทางสังคม/ ผู้หญิงไทยทีม่ ีความดันโลหิตสูง/ คุณสมบัติทางจิตมิติ

ABSTRACT
Social support is an important variable which has the direct or indirect effect shown
in patients’ chronic care model, especially patients diagnosed with hypertension. However,
due to various definitions of social support given, these reflect how to build the construct and
the outcome of social support and research designs. The objective of this research paper
was to examine the construct validity of the social support questionnaire (translated Thai
version) which Toljamo and Hentinen (2001), Finland originally developed the tool for diabetes
patients. The tool developers used the concept of social support defined by House (1981).
Raw data in 2005 was used for secondary analysis. Two hundred and fifty-three Thai women
diagnosed with hypertension at a governmental hospital responded to the social support
questionnaire (translated Thai version) with the internal consistency reliability of .75. The
results showed that the original model was perfectly fitted with the empirical data. Chi-square
showed no statistically significant difference (X2 = 40.72; df = 41; p = .48) and had the
goodness of fit index: GFI of .98, the adjusted goodness of fit: AGFI of .95, the root mean
square residual: RMR of .02, and root mean square error of approximation: RMSEA of .00.
Both original and alternative models had model fits. However, the construct reliability of the
alternative model was better than the original model because the negative support in the
alternative model provided 6% of variance explained while the negative support in the original
model did not provide variance explained. The finding of the study indicated that the social
support questionnaire (translated Thai version) had the construct validity in Thai context,
especially Thai women diagnosed with hypertension. All key indicators of social support and
their sub-indicators could be applied in education and clinical nursing practice and research
in both multi-level of clinical settings and community research.
KEY WORDS : Social support/ Thai women with hypertension/ Psychometric property.
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
แรงสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวแปรหนึ่ง
ที่สาคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น
โรคมะเร็ง โรคข้ออักเสบ โรคเบาหวาน โรคภูมิ
ต้านทานบกพร่องในตนเอง (Wills & Filer, 2001)
และภาวะความดัน โลหิต สูง (Leelacharas,
2005; สิริรัตน์ ลีลาจรัส, 2550) เนื่องจากตัว
แปรดังกล่าวมีการให้คาจากัดความกว้างๆ ที่
แตกต่ า งกั น เช่ น แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
หมายถึ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละแหล่ ง ให้ ค วาม
ช่วยเหลือ บุคคลให้สามารถเผชิญกับปัญหา
ได้ (Wills & Filer, 2001) หรือหมายถึง การ
ได้รับข้อมูลในด้านการดูแลเอาใจใส่ การให้
ความรัก ให้เกียรติและให้ความเคารพ และ
การเป็น สมาชิ ก เครื อ ข่ ายที่ มี บทบาทหน้ า ที่
เกื้อกูลกัน (Cobb, 1995) ซึ่งการให้คาจากัด
ความที่หลากหลายนี้มีผลต่อการประเมินการ
วัดและการออกแบบงานวิจัยแรงสนับสนุนทาง
สังคมซึ่งส่งผลต่อผลลัพธ์งานวิจัยที่แตกต่างกัน
ในเรื่ องของการให้ ค าจ ากั ดความนั้ น กรอบ
แนวคิดหนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานของแรงสนับสนุน
ทางสังคมที่ได้รับความนิยมมากได้แก่กรอบ
แนวคิดที่พัฒนาโดย House (1981) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 4 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ 1) แรง
สนับสนุนด้านอารมณ์จากครอบครัวและเพื่อน
สนิท (Emotional support) 2) แรงสนับสนุน
ด้ านการช่ วยเหลื อต่ างๆ จากครอบครั วและ
เพื่อนสนิ ท (Appraisal support) 3) แรง
สนับสนุนด้านคาแนะนาต่างๆ จากแหล่งข้อมูล
ที่ เป็ นประโยชน์ (Informational support);
และ 4) แรงสนั บ สนุ น ครอบคลุ ม ด้ า นอื่ น ๆ
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(Instrumental support) ซึ่งรวมไปถึงด้าน
การเงิ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ต่ า งๆ ด้ ว ย
ความเต็ มใจ จากแนวคิดดังกล่ าวทาให้ เกิ ด
การพัฒนาแบบสอบถามที่ใช้วัดแรงสนับสนุน
ทางสังคมซึ่ง Toljamo และ Hentinen (2001)
ได้ พั ฒ นาขึ้ น ใช้ ค รั้ ง แรกโดยยึ ด หลั ก ของ
House (1981) แต่เนื่องจากการให้คาจากัด
ความแนวคิ ด แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมของ
House (1981) เป็นเพียงแนวคิดกว้างๆ ซึ่ง
ก่อให้เกิดความขัดแย้ งในกรณีที่ ต้องการค า
จ ากั ด ความที่ เ ฉพาะเจาะจงในการสร้ า ง
เครื่องมือ (Toljamo และ Hentinen, 2001) จึง
ทาให้มีผู้พัฒนาแบบสอบถามสร้างเครื่องมือ
แรงสนั บสนุ นทางสั งคมที่ มี ความชั ดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น (Toljamo และ Hentinen,
2001) โดยมีการสร้างและวิเคราะห์แบบสอบถาม
ดังกล่ าวด้ วยการวิ เคราะห์ องค์ ประกอบเชิ ง
สารวจ (Exploratory factor analysis) และ
ศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานจานวน 213 รายใน
ประเทศฟิ น แลนด์ แ ละท าให้ ไ ด้ ตั ว แปรแรง
สนับสนุนทางสังคมที่มี 5 องค์ประกอบย่อย
จานวน 12 ข้อความดังนี้ องค์ประกอบย่อย
1) แรงสนับสนุนด้านอารมณ์และการให้ความ
ช่ วยเหลื อจากครอบครั วและเพื่ อน (Emotional
and instrumental support: EIS) 2) แรงสนับสนุน
ด้านข้อมูลข่าวสาร (Informational support: IS)
3) แรงสนับสนุนจากเพื่อน (Peer support: PS)
4) แรงสนับสนุนด้านลบ (Negative support: NS)
และ 5) แรงสนั บสนุนด้ านการเงิ น (Financial
support: NS)
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เนื่ อ งจากแบบสอบถามดั ง กล่ า ว
ได้รับอนุญาตจากผู้พัฒนาเครื่องมือให้แปล
และปรั บ ปรุ ง เป็ น ภาษาไทย (Leelacharas,
2005) อย่างไรก็ตามแบบสอบถามดังกล่าว
ยั ง ไม่ เ คยมี ก ารตรวจสอบความตรงเชิ ง
โครงสร้างในบริบทของคนไทยโดยเฉพาะใน
ผู้หญิงไทยทีไ่ ด้รับการวินิจฉัยว่าเป็นความดัน
โลหิ ต สู ง ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
แบบสอบถามการวิจัยทางการพยาบาลและ
จะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ ทางการ
พยาบาลในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางจิตมิติ
(Psychometric property) ด้านความตรงเชิง
โครงสร้าง (Construct validity) และค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามแรง
สนับสนุนทางสังคมฉบับแปลเป็นภาษาไทย
ในผู้หญิงไทยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นความ
ดันโลหิตสูง
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัย
ในคนของโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่ง โดย
เป็นข้อมูลดิบในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเก็บข้อมูล
จากผู้ ห ญิ ง ไทยที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น
ความดั นโลหิ ตสู งจ านวน 253 คนมี อายุ อยู่
ในช่ ว งตั้ ง แต่ 33 ถึ ง 83 ปี แ ละมี อ ายุ เ ฉลี่ ย
ประมาณ 61 ปี ส่ วนใหญ่ มี การศึ กษาอยู่ ใน
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ระดั บ ชั้ น ประถมปี ที่ 4 ดั ช นี ม วลกายอยู่ ใ น
ระดับปกติ ส่วนใหญ่มีประวัติการเป็นความดัน
โลหิ ตสู งในครอบครัว รับประทานยาควบคุ ม
ความดันโลหิตสูงมานานกว่า 5 ปี เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม
เชิงโครงสร้าง (Leelacharas, 2005) ข้อมูลดิบ
เฉพาะในส่วนของแบบสอบถามแรงสนับสนุน
ทางสั ง คม 12 ข้ อ ความถู ก น ามาวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor
analysis)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามแรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมนี้
ผู้ พั ฒ นา เค รื่ อ งมื อได้ ใ ช้ ก ารวิ เ คราะ ห์
องค์ประกอบเชิงสารวจของแบบสอบถามและ
พบว่ามี 5 องค์ประกอบ (Toljamo & Hentinen,
2001) คือ 1) แรงสนับสนุนด้านอารมณ์และ
การให้ความช่วยเหลือจากครอบครัวและเพื่อน
หรือ EIS 2) แรงสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร
หรือ IS 3) แรงสนับสนุนจากเพื่อนหรือ PS 4)
แรงสนับสนุนด้านลบหรือ NS และ 5) แรง
สนับสนุนด้านการเงินหรือ FS องค์ประกอบ
ที่ 1 แรงสนับสนุนด้านอารมณ์และการให้
ความช่วยเหลือจากครอบครัวและเพื่อน มี
4 ข้ อความได้ แก่ ข้ อความ 1) สมาชิ กใน
ครอบครัวของฉันและเพื่อนฉันเป็นผู้ดูแลฉัน
ได้หากจาเป็น; ข้อความ 2) ถ้าฉันรู้สึกเบื่อ
ผิดหวัง หรือ ซึมเศร้า ฉันสามารถพูดคุยกับ
สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน; ข้อความ 3)
ฉันมีคนใกล้ชิดที่สนิทด้วยเป็นผู้สามารถดูแล
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ฉันได้; และข้อความ 4) ถ้าฉันต้องการความ
ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฉันจะ
เป็นผู้ที่ให้คาแนะนาฉัน องค์ประกอบที่ 2
แรงสนั บ สนุ น ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารมี 3
ข้อความได้แก่ข้อความ 5) ฉันได้รับข้อมูลจาก
แพทย์หรือพยาบาลเมื่อฉันต้องการ; ข้อความ
6) การมาตรวจตามนัดที่คลินิกความดันโลหิต
สูงมีความสาคัญอย่างมากที่จะได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับความดันโลหิตสูง; และข้อความ 7)
ฉันได้รั บความช่ว ยเหลื อในการจั ดการดูแ ล
สุขภาพเสมอเมื่อฉันต้องการ องค์ประกอบที่
3 แรงสนั บ สนุ นจากเพื่ อน มี 2 ข้ อ ความ
ได้แก่ ข้อความ 8) ฉันมีโอกาสได้แสดงความ
คิ ดเห็ นแลกเปลี่ ยนเกี่ ยวกั บปั ญหาความดั น
โลหิตสูงกับผู้ป่วยอื่นที่ เป็นความดันโลหิตสูง ;
และข้อความ 9) เมื่อฉันต้องการความช่วยเหลือ
เกี่ ยวกั บความดั นโลหิ ตสู ง ฉั นจะได้ รั บความ
ช่วยเหลือจากผู้ป่วยอื่นที่เป็น ความดันโลหิตสูง
องค์ประกอบที่ 4 แรงสนับสนุน ด้านลบ มี 2
ข้อความได้แก่ ข้อความ 10) สมาชิกในครอบครัว
และเพื่อนของฉันให้การดูแลเอาใจใส่ฉันมาก
เกินไป; และข้อความ 11) แพทย์และพยาบาล
ยุ่งกับการดูแลสุขภาพของฉันมากเกินไปและ
องค์ ป ระกอบที่ 5 แรงสนั บ สนุ น ด้ า น
การเงิน มี 1 ข้อความได้แก่ ข้อความ 12) ฉัน
ได้รับการช่วยเหลือด้านการเงินเพียงพอสาหรับ
การดู แ ลตั ว ฉั น ซึ่ ง องค์ ป ระกอบย่ อ ยทั้ ง 5
องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของแรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมได้ ร้ อ ยละ 69
(Toljamo & Hentinen, 2001)
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เครื่องมือแบบสอบถามแรงสนับสนุน
ทางสั งคมฉบับแปลเป็ นภาษาไทยนี้ผู้วิ จัยได้
แปลเป็ น ภาษาไทยและมี ก ารแปลกลั บ เป็ น
ภาษาอังกฤษโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษอีก 1 ท่าน แบบสอบถาม
ต้ น ฉ บั บ แ ล ะ ฉ บั บ แ ป ล ก ลั บ ถู ก น า ม า
เปรี ย บเที ย บเพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม โดยมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
ในภาพรวมเท่ากับ .75 แบบสอบถามมีลักษณะ
เป็น Likert’s scale 5 ระดับ (1 = ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง; 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง) จานวน 12
ข้อความแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบซึ่งแสดง
ในโมเดลการวั ด แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
(โมเดลดั้งเดิม) ภาพที่ 1
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กลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์
ข้อมูล วิsupport
เคราะห์(แรง
ข้อมูล
หมายเหตุ SS=Social support (แรงสนับสนุนทางสังคม); EIS= Emotional
and instrumental
สนับสนุนด้านอารมณ์และการให้ความช่วยเหลือเพื
จากครอบครั
วและเพื่อน); IS= Informational
่ อ ตรวจสอบความตรงเชิ
ง โครงสร้ า งของ
support (แรงสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร); PS=แบบสอบถามแรงสนั
Peer support (แรงสนับบสนุสนุ
นจากเพื
่อน);
NS=
นทางสั
งคมโดยใช้
Negative support (แรงสนับสนุนด้านลบ); FS= Financial support (แรงสนับสนุนด้านการเงิน);
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับที่ 2
ITEM= ข้อความ
(Secondary confirmatory factor analysis)
ภาพที่ 1 โมเดลการวัดแรงสนับสนุนทางสังคม (โมเดลดั้งเดิม)
ด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL program)
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้างของแบบสอบถามแรงสนับสนุน
ทางสังคมโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันลาดับที่ 2 (Secondary Confirmatory
Factor Analysis) ด้ ว ยโปรแกรมลิ สเรล
(LISREL Program) ประเมินความสอดคล้อง
กลมกลื น ของโมเดลสมมุ ติ ฐ านหรื อ โมเดล
ดั้งเดิมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าไค-สแควร์
ต้องไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p > .05) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
(Goodness of Fit Index: GFI) ควรมีค่า > .90
(Kline, 2005) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit
Index: AGFI) ควรมีค่า > .90 (Kim & Bentler,
2006) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของ
ส่วนเหลือ (Root Mean Square Residual:
RMR) ควรมีค่าเท่ากับ 0 หรือเข้าใกล้ 0 มาก
ที่สุด (Kline, 2005) และค่าประมาณความ
คลาดเคลื่ อนของรากก าลั งสองเฉลี่ ย (Root
Mean Square Error of Approximation:
RMSEA) ควรมี ค่ า น้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ .05
(Browne & Cudeck, 1993) และใช้โปรแกรม
SPSS version 18.0 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ซึ่งจะแสดงค่า Cronbach’s Alpha
Coefficient ในภาพรวมและค่า Cronbach’s
Alpha coefficient ของ subscales EIS IS PS
และ NS ยกเว้น FS เนื่องจาก FS มีเพียง 1
ข้อความ
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ผลการวิจัย
ผลกา รต รว จสอบคว าม ตรงเ ชิ ง
โครงสร้างของโมเดลการวัดแรงสนับสนุนทาง
สังคมที่เป็นโมเดลสมมุติฐานหรือโมเดลดั้งเดิม
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ พิ จ ารณาได้ จ ากค่ า ไคสแควร์ที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (X 2 = 40.72; df = 41; p = .48) ค่า
ดั ชนี วั ดระดั บความกลมกลื น (GFI) มี ค่ า
เท่ากับ .98 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .95 ค่าดัชนี
รากของค่ า เฉลี่ ย ก าลั ง สองของส่ ว นเหลื อ
(RMR) มีค่าเท่ากับ .02 และค่าประมาณ
ความคลาดเคลื่ อ นของรากก าลั ง สองเฉลี่ ย
(RMSEA) มีค่าเท่ากับ .00
เมื่อพิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานขององค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ
พบว่า ค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของ
องค์ประกอบย่อยแรงสนั บสนุนด้านอารมณ์
และการให้ความช่วยเหลือจากครอบครัวและ
เพื่อน (EIS) องค์ประกอบย่อยแรงสนับสนุน
ด้านข้อมูลข่าวสาร (IS) องค์ประกอบย่อยแรง
สนับสนุนจากเพื่อน (PS) และองค์ประกอบ
ย่อยแรงสนับสนุนด้านการเงิน (FS) มีค่าเป็น
บวก มี ข นาดตั้ ง แต่ .31 ถึ ง .90 และมี ก าร
แปรผั น ร่ ว มกั บ องค์ ประกอบหลั ก แรง
สนับสนุนทางสังคม (SS) ในระดับต่าถึงสูง
มาก (ร้อยละ 9.80 ถึงร้อยละ 80.20) โดยค่า
น้าหนั กองค์ ประกอบมี นั ยสาคั ญทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01 ทุกตัว ส่วนองค์ประกอบย่อยแรง
สนับสนุนด้านลบ (NS) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ
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มาตรฐานเป็ นลบ ขนาด -.02 ค่ าน้ าหนั ก
องค์ ป ระกอบไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ แ ละ
องค์ประกอบย่อยแรงสนับสนุนด้านลบ (NS)
ไม่มีการแปรผันร่วมกับองค์ประกอบหลักแรง
สนับสนุนทางสังคม หรือ SS (ร้อยละ 0) เมื่อ
พิ จ ารณาตั ว บ่ งชี้ ข ององค์ ป ระกอบย่ อยแรง
สนับสนุ นด้านลบ (NS) ทั้งสองตัวบ่ งชี้ คื อ
ข้อความ 10) สมาชิกในครอบครัวและเพื่อน
ของฉันให้การดูแลเอาใจใส่ฉันมากเกินไป และ
ข้อความ 11) แพทย์และพยาบาลยุ่งกับการ
ดู แ ลสุ ข ภาพของฉั น มากเกิ น ไป ผู้ วิ จั ย จึ ง
พิจารณาตัดข้อความ 10 ออกเนื่องจากเป็นตัว
บ่ ง ชี้ ที่ ไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ และก าหนด
โมเดลการวั ดแรงสนั บสนุ นทางสั งคมที่ เป็ น
โมเดลทางเลือก (Alternative model) ขึ้นใหม่
โดยองค์ประกอบหลักแรงสนับสนุนทางสังคม
(SS) วัดได้ จาก 5 องค์ ประกอบย่อยคื อ 1)
องค์ประกอบย่อยแรงสนั บสนุนด้านอารมณ์
และการให้ความช่วยเหลือจากครอบครัวและ
เพื่อน (EIS) 2) องค์ประกอบย่อยแรงสนับสนุน
ด้านข้อมูลข่าวสาร (IS) 3) องค์ประกอบย่อย
แรงสนับสนุนจากเพื่อน (PS) 4) องค์ประกอบ
ย่ อ ยแรงสนั บ สนุ น ด้ า นลบ (NS); และ 5)
องค์ ประกอบย่อยแรงสนับสนุนด้านการเงิ น
(FS) องค์ประกอบย่อย EIS วัดได้จากตัวบ่งชี้ 4
ตัว คือ ข้อความ 1 ถึง ข้อความ 4 องค์ประกอบ
ย่อย IS วัดได้จากตัวบ่งชี้ 3 ตัว คือ ข้อความ 5
ถึง 7 องค์ประกอบย่อย PS วัดได้จากตัวบ่งชี้
2 ตัว คือ ข้อความ 8 และ 9 องค์ประกอบย่อย
NS วัดได้จากตัวบ่งชี้ 1 ตัว คือ ข้อความ 11
และองค์ประกอบ FS วัดได้จากตัวบ่งชี้ 1 ตัว
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คือ ข้อความ 12 รวมจานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 11
ตัวบ่งชี้ จากนั้นจึงดาเนินการตรวจสอบความ
ตรงเชิ ง โครงสร้ า งของโมเดลการวั ด แรง
สนับสนุนทางสังคมที่เป็นโมเดลทางเลือก ดัง
ในภาพที่ 2
ผลการตรวจสอบความตรงเชิ ง
โครงสร้างของโมเดลทางเลือกพบว่า โมเดล
มี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (X 2
= 33.69; df = 35; p = .53) ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (Goodness of Fit Index:
GFI) มีค่าเท่ากับ .98 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness
of Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ .96 ค่าดัชนี
รากของค่ า เฉลี่ ย ก าลั ง สองของส่ ว นเหลื อ
(Root Mean Square Residual: RMR) มีค่า
เท่ากับ .02 และค่าประมาณความคลาดเคลื่อน
ของรากกาลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square
Error of Approximation: RMSEA) มีค่า
เท่ากับ .00
เมื่อพิจารณาค่านาหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานขององค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบ
พบว่า ค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของ
องค์ประกอบย่อย EIS องค์ประกอบย่อย IS
องค์ประกอบย่อย PS และองค์ประกอบย่อย
FS มีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้ งแต่ .30 ถึง .98
และมีการแปรผันร่วมกับองค์ประกอบหลักแรง
สนับสนุนทางสังคม (SS) ในระดับต่าถึงสูงมาก
(ร้อยละ 9.00 ถึงร้อยละ 96.30) โดยค่าน้าหนัก
องค์ประกอบมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ทุกตัว ส่วนองค์ประกอบย่อย NS มีค่าน้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานเป็นลบ ขนาด -.24 ค่า
น้ าหนั กองค์ ประกอบมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01 และมีการแปรผันร่วมกับองค์ประกอบ
หลักแรงสนับสนุนทางสังคม (SS) ในระดับต่า
(ร้อยละ 6) องค์ประกอบที่มีน้าหนักความสาคัญ
มากที่สุดคือ องค์ประกอบย่อย IS รองลงมาคือ
องค์ประกอบย่อย EIS องค์ประกอบย่อย FS
องค์ประกอบย่ อย PS และองค์ ประกอบย่ อย
NS ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบย่ อ ย EIS
พบว่า ค่านาหนักองค์ประกอบมาตรฐานของ
ตัวบ่งชีทัง 4 ตัว มีค่าเป็นบวก มีขนาดตังแต่
.53 ถึ ง .81 โดยค่ าน าหนั กองค์ ประกอบมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว ตัวบ่งชีที่
มีนาหนักความสาคัญมากที่สุดคือ ข้อความ 4)
ถ้ า ฉั น ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ใน
ครอบครัวและเพื่อนฉันจะเป็นผู้ที่ให้คาแนะนา
ฉัน รองลงมาคือ ข้อความ 3) ฉันมีคนใกล้ชิดที่
สนิทด้วยเป็นผู้สามารถดูแลฉันได้; ข้อความ 2)
ถ้าฉันรู้สึกเบื่อ ผิดหวัง หรือ ซึมเศร้า ฉันสามารถ
พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน; และ
ข้อความ 1) สมาชิกในครอบครัวของฉันและ
เพื่อนฉันเป็นผู้ดูแลฉันได้หากจาเป็น ตามลาดับ
และมีการแปรผันร่วมกับองค์ประกอบย่อย EIS
ในระดั บปานกลางถึ งสู ง (ร้ อยละ 27.90 ถึ ง
66.00)
เมื่ อ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบย่ อ ย IS
พบว่า ค่านาหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัว
บ่งชีทัง 3 ตัว มีค่าเป็นบวก มีขนาดตังแต่ .56
ถึง .72 โดยค่านาหนักองค์ประกอบมีนัยสาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว ตัวบ่งชี ที่มีนาหนัก
ความสาคัญมากที่สุดคือ ข้อความ 5) ฉันได้รับ
ข้อมูลจากแพทย์หรือพยาบาลเมื่อฉันต้องการ
รองลงมาคือ ข้อความ 7) ฉันได้รับการช่วยเหลือ
จัดการในการดูแลสุขภาพเสมอเมื่อฉันต้องการ
และข้อความ 6) การมาตรวจตามนัดที่คลินิก
ความดันโลหิตสูงมีความ สาคัญอย่างมากที่จะ
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง ตามลาดับ
และมีการแปรผันร่วมกับองค์ประกอบย่อย IS
ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง (ร้อยละ 30.90
ถึง 51.70)
เมื่ อพิ จารณาองค์ ประกอบย่ อย PS
พบว่า ค่านาหนักองค์ประกอบมาตรฐานของ
ตัวบ่งชีทัง 2 ตัว มีค่าเป็นบวก มีขนาดตังแต่
.63 ถึ ง 1.00 โดยค่านาหนักองค์ประกอบมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทัง 2 ตัว ตัว
บ่ ง ชี ที่ มี น าหนั ก ความส าคั ญ มากที่ สุ ด คื อ
ข้อความ 8) ฉันมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาความดันโลหิตสูง
กับผู้ป่วยอื่นที่เป็นความดันโลหิตสูง รองลงมา
คือ ข้อความ 9) เมื่อฉันต้องการความช่วยเหลือ
เกี่ยวกั บความดั นโลหิ ตสูง ฉั นจะได้รั บความ
ช่วยเหลือจากผู้ป่วยอื่นที่เป็นความดันโลหิตสูง
และมีการแปรผันร่วมกับองค์ประกอบย่อย PS
ในระดับปานกลางถึงสูงมาก (ร้อยละ 39.60
ถึง 99.30)
เมื่ อ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบย่ อ ย NS
พบว่า ค่านาหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัว
บ่งชีในข้อความ 11) แพทย์และพยาบาล ยุ่งกับ
การดูแลสุขภาพของฉันมากเกินไป มีค่าเป็น
บวก ขนาด 1.00 โดยค่านาหนักองค์ประกอบ
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มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีการ
แปรผั น ร่ ว มกั บ องค์ ประกอบย่ อ ย NS ใน
ระดับสูงมาก (ร้อยละ 100)
เมื่ อ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบย่ อ ย FS
พบว่า ค่านาหนักองค์ประกอบมาตรฐานของ
ตัวบ่งชีในข้อความ 12) ฉันได้รับการช่วยเหลือ
ด้านการเงินเพียงพอสาหรับการดูแลตัวฉัน
มีค่าเป็นบวก ขนาด 1.00 โดยค่านาหนั ก
องค์ประกอบมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และมีการแปรผันร่วมกับองค์ประกอบย่อย FS
ในระดับสูงมาก (ร้อยละ 100)
นอกจากนีเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ประสิ ท ธิ ภ าพของโมเดลดั งเดิ ม กั บ โมเดล
ทางเลือกโดยประเมินด้วยค่าไค-สแควร์ ค่าดัชนี
วัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit
Index: GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit
Index: AGFI) ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสอง
ของส่วนเหลือ (Root Mean Square Residual:
RMR) และค่าประมาณความคลาดเคลื่อนของ
รากกาลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error
of Approximation: RMSEA) ค่าความเชื่อมั่น
ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct reliability:
R2) ระหว่างโมเดลดังเดิมและโมเดลทางเลือก
พบว่าทังสองโมเดลมีประสิทธิภาพใกล้เคียง
กันมาก ดูตารางที่ 2 และ 3
เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บค่ า ความ
เชื่อมั่นความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct
reliability: R2) ขององค์ประกอบย่อยทัง 5
องค์ ป ระกอบในโมเดลดั งเดิ ม และโมเดล

ทางเลือก พบว่าองค์ประกอบย่อยส่วนใหญ่
ขององค์ประกอบหลักแรงสนับสนุนทางสังคม
ในโมเดลทางเลือกมีค่าความเชื่อมัน่ ความตรง
เชิงโครงสร้างสูงกว่าโมเดลดังเดิม โดยเฉพาะ
องค์ประกอบย่อยแรงสนับสนุนด้านลบ (NS)
ในโมเดลทางเลื อ กพบว่ า สามารถอธิ บ าย
ความแปรปรวนในองค์ ป ระกอบหลั ก แรง
สนับสนุนทางสังคมได้ร้อยละ 6 ในขณะที่ใน
โมเดลดั งเดิ ม ไม่ ส ามารถอธิ บ ายความ
แปรปรวนขององค์ประกอบหลักแรงสนับสนุน
ทางสังคม ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือในภาพรวม
โดยใช้โปรแกรม SPSS version 18.0 พบว่าค่า
ความเชื่อมั่น (Cronbach’s alpha coefficient)
ในภาพรวมมีค่าเท่ากับ .75 และค่าความเชื่อมั่น
(Cronbach’s alpha coefficient) ของ subscales
EIS IS และ PS มีค่าตังแต่ .70 ถึง .80 อย่างไร
ก็ตาม subscales ขององค์ประกอบ NS มีค่า
เท่ากับ .42
โดยสรุ ป ผลการตรวจสอบความ
ตรงเชิ ง โครงสร้ า งของตั ว แปรแฝงแรง
สนับสนุนทางสังคมนั้น พบว่าตัวแปรแฝงแรง
สนั บ สนุ น ทางสั ง คมสามารถวั ด ได้ ด้ ว ย
องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้ในโมเดลได้จริง
นั่นคือ ตัวแปรแฝงแรงสนับสนุนทางสังคมมี
ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity)

กันยายน – ธันวาคม 2554 ปีที่ 25 ฉบับที่ 3
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลดั้งเดิมและโมเดลทางเลือก
โมเดล

χ2

df

χ2/df

P

GFI

AGFI

RMR

RMSEA

ดั้งเดิม

40.72

41

0.99

.48

.98

.95

.02

.00

ทางเลือก 33.69

35

0.96

.53

.98

.96

.02

.00

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าความเชื่อมั่นความตรงเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบย่อย 5
องค์ประกอบระหว่างโมเดลดั้งเดิมและโมเดลทางเลือก
ค่าความเชื่อมั่น

EIS

IS

PS

NS

FS

ความตรงเชิงโครงสร้าง
(Construct reliability: R2)

โมเดลดั้งเดิม

.562

.802

.098

.000

.164

โมเดลทางเลือก

.553

.963

.090

.060

.217
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หมายเหตุ SS=Social support (แรงสนับสนุนทางสังคม); EIS= Emotional and instrumental support (แรง
สนับสนุนด้านอารมณ์และการให้ความช่วยเหลือจากครอบครัวและเพื่อน); IS= Informational support (แรง
สนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร); PS= Peer support (แรงสนับสนุนจากเพื่อน); NS= Negative support (แรง
สนับสนุนด้านลบ); FS= Financial support (แรงสนับสนุนด้านการเงิน); ITEM= ข้อความ

ภาพที่ 2 โมเดลการวัดแรงสนับสนุนทางสังคม (โมเดลทางเลือก)

กันยายน – ธันวาคม 2554 ปีที่ 25 ฉบับที่ 3

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

13

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดแรงสนับสนุนทางสังคม (โมเดลทางเลือก)
ตัวแปร
ข้อความ 1
ข้อความ 2
ข้อความ 3
ข้อความ 4
ข้อความ 5
ข้อความ 6
ข้อความ 7
ข้อความ 8
ข้อความ 9
ข้อความ 11
ข้อความ 12
องค์
ประกอบ
ย่อย
EIS
IS
PS
NS
FS

องค์ประกอบย่อย EIS
b(B)
S.E.(b)
.72/.53**
.09
.93/.72**
.09
1.00/.77*
<- ->
.98/.81**
.08

องค์ประกอบย่อย IS
b(B)
S.E.(b)

1.00/.72**
.56/.56**
.68/.68**

นาหนักองค์ประกอบ
องค์ประกอบย่อย PS
b(B)
S.E.(b)

องค์ประกอบย่อย NS
b(B)
S.E.(b)

องค์ประกอบย่อย FS
b(B)
S.E.(b)

<- ->
.10
.10
1.00/1.00**
.63/.63**

<- ->
.19
1.00/1.00**

<- ->
1.00/1.00**

<- ->

องค์ประกอบหลัก
b(B)

S.E.

.45/.74**
.49/.98**
.29/.30**
-.14/.24**
.41/.47**

.05
.05
.07
.04
.06

R2 (%)
55.30
96.30
9.00
6.00
21.70

หมายเหตุ: ** p < .01; <- -> = ไม่รายงานค่า S.E. เนื่องจากเป็นพารามิเตอร์บังคับ (constrained parameters)
EIS= Emotional and instrumental support; IS= Informational support; PS= Peer support; NS= Negative support; FS= Financial support

R2 (%)
27.90
51.30
58.60
66.00
51.70
30.90
45.70
99.30
39.60
100.00
100.0
0

กันยายน – ธันวาคม 2554 ปีที่ 25 ฉบับที่ 3

การอภิปรายผลและข้อสรุป
ถึ งแม้ ว่ าในโมเดลดั้ งเดิ มซึ่ งประกอบ
ด้วย 5 องค์ประกอบย่อย 12 ข้อความนั้นจะมี
ความสอดคล้ อ งกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจั กษ์ ตั วบ่ งชี้ในข้อความ 10 (สมาชิกใน
ครอบครัวและเพื่อนของฉันให้การดูแล เอาใจ
ใส่ ฉั นมากเกิ นไป) เป็ นข้ อความหนึ่ งของ
องค์ประกอบย่อยแรงสนับสนุนด้านลบเป็นตัว
บ่งชี้ที่มีค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเป็น
ลบและค่าน้าหนักองค์ประกอบไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติ อีกทั้งองค์ประกอบ NS ไม่มีการแปร
ผันร่วมกับองค์ประกอบหลักแรงสนับสนุนทาง
สังคม หรือ SS (ร้อยละ 0) ซึ่งถือว่าเป็นตัวบ่งชี้
ที่ไม่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้นั้นได้จาก
กลุ่มตัวอย่างวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยสูงอายุซึ่งมีอายุ
ระหว่าง 33 ถึง 83 ปี (Leelacharas, 2005)
เป็นผู้ป่วยทีส่ ามารถช่วยเหลือตนเองได้ ยังไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของโรคอื่น นอกจากนี้
สัมพันธภาพภายในครอบครัวโดยภาพรวมของ
คนไทยส่วนใหญ่ยังมีการให้การช่วยเหลือเกือ้ กูล
กั น เป็ น เรื่ อ งปกติ ซึ่ ง ต่ า งจากสั ม พั น ธภาพ
ภายในครอบครัวของวัฒนธรรมทางตะวันตก
ดังนั้นบริบทของข้อความในเรื่องของการดูแล
เอาใจใส่ทมี่ ากเกินไปที่ได้รับจากครอบครัวและ
เพื่อนจึงอาจไม่ใช่บริบทของแรงสนับสนุนทาง
สังคมของครอบครัวไทย เมื่อปรับโมเดลใหม่โดย
ตั ดข้ อความ 10 ออกและพิ จารณาตรวจสอบ
ความตรงเชิ งโครงสร้ างของโมเดลทางเลื อก
พบว่า โมเดลทางเลือกยังคงมีความสอดคล้อง
กลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละเมื่ อ
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พิจารณาองค์ประกอบหลักแรงสนับสนุนทาง
สังคม (SS) พบว่ า แรงสนับสนุนด้านข้อมู ล
ข่ า วสารมี น้ าหนั ก ความส าคั ญ มากที่ สุ ด
เรียงลาดับดังนี้ ข้อความ 5) ฉันได้รับข้อมูลจาก
แพทย์หรือพยาบาลเมื่อฉันต้องการ รองลงมา
คือ ข้อความ 7) ฉันได้รับการช่วยเหลือจัดการ
ในการดูแลสุขภาพเสมอ เมื่อฉันต้องการ” และ
ข้อความ 6) การมาตรวจตามนัดที่คลินิกความ
ดันโลหิตสูงมีความสาคัญอย่างมากที่จะได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง แสดงให้เห็น
ว่าผู้เป็นความดันโลหิตสูงให้ความสาคัญกับ
การมาพบแพทย์หรือพยาบาล เพราะผู้ป่วยจะ
ได้รับการช่วยเหลือจัดการในการดูแลสุขภาพ
อีกทั้งมีส่วนทาให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์โดยตรงกับตนเอง
ในส่วนของแรงสนับสนุนด้ านอารมณ์
และการให้ความช่วยเหลือจากครอบครัวและ
เพื่อน (EIS) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบรองลงมา
ท าให้ ท ราบว่ า ครอบครั ว และเพื่ อ นเป็ น แรง
สนับสนุนที่สาคัญอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ควร
ให้ความสาคัญ ในการศึกษานี้ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสู งส่วนใหญ่มาพบแพทย์พยาบาลตาม
นัดด้วยตนเอง ครอบครัวและเพื่อนอาจมีส่วน
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพิ่มเติม ในส่วนของ
แรงสนับสนุนด้านการเงินซึ่งได้รับค่าน้าหนัก
องค์ประกอบรองลงมา มีความเป็นไปได้ว่าจาก
ข้อมูลปฐมภูมิ (Leelacharas, 2005) ผู้ป่วย
ความดั น โลหิ ต สู ง ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ร ายงานว่ า
ตนเองได้รับการช่วยเหลือที่เพียงพอในเรื่อง
การได้รับยาควบคุมระดับความดันโลหิตสูงนั้น
เนื่ อ งมาจากผู้ ป่ ว ยสามารถใช้ สิ ท ธิ์ ใ นการ
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เบิกจ่ายค่ารักษาไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์การประกัน
สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า การใช้ สิท ธิ์ ป ระกั น สั ง คม
ของโรงพยาบาล หรือการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายของ
ข้าราชการจ่ายตรง จึงทาให้ผู้ป่วยพบปัญหา
ในส่วนนี้น้อย ในส่วนที่เหลือซึ่งเป็นส่วนน้อย
รายงานว่ า ตนเองได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ที่ ไ ม่
เพี ย งพอในเรื่ อ งการได้ รั บ ยาควบคุ ม ระดั บ
ความดันโลหิตสูง มีความเป็นไปได้ว่ามีผู้ป่วย
บางส่ วนให้ ความเชื่ อถื อกั บการเลื อกสถาน
พยาบาลที่รักษา ทาให้ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
มากกว่าการพิจารณาสิทธิ์ที่ตนเองพึงได้จาก
สถานพยาบาลตามระบบสุขภาพที่ตนมีสิทธิ์
เลือกใช้
ในส่วนของแรงสนับสนุนจากเพื่อน มี
ค่ า น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบย่ อ ยน้ อ ยที่ สุ ด เมื่ อ
เทียบกับองค์ประกอบย่อยอื่น ในการศึกษานี้
มีความเป็นไปได้ว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ที่มาพบแพทย์ส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาลเขต
กรุงเทพมหานครมีโอกาสน้อยที่จะได้พูดคุย
กั บ ผู้ ป่ ว ยอื่ น ที่ เ ป็ น ความดั น โลหิ ต สู ง ทั้ ง นี้
เนื่องจากผู้ป่วยไม่รู้จักกันมาก่อน อีกทั้งการ
รอคิ ว ตรวจนานอาจท าให้ ผู้ป่ ว ยไม่ มี ค วาม
ต้ อ งการสนทนาแลกเปลี่ ย นปั ญ หาทาง
สุขภาพกับผู้ป่วยอื่น
ในส่วนของแรงสนั บสนุ นด้ านลบภาย
หลังจากพิจารณาตัดข้อความที่ไม่เข้ากับบริบท
ของคนไทย 1 ข้ อความและคงข้ อความ 11)
แพทย์และพยาบาลยุ่งกับดูแลสุขภาพของฉัน
มากเกินไป ซึ่งมีค่าน้าหนักองค์ประกอบย่อย
เป็นบวกขนาด 1.00 โดยค่าน้าหนักองค์ประกอบ
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ย่อยนี้มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี
การแปรผั นร่ วมกั บองค์ ประกอบย่ อย NS ใน
ระดับสูงมากและเมื่อตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างของแบบสอบถามแรงสนับสนุนทาง
สั ง คมในโมเดลทางเลื อ กพบว่ า มี ค วาม
เหมาะสมกว่ าโมเดลดั้ งเดิ มและมี ความเป็ น
รู ป ธรรมในบริ บ ทของคนไทยโดยเฉพาะผู้
หญิงไทยที่เป็นความดันโลหิตสูง
เมื่ อ พิ จ ารณาองค์ ป ระกอบย่ อ ย NS
พบว่ามีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s alpha
coefficient= .42) และค่าความเชื่อมั่นความ
ตรงเชิงโครงสร้าง (Construct reliability: R2 =
.06) ต่า ดังนั้นองค์ประกอบย่อยดังกล่าวควร
ได้ รั บการปรั บปรุ งตั วบ่ งชี้ เพื่ อให้ สะท้ อนถึ ง
คุณลักษณะของแรงสนับสนุนด้านลบและให้
เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของ
สังคมไทยมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสาหรับการ
พัฒนาแบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมที่
น่าจะได้พัฒนาต่อคือการศึกษาความตรงเชิง
โครงสร้ างในผู้ชายไทยที่ได้ รับการวิ นิจฉั ยว่ า
เป็ น ความดั น โลหิ ตสู ง เพราะบริ บทของแรง
สนับสนุนทางสังคมอาจมีคุณลักษณะที่เฉพาะ
หรืออาจแตกต่างจากผู้หญิงไทยที่เป็นความดัน
โลหิตสูง นอกจากนี้แบบสอบถามแรงสนับสนุน
ทางสังคมนี้ถึงแม้ว่าจะได้รับการพัฒนาให้เกิด
ความชั ดเจน มี ความเฉพาะเจาะจงและเป็ น
รูปธรรมมากขึ้นจากผู้พัฒนาดั้งเดิม แต่ยังมี
การใช้อยู่ในวงจากัด (Leelacharas, 2005) จึง
ควรได้รับการตรวจสอบและศึกษาในงานวิจัย
อื่นๆ มากขึ้น
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทาให้สามารถ
นาแบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมฉบับ
แปลเป็นภาษาไทยไปใช้กับผู้หญิงที่เป็นความ
ดั น โลหิ ต สู ง ทั้ ง วั ย ผู้ ใ หญ่ แ ละวั ย สู ง อายุ ที่
สามารถพูดคุยหรื อสื่อสารด้วยภาษาไทยได้
และอาจประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยนอกที่เป็นความ
ดันโลหิตสูงและโรคเรื้อรังอื่นๆ ทั้งในการศึกษา
การปฏิบัติและการวิจัยทางการพยาบาลกับ
โรงพยาบาลระดับต่างๆ และการวิจัยในแหล่ง
ชุมชน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังทาให้ทราบว่า
แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสาคัญที่จะทา
ให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับความดันโลหิต
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น พยาบาลใน
โรงพยาบาลทุกระดับอาจสร้างเสริมสุขภาพใน
ก า รดู แ ลผู้ ป่ ว ย ค ว า ม ดั นโลหิ ต สู ง โด ย
ประสานงานกั บ สมาชิ กในครอบครั ว เพื่ อ น
หรื อ บุ ค ลากรสหสาขาวิ ช าชี พ ซึ่ ง เป็ น แรง
สนับสนุนทางสังคมที่สาคัญ
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