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                        The  purposes of  this  research  were :-  1) to study  Self –  esteem, Perceived  Health  
Status,  Family  Support,  Health  Team  Support  among  the  elderly  in  district  of  Bang  phae,  
Ratchaburi  Province;  2) to  compare  Health  Behaviors  among  the  elderly   of  differencing  data  
personal  3) to  determine  variables contribute  to  the  Health  Behaviors of  the  elderly 
                         The  sample  comprised  378  elderly  in  Bang  phae  District,  Ratchaburi  Province,   
                         The  findings  were  as  follows:- 
                         1. Self – esteem   and  Perceived  Health  Status  were  in  a  high  level, Family  Support  
and  Health  Team  Support  were  in  a  moderate  level. 
                         2.  Health  Behaviors  among  the  elderly  with  difference  income levels,   sources of  
income, involvement  in  Senior  Citizen  Club,  and  social  participation  were  significantly  different  
at  a  .05  level. 
                        3. Self – esteem  Predicted  the   Dietary  Behaviors  of  the  elderly  at  3.40 %, with  a  
statistical  significant  level  of  .001 
                        4. Health  Team  Support,  Self – esteem,  and Family  Support predicted  the  Exercise  
Regiment  of  the  elderly  at  25.3 %,  with  a  statistical  significant  level  of  .001 
                        5. Perceived  Health  Status, Self – esteem,  and Family  Support predicted  the  self – 
Care   Behaviors of  the  elderly  at  26.6 %, with  a  statistical  significant  level  of  .001 
                         6. Self – esteem, and  Family  Support  predicted  the  stress  management  of the  elderly  
at  19.0 %,  with  a  statistical  significant  level  of  .001 
                         7. Self – esteem, Health  Team  Support, Family  Support,  and  Perceived  Health  Status 
predicted  the  Health  Behaviors of  the  elderly  at  33.5 %, with  a  statistical  significant  level  of  .001 
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อยางด ี
                   ขอขอบพระคุณ นายแพทยเฉลิมพงศ  วิเศษศรีพงษ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางแพ   
ที่ใหความกรณุาตรวจสอบเครื่องมือ  และใหการสนับสนุนแกผูวิจยัในทกุ ๆ ดาน  พรอมกนันี้
ขอขอบคุณพี่ ๆ  เพื่อน ๆ  นอง ๆ  ชาวโรงพยาบาลบางแพทุกทานทีใ่หกําลังใจและใหการชวยเหลือ
แกผูวจิัยอยางดีเสมอมา   
                   ขอขอบพระคุณผูสูงอายุในอําเภอบางแพทกุทาน ที่ใหความรวมมือในการตอบขอมูล
จากแบบสัมภาษณ  และขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขของประจําหมูบาน (อสม.) ในอําเภอบางแพ
ทุกทานที่ไดสละเวลาชวยเหลือผูวิจัยในการเก็บขอมูลเปนอยางด ี
                   ขอขอบคุณสมาชิกครอบครัวโวทวี ทกุคน ที่ใหการสนับสนุนผูวิจยัอยางดีตลอดเวลาที่
ศึกษาตอ  ขอบคุณพี่นองชาวจิตวิทยาชุมชนทุกทาน โดยเฉพาะเพื่อน ๆ จิตวิทยาชุมชน (ภาคพิเศษ 
รุนที่ 3)   ที่ไดใหความชวยเหลือ  ความหวงใย และใหกาํลังใจมาโดยตลอด 
                   ขอขอบพระคุณสํานักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ไดใหการสนับสนุนทุน
ในการวิทยานพินธคร้ังนี้  เงินทุนที่ไดรับการสนับสนุนเปนการเปดโอกาสใหผูวิจยัไดพัฒนา
งานวิจยัใหมีความสมบูรณไดเปนอยางด ี
                   คุณคาและประโยชนที่พึงจะเกิดจากวิทยานพินธเลมนี้  ผูวิจัยขอบูชาพระคุณบิดา มารดา  
และคณาจารยทุกทานที่ใหโอกาสและมอบสิ่งดี ๆ ใหแกผูวิจยั               
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บทท่ี  1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
                   การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรโลกทําใหสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น  
โดยพบวา  ในป พ.ศ. 2543  จํานวนประชากรโลกทั้งหมด  6,500  ลานคน  มีประชากรผูสูงอายุ  390  
ลานคน  และคาดการณวาในป พ.ศ. 2568  จะมีประชากรโลกทั้งสิ้น  8,200  ลานคน  และในจํานวน
นี้จะเปนประชากรผูสูงอายุจํานวน 1,100 ลานคน(สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานสถิติแหงชาติ 
2545)   
                   สําหรับประเทศไทย สํานกังานสถิติแหงชาติไดทําการสํารวจสํามะโนประชากรและ
เคหะ  ในป พ.ศ. 2543  โดยเก็บรวบรวมขอมูลทั่วประเทศในชวงเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2543  พบวา
ประชากรที่อาศัยอยูในประเทศไทย  ณ วนัที่  1 เมษายน  2543  มีจํานวน  60.6  ลานคน และไดมี
การจําแนกสัดสวนประชากรแยกตามอายุ พบวา  วยัเด็ก (อายุ 0 – 14 ป)  มีจํานวนรอยละ  24.1   วยั
ทํางาน (อายุ 15 – 59 ป) มีจํานวนรอยละ  66.5   และวยัผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป)  มีจํานวนรอยละ 
9.4 ของประชากรทั้งหมด   และคาดการณวาในป  2550  ประชากรสูงอายุไทยจะมจีาํนวน  6.9 ลาน
คน  และในป  2555  มีจํานวนถึง  8.1 ลานคน  คิดเปนรอยละ  10.5  และ รอยละ  11.9  ของ
ประชากรทั้งหมด  ตามลําดบั  (สํานักนายกรัฐมนตรี,  สํานักงานสถิติแหงชาต ิ2545) 

                   จากสภาพการณดังกลาว  ประชากรผูสูงอายุไดรับการสนใจอยางกวางขวาง  ไดมี
การศึกษาถึงอายุขัยเฉลี่ยของคนไทย   โดยพบวาอายุขยัเฉลี่ยของเพศชาย เทากับ  68  ป  อายุขยัเฉลีย่
ของเพศหญิง เทากับ 72  ป  (สุภาภรณ   เตโชวาณิชย และ วิไลศักดิ์  บวัแยม  2546 : บทคัดยอ)  
                   การที่มีประชากรผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มขึน้ เปนผลมาจากความกาวหนาของการแพทย
และสาธารณสุข มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทยที่ใชในการบําบัดรักษาโรคใหมคีวามทันสมัย
มากขึ้น ทาํใหอัตราตายลดลง สงผลใหโครงสรางประชากรของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป 
กลาวคือ อัตราสวนของประชากรสูงอายุที่เปนภาระเลี้ยงดูสูงขึ้นในขณะที่จํานวนประชากรในวยั
ทํางาน (อายุ  15 – 59 ป)  ลดลง  (มาลินี วงสิทธิ์ และ ศิริวรรณ   ศิริบุญ  2535 : 8) 
                   การเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุสงผลใหภาวะประชากรของไทยเขาสูยุคที่เรียกวา 
“ภาวะประชากรผูสูงอายุ”  (Population  aging)   ซ่ึงในประเด็นนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นมิไดจํากัด
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ขอบเขตอยูเพียงผลกระทบดานประชากรเทานั้น แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เปนเสมือนปฏิกิริยา
ลูกโซที่สงผลกระทบไปยังระบบอื่น ๆ  ไดแก   ผลกระทบดานสุขภาพ  ผลกระทบดานเศรษฐกิจ  
และผลกระทบดานชีวิตความเปนอยูและการปรับตัว 
                   ผลกระทบดานสุขภาพกายของผูสูงอายุ เกิดจากสภาพที่เสื่อมถอยลง เนื่องจากรางกาย
ของผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทีเ่สื่อมมากกวาการเจริญเติบโต   อวัยวะตาง ๆ สูญเสีย
หนาที่และตายไปในที่สุด   เปนเหตุนํามาซึง่ความเจ็บปวยและความผิดปกติมากขึ้นในผูสูงอายุ  จาก
การศึกษาของ มาลินี  วงสิทธิ์  และ ศิริวรรณ  ศิริบุญ (2535 : 11)  พบวา  3 ใน 4 ของผูสูงอายุมีโรค
ประจําตัวหลายโรค  และ  ศรีจิตรา  บุนนาค (2534 : 9)  ไดทําการสํารวจสุขภาพอนามัยของผูสูงอายุ
บริเวณอาคารสงเคราะหดินแดง  พบวา  ผูสูงอายุปวยดวยโรค  1  โรค  28 %  ปวยดวยโรค 2 โรค  
41 %  ปวยดวยโรค  3 โรค  13 %  และปวยดวยโรค 4 โรค  4 %  โรคที่พบบอยในผูสูงอายุคือ โรค
ปวดขอ  เวยีนศีรษะ  นอนไมหลับ  เปนลมบอย  ความดันโลหิตสูง หรือความดันโลหิตต่ํา  ทองผูก
เปนประจําและโรคหัวใจ  ซ่ึงสอดคลองกับผลการสํารวจสภาวะสุขภาพของผูสูงอายุในประเทศไทย 
พ.ศ. 2539 ของสถาบันประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดย นภาพร   ชโยวรรณ   และ
จอหน  โนเดล (2539 : 31)  พบวา  โรคทีพ่บมากในผูสูงอายุ  คือ ปวดหลัง  ปวดเอว  ไขขออักเสบ  
ความดันโลหติสูง โรคเบาหวาน โรคกระเพาะ โรคหัวใจ ตอกระจกและตอเนือ้ รองลงมาคือ 
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง   และยังพบปญหาการกลั้นปสสาวะไมอยู  ประมาณรอยละ  15 – 30   จะ
เห็นไดวาการเจ็บปวยของผูสูงอายุไทยสวนใหญปวยดวยโรคไมติดตอ  (วาทินี  บุญชะลักษ ี 2545 : 
23)  ถึงแมวาประชากรไทยจะมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปจจุบัน  แตกลับพบภาวะเจ็บปวยและ
ทุพพลภาพเพิม่มากขึ้นดวย   จากขอมูลดังกลาว สรุปไดวา  ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น  แตก็มีจํานวน
ปที่อยูโดยมกีารเจ็บปวยและความพิการมากกวา (วาทินี  บุญชะลักษ ี 2545 : 24) ปญหาดานสุขภาพ
และทุพพลภาพนี้เองทําใหผูสูงอายุตองมีการพึ่งพาบริการทางการแพทยมากขึ้นและพึ่งพาครอบครัว
ในเรื่องการดแูลตนเองในกจิวัตรประจําวัน   (สุทธิชัย  จิตะพันธกุล   และศรีจิตรา  บุนนาค 2542 : 
28 – 34)   
                   สวนผลกระทบดานเศรษฐกิจ พบวา ผูสูงอายุตองพึ่งพารายไดจากบุตรหลาน   และ  
ดวยความเสื่อมสังขารของรางกายและอวยัวะตาง ๆ สงผลใหผูสูงอายุกลายเปนปญหาดานสงัคม 
กลาวคือ ผูสูงอายุตองพึ่งพาลูกหลานในเรื่องการดูแลปรนนิบัติเมื่อยามเจ็บปวยดวย   ผูสูงอายุใน
บานปวย 1 คน สมาชิกในบานหลายคนตองชวยกันดแูล การที่ผูสูงอายุเจ็บปวยเปนเวลานาน สมาชิก
ในครอบครัวตองหยุดงานเพื่อดูแล ผูดูแลตองเสียวนัและเวลาในการทํางานเทากับวันและเวลาที่
ผูสูงอายุปวย  (วรรณี  ชัชวาลทิพากร และคณะ 2545 : 13)   ซ่ึงบางครั้งอาจทําใหผูดแูลผูสูงอายุตอง
สูญเสียรายไดไป    และจากการที่ผูสูงอายุเจ็บปวยบอยทําใหตองสญูเสียคารักษาพยาบาลสําหรับ
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ผูสูงอายุมากขึ้นทุกป  (กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย, สํานักสงเสริมสุขภาพ, 2547)   ถึงแมคา
เวชภณัฑและบริการทางการแพทยรัฐบาลจะมีสวัสดกิารสําหรับผูสูงอายุแลวก็ตาม  การดแูล
ผูสูงอายุนั้นเปนภาระทั้งทางการเงิน  เวลา และอารมณ  เนื่องจากผูสูงอายุตองหยุดทํากิจกรรมตาง ๆ 
ที่เคยทําหรือสมควรทําในขณะที่เจ็บปวย   
                   สําหรับผลกระทบดานความเปนอยูนัน้ พบวา สังคมไทยในปจจุบันเปลี่ยนจากสังคม
เกษตรมาเปนสังคมอุตสาหกรรม   มกีารติดตอกับตางประเทศมากขึน้ โดยเฉพาะประเทศซีกโลก
ตะวนัตก ประเทศไทยไดรับเทคโนโลยีสมัยใหมและการศึกษาแผนใหมมาใชในการพัฒนา
อุตสาหกรรม ทําใหลักษณะของโครงสรางครอบครัวไทยเปลี่ยนไปจากครอบครัวขยายที่มีความ
ผูกพันระหวางสมาชิกภายในครอบครัว มีการเคารพเชื่อฟงผูสูงอายุ    ถือวาผูสูงอายุเปนที่ปรึกษา
และเปนศนูยรวมภายในบาน     กลายเปนครอบครัวเดี่ยวที่มีสมาชิกเฉพาะ พอ แม และลูก (สุพัตรา 
สุภาพ 2531,  อางถึงใน พรเทพ  ศิริวนารังสรรค และคณะ 2546 : 5) และจากการที่รับเอาวัฒนธรรม
ตะวนัตกเขามา ทําใหความทันสมัยเขาสูสังคมไทย สงผลใหประชาชนมีคานิยมที่เนนเรื่องวตัถุ
มากกวาความสําคัญดานจิตใจ มีการแขงขันเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจเพื่อซ้ือความสะดวกสบาย
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน    มกีารยกยองความสามารถของบุคคลมากขึ้น  ไมเนนความสําคัญของ
ระบบอาวุโส  และมองเห็นคุณประโยชนของผูสูงอายุลดลง  ความผูกพันและปฏิสัมพันธตาง ๆ ใน
ครอบครัวเปลี่ยนไป  เกดิความเหนิหางและมีชองวางระหวางคนรุนใหมกับผูสูงอายุ สภาพเชนนีม้ี
ผลใหการดูแลเอาใจใสซ่ึงกนัและกนัภายในครอบครัวลดลง ผูสูงอายุรูสึกวาเหวและตองพึ่งพา
ตนเองมากขึ้น แรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจและความเจรญิทางดานวัตถุนี้เองที่กอใหเกิดผลกระทบตอ
ผูสูงอายุมากขึ้น ผูสูงอายุถูกทอดทิ้งใหอยูตามลําพังไวทีห่มูบานหรือชุมชน  (ปาลีรัตน  พรทวีกัณทา 
2541 : 6)  
                   จากผลกระทบดานชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและทางดานเศรษฐกิจ   ผูสูงอายุจําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น  เพื่อใหตนเองดําเนินชีวิตอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางปกติสุข    แตถาผูสูงอายุไม
สามารถปรับตัวได  จะมีผลกระทบตอจิตใจและอารมณของผูสูงอายุ  ทําใหเกิดปญหาดาน
สุขภาพจิตตามมา  จนเปนเหตุใหผูสูงอายุบางรายไมอาจทนอยูกับครอบครัวเดิมได  จนตองไปอาศัย
อยูกับบุคคลอื่นหรือบางทีอาจตองเขามาอยูในสถานสงเคราะหคนชราที่ทางรัฐบาลไดจัดตั้งขึ้นเพื่อ
เปนสวัสดิการ   
                   การเขาสูวัยผูสูงอายุเปนเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนไมอาจหลกีเลี่ยงได  วัยนี้ถือเปนระยะ
สุดทายของชีวติ การเปลี่ยนแปลงสวนใหญเกิดจากความเสื่อมของสังขารที่สงผลไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางดานอารมณและสังคม กอใหเกดิปญหาดานสุขภาพของผูสูงอายุตามมา      ผูสูงอายุ
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มักมีการเจ็บปวย  ซ่ึงสวนใหญเปนโรคเรื้อรัง   เคยเชื่อกันวาโรคของผูสูงอายุเกิดจากความเสื่อมของ
สังขาร   โดยมีความเชื่อวาผูสูงอายุทุกคนจะตองเปน แตภายหลังทีค่ณะแพทยแหงมหาวิทยาลัยดุก  
สหรัฐอเมริกา  ไดทําการศกึษา  พบวาผูสูงอายุประมาณรอยละ 15 เทานั้นที่เปนโรคของผูสูงอายุ   
สวนบุคคลที่ดูแลตัวเองเปนอยางดีกอนที่เขาวัยสูงอาย ุ จะเปนโรคผูสูงอายุนอยกวาผูที่ไมไดสนใจ
สุขภาพของตัวเอง ( บริบูรณ  พรพิบูลย 2535 : 11)  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  บรรลุ  ศิริพานิช 
และคณะ (2537 : 71)  ในเรื่องการดําเนนิชีวิตของผูสูงอายุที่มีอายยุนืยาวและแข็งแรง พบวา กลุม
ผูสูงอายุที่มีสุขภาพไมแข็งแรงสมบูรณนั้นมีพฤติกรรมการดําเนินชวีิตที่ไมสงเสริมสุขภาพ การที่
ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ไมสงเสริมสุขภาพนี้จะเรงขบวนการตาง ๆ ในการเกิดพยาธิ
สภาพหรือโรคตาง ๆ ในผูสูงอายุ และทําใหอัตราการเสียชีวิตในผูสูงอายุเพิ่มมากขึน้   สวนผูสูงอายุ
ที่มีอายุยืนยาวและแข็งแรงจะมีพฤติกรรมการดําเนินชวีติที่สงเสริมสุขภาพอนามยัมากกวา  
                   เพญ็ประภา  ศิวโิรจน  และ พิกุล  นันทชยัพันธ (2547 : บทคัดยอ)  ไดศึกษากลไก
สุขภาพประชาชนกับกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพในภาคเหนอื  โดยมวีัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การรับรูและความคาดหวังของประชาชนเกี่ยวกับผลที่ไดรับจากการปฏิรูประบบสุขภาพ และเพือ่
ศึกษาการมีสวนรวมและบทบาทของประชาชนในกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ ผลการศึกษา
พบวา ในเรื่องการรับรูนั้น  ประชาชนสวนใหญเขาใจวาการสงเสริมสุขภาพเปนการปองกันไมให
ตนเองเปนโรค ในขณะเดยีวกัน ประชาชนก็มองดวยวาโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยตองมีบทบาท
และรับผิดชอบในการใหบริการแกประชาชน  เพราะมคีวามเชื่อวาแพทยและพยาบาล  ตลอดจน
เจาหนาที่สาธารณสุขเปนผูมีความรูตามหลักวิชาการ ชาวบานหรือประชาชนทัว่ไปมีบทบาทในการ
ดูแลตนเองเพยีงปฏิบัติตามคําแนะนําเทานั้น  สวนเรือ่งความคาดหวังจากการปฏิรูประบบสุขภาพ 
พบวา ประชาชนรับรูวาสถานบริการสาธารณสุขตองมีอาคารสมัยใหม มีเครื่องมือทันสมัยและมี
แพทยเฉพาะทาง   สวนเรื่องการมีสวนรวมและบทบาทของประชาชนนั้น พบวา การปฏิรูประบบ
สุขภาพไมไดเปนการสงเสริมการเรียนรูเทาที่ควร  ไมสามารถกระตุนใหประชาชนมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองได จะเหน็ไดวาการรับรูและความคาดหวังของ
ประชาชนในเรื่องสุขภาพนัน้พบวา ประชาชนยังมีการรับรูที่ไมถูกตอง กลาวคือ ประชาชนรับรูวา
แพทย  พยาบาลและเจาหนาที่สาธารณสุข ตองมีหนาที่รับผิดชอบการใหบริการดานสุขภาพแก
ประชาชนแตเพียงผูเดยีว  ซ่ึงแทจริงแลวการดูแลสุขภาพเปนหนาที่ของแตละบุคคล     ประชาชน
ตองเรียนรูเกีย่วกับเรื่องการดูแลสุขภาพ    โดยไดรับคําแนะนําจากบุคลากรสาธารณสุขและนําไป
ปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหตนเองเกิดโรคหรือเจ็บปวย 
                  ดวยเหตุที่ปญหาเกี่ยวกับผูสูงอายุ เปนปญหาทีรั่ฐและสมาชิกของสังคมจะตองรวมมือกัน  
คือ  ทําอยางไรจึงจะทําใหผูสูงอายุซ่ึงเปนสมาชิกของสังคมไดอยูรวมกบัสมาชิกกลุมอ่ืน  ๆ ไดอยาง
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ราบรื่นและมีความสุข ดังนัน้   การสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุจึงมีความจําเปนอยางมาก  เพื่อ
ลดทอนโอกาสและระยะเวลาที่ตองตกอยูในภาวะการเจบ็ปวยที่ตองพึง่พาการปรนนบิัติดูแลและ
ภาระคาใชจายที่เกินความจําเปน    
                   การดูแลสุขภาพตนเอง เปนพฤติกรรมของบุคคลที่มีอยูแลวตามกระบวนการทาง
ธรรมชาติและกระบวนการทางสังคมที่สามารถพัฒนาได  สามารถเรียนรูได  เปลี่ยนแปลงและ
สงเสริมได   การสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถรักษาความสมดุลของชีวิตและปรับตัวใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นไดนั้น  ยอมเกิดจากปจจยัสวนบคุคลและปจจัยภายในของผูสูงอายุ  ไดแก  
ความรู  ความเชื่อ   ทัศนคติ  คานิยม   การรับรู  และการปฏิบัติตัวของผูสูงอายุ  สวนปจจัยภายนอก  
ไดแก  ส่ิงแวดลอม  อันประกอบไปดวยครอบครัว  ชุมชน  นโยบายรฐั  และแหลงบริการตาง ๆ ส่ิง
เหลานี้เปนแหลงที่จะชวยสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับการตอบสนองความตองการใน
ชีวิต  ซ่ึงจะทาํใหผูสูงอายุมคีวามเปนอยูทีด่ี  มีพฤติกรรมสุขภาพที่ด ี  อันจะนําไปสูการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในที่สุด    
                   รัฐบาลเห็นความสําคัญของผูสูงอายุมาตลอด  เนื่องจากผูสูงอายุคอืผูที่มีคุณความดี
มากมายที่ไดกระทํามาตั้งแตในวยัหนุมสาว  รัฐบาลจึงไดกําหนดแผนและนโยบายตาง ๆ เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินกจิกรรมสําหรับสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ   ดังตอไปนี ้
                   ปฏิญญาผูสูงอายุไทย ป 2542 (กระทรวงสาธารณสุข,  กรมอนามัย, สํานักสงเสริม
สุขภาพ, 2547 : 8 ) มีรายละเอียด  ดังนี้     

1. ผูสูงอายุตองไดรับปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี   ไดรับ  
การพิทักษและคุมครองใหพนจากการถูกทอดทิ้งและละเมิดสิทธิ์  โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ  
โดยเฉพาะผูสูงอายุที่ไมสามารถพึ่งตนเองหรือครอบครัวไดและผูพิการที่สูงอายุ 

2. ผูสูงอายุควรไดอยูกับครอบครัว โดยไดรับความรัก   ความเขาใจ   ความเอื้ออาทร     
การดูแลเอาใจใส  การยอมรบับทบาทของกันและกันระหวางสมาชิกในครอบครัว  เพื่อใหเกิด
ความสัมพันธอันดีในการอยูรวมกันอยางมคีวามสุข 

3.   ผูสูงอายุควรไดรับโอกาสในการศึกษาเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนอยาง 
ตอเนื่อง เขาถึงขอมูลขาวสารและบริการทางสังคมอันเปนประโยชนในการดํารงชีวติ  เขาถึงความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมรอบดานเพื่อสามารถปรับบทบาทของตนใหสมวัย 

4. ผูสูงอายุควรไดถายทอดความรูและประสบการณใหสังคม     มีโอกาสไดทํางาน 
ที่เหมาะสมกบัวัยตามความสมัครใจ  โดยไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ
และเหน็ชีวิตมคีุณคา 

5. ผูสูงอายุควรไดเรียนรูในการดูแลสุขภาพของตนเอง          ตองมีหลักประกันและ 
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สามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพอนามยัอยางครบวงจรโดยเทาเทยีมกนั  รวมทั้งไดรับการดูแล
จนถึงวาระสุดทายของชีวิตอยางสงบตามคตินิยม 

6. ผูสูงอายุควรไดมีบทบาทและสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัว       ชุมชนและ 
สังคม  โดยเฉพาะการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและความเขาใจอนัดีระหวางผูสูงอายุดวยกนั 

7. รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน    ประชาชน    สถาบันสังคม     ตอง 
กําหนดนโยบายและแผนดานผูสูงอายุ  สงเสรมิและประสานใหหนวยงานทีเ่กีย่วของดําเนินการ
อยางตอเนื่องใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

8. รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน   ประชาชน    สถาบันสังคม      ตอง 
ตรากฎหมายวาดวยผูสูงอาย ุ  เพื่อเปนหลักประกันและการบังคับใชในการพิทกัษสิทธิ  คุมครอง
สวัสดิภาพ และจัดสวัสดิการแกผูสูงอาย ุ

9. รัฐโดยการมีสวนรวมขององคกรภาคเอกชน   ประชาชน    สถาบันสังคม     ตอง 
มีการรณรงคปลูกฝงคานิยม ใหสังคมตระหนักถึงคุณคาของผูสูงอายุตามวัฒนธรรมไทยที่เนนความ
กตัญูกตเวทแีละความเอื้ออาทรตอกัน 
                   แผนระยะยาวผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี  2  (พ.ศ. 2545 – 2565)    ภายใตความเหน็ชอบ
ของคณะรัฐมนตรี      เมื่อวันที่   5 กรกฎาคม  2545  ไดกําหนดยุทธศาสตรในเรื่องการดูแลและการ
คุมครองผูสูงอายุ โดยมีนยัความสําคัญของแผนฯ เพื่อใหเจาหนาที่ทุกภาคสวนในสังคมนํายทุธ
ศาสตรสูการปฏิบัติในเรื่องการจัดบริการ และการสงเสริมคุณคาของผูสูงอายุไวใหนานที่สุด  ให
ผูสูงอายุดํารงชีวิตอยูอยางมศีักดิ์ศรีและพึ่งตนเองได  และกิจกรรมของการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
นั้นตองเปนกระบวนการเพิม่สมรรถนะใหผูสูงอายุมีศักยภาพในการดูแลตนเองเพิม่มากขึ้น สงผล
ใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีขึ้นทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม (กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย 
2547) 
                   แผนพฒันาสาธารณสุขแหงชาติ  ฉบับท่ี  8 (พ.ศ. 2540 – 2544) เนนเรื่องการสงเสริม
พฤติกรรมของประชาชน  โดยเนนเรือ่งการดูแลสุขภาพตนเองใหครอบคลุมทั้งระดับประชาชน  
ครอบครัวและชุมชน  โดยมีเปาหมายวาการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนที่ยั่งยนืถือวาเปนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยทางหนึ่ง (สํานักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแหงชาต ิ 2540) 
                   แผนพฒันาสาธารณสุขแหงชาติ  ฉบับท่ี  9 (พ.ศ. 2545 – 2549)  เนนเรื่องการสราง
สุขภาพ  กลาวคือ  ตองมีการสงเสริมใหประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม  
โดยประกาศใหป พ.ศ. 2545  เปนปแหงการเริ่มตนรณรงคสรางสุขภาพทั่วไทยภายใตยุทธศาสตร  
“รวมพลังสรางสุขภาพ”  เพือ่ใหประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  มีสวนรวม
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สนับสนุนใหเกิดการสรางสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ  (สํานักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  2545) 
                   นโยบายเมืองไทยแข็งแรง  (Healthy  Thailand)  ไดใชแผนงานเรื่องการพัฒนาอารมณ
เปนตัวกําหนดแนวทางการดูแลผูสูงอายุ โดยกําหนดใหผูสูงอายุตองมีสมุดบันทึกประจําตวัเพื่อ
บันทึกรายละเอียดสวนบุคคล บันทึกภาวะสุขภาพและคําแนะนําเกีย่วกับสุขภาพ  นอกจากนี้ 
ผูสูงอายุตองเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุที่จัดตั้งขึ้นในชุมชนและเขารวมกิจกรรมของชมรมอยางนอย 
รอยละ 50 
                   จากขอมูลดานประชากรผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นทกุป   นอกจากจะสงผลกระทบตอผูสูงอายุ
โดยตรงแลว ยังสงผลกระทบตอบุคคลอื่นดวย โดยเฉพาะผูที่มีหนาทีท่ี่ตองชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ  
ไมวาจะเปนครอบครัว  บุคลากรทางดานสาธารณสุข  หรือองคกรทางสังคมอื่น ๆ  ปญหาสุขภาพใน
ผูสูงอายุจะเปนภาระตอระบบบริการสุขภาพอยางมากในอนาคต  จากการศึกษาพบวาผูสูงอายุไทย
ในปจจุบนัใชเตียงในการนอนรักษาอาการเจ็บปวยในสถานพยาบาลทั่วประเทศถึงรอยละ 28 ของ
ปริมาณเตียงทัง้หมด และคาดวาจะมีการเพิม่ขึ้นของการครองเตียงในอตัราที่สูงเปน 3 เทา   ของการ
เพิ่มประชากรเด็กเกดิใหม  (วาทินี  บุญชะลักษี  2545 : 25)  
                   โรงพยาบาลบางแพ   เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด  60 เตียง  ใหบริการดานสุขภาพครบ
ทั้ง 4 มิติ คือ   การรักษาพยาบาล  การสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค และ การบําบัดฟนฟู  โดย
ใหบริการสุขภาพครอบคลุมพื้นที่   7  ตําบล  และมีสถานีอนามยั  จํานวน  9 แหง  ที่รวมกนัดแูล
สุขภาพของประชาชนในพืน้ที่และบริเวณใกลเคยีง    บริการของโรงพยาบาลบางแพ 1) มิติของการ
รักษาพยาบาล ไดแก  การบริการผูปวยนอก และการบริการผูปวยใน  2) มิติการสงเสริมสุขภาพ  จะ
เนนทั้งการสงเสริมสุขภาพของประชาชนที่ยังไมเจ็บปวย  โดยการสนบัสนุนในเรื่องอุปกรณ  สนาม
กีฬา  และสวนสุขภาพที่ใชในการออกกําลังกาย   สวนการสงเสริมสุขภาพของประชาชนที่เจ็บปวย    
จะเนนในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง    โดยเฉพาะการดแูลตนเองของผูปวยและครอบครัวที่
ปวยดวยโรคเร้ือรัง   เชน  การดูแลตนเองในผูปวยเบาหวาน 3) มิติการปองกันโรค  มีการณรงค
ปองกันโรคแกประชาชนโดยเจาหนาที่  ไดแก  การใหความรูเร่ืองโรคตาง ๆ และการคัดกรองปจจัย
เสี่ยงตอการเกดิโรค  สวนการปองกันโรคโดยประชาชนเอง  ไดแก  การสงเสริมใหประชาชนมีการ
ควบคุมพาหะนําโรคตาง ๆ   และ  4) มิติการบําบัดฟนฟู  เพื่อสงเสริมใหประชาชนที่เจ็บปวยกลับสู
ภาวะปกติโดยเร็ว โดยใหการบําบัดฟนฟใูนเรือ่งการบริการแพทยแผนไทยและการบริการ
กายภาพบําบัด 
                   โรงพยาบาลบางแพ  เปนโรงพยาบาลชุมชนที่ใหบริการดานสุขภาพในระดับทุตยิภมูิ  
ไมมีแพทยเฉพาะทางสาขาอื่น มีเพยีงแพทยเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัวที่เนนเรื่องการ
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สงเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองของประชาชน   แตจาํนวนผูมารับบริการดานการรักษามีจํานวน
มากขึ้นทุกป  โดยเฉพาะการเจ็บปวยดวยโรคเร้ือรังในผูสูงอายุ  โดยในปงบประมาณ  2547  มี
ผูสูงอายุมารับบริการที่โรงพยาบาลบางแพจํานวน 9,826  คร้ัง  และในปงบประมาณ  2548  (ตุลาคม 
2547 – มิถุนายน  2548)  จํานวน  10,087  คร้ัง  คาใชจายสําหรับผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป  โดย
พบวาคาใชจายสําหรับคารักษาพยาบาลผูสูงอายุมีจํานวน  1,862,002  บาท  2,367,398  บาท และ 
1,904,043 บาท ในปงบประมาณ  2546,  2547  และ  2548  ตามลําดับ  (โรงพยาบาลบางแพ 2547) 
โดยที่ในปงบประมาณ 2548  คาใชจายในการสงตอไปรักษายังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวา   ได
เรียกเก็บเงินจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
                   ปจจัยสวนบุคคล   ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส   ปจจัยดาน
เศรษฐกิจ ไดแก รายไดและความพอเพียงของรายได แหลงที่มาของรายได  ปจจัยดานสถานะ
สุขภาพ  ไดแก  ภาวะการมโีรคประจําตัว  และปจจัยดานสังคม  ไดแก  การเปนสมาชิกชมรม  และ
การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ถือวาเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่สงผลตอพฤติกรรม
สุขภาพของบุคคล  เพราะปจจัยดังกลาวจะเปนตวัผลักดนัใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกนัไป 
(สุภาพ  ไทยแท  2539 : 36) 
                   ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   เกิดจากการประเมินตนเองตามความรูสึกของตนวาตนเอง
เปนคนที่มีคุณคา มีความสามารถ มีความสําคัญ มีการประสบผลสําเร็จในการทํางาน และดานการ
ดูแลตนเองใหอยูในภาวะสมดุล ดังนั้น การเห็นคุณคาในตนเองจึงเปนการสรางภาพลักษณที่ดใีหกบั
ตนเอง ทําใหบุคคลมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งทีจ่ะสงผลดีกับตัวเอง  รวมทั้ง
พฤติกรรมการดูแลตนเองของบุคคลนั้นดวย  (Pender 1987 :389)   
                   การรับรูภาวะสุขภาพ มีสวนในการกําหนดแนวโนมที่จะกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง    
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพฤตกิรรมสุขภาพ  เพราะการรับรูภาวะสุขภาพเปนตัวสงเสรมิใหบุคคลเกิด
ทัศนคติที่ดีและใหคณุคากับสุขภาพ  จึงสงผลใหบุคคลใสใจที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง    (Comb  
et al.  1976,  อางถึงใน  วรรณี  ชัชวาลทิพากร 2544) 
                   แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  จะสงเสริมใหบุคคลมีความสามารถใน
การดูแลตนเองไดเพิ่มขึ้น  เพราะบุคคลจะไดรับการสนบัสนุนดานตาง ๆ ทั้งขอมูลที่เปนความรูดาน
สุขภาพ  วัสดแุละอุปกรณตาง ๆ ในอันที่จะสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล 
                   แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  เปนการเพิ่มความมัน่ใจใหกับบุคคล
ในเรื่องความรูและวิชาการตาง ๆ    ที่สอดคลองกับสภาพรางกายและปญหาสุขภาพของแตละบุคคล     
ทําใหบุคคลนัน้เกิดแนวทางในการปฏิบัตตินเพื่อใหมีสุขภาพที่ดีได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 9

                   ดังนั้น การศกึษาถึงปจจยัทีส่งผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุนับเปนสิ่งที่สําคัญ    
การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุก็เปนสิ่งสําคัญเชนเดียวกนั เนื่องจากการสงเสริมให
ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เปนแนวทางการแกไขปญหาที่ใชตนทุนต่ําแตไดคุณประโยชนสูง  
เพราะการสงเสริมใหผูสูงอายุมีการปฏิบัตพิฤติกรรมสุขภาพที่ดจีะลดปญหาและผลกระทบที่เกดิแก
ผูสูงอายุ ครอบครัวและสังคมลงได       การประเมินสภาพของผูสูงอายุเพื่อใชเปนแนวทางในการ
สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุนั้นตองประเมินแบบองครวม (Holistic approach) กลาวคอื 
จะตองประเมนิทั้งเรื่องทางกาย (Physical) ทางสมองและจิตใจ (Psychological)  ทางสังคม (Social) 
และความสามารถในการชวยเหลือตนเอง (Functional) เพราะปญหาของผูสูงอายุมีความเกีย่วโยงกนั  
ทั้งจากปจจยัภายในและปจจยัภายนอกของผูสูงอายุ ผูวิจัยมีความสนใจและใหความสําคัญในเรื่อง
สุขภาพของผูสูงอายุที่เกิดจากการปฏิบัติของตนเอง อันเปนการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ จึงได
ศึกษาวามีปจจยัอะไรบางที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ   เพราะปจจัยที่สงผลตอการ
ปฏิบัติตัวของผูสูงอายุในการดูแลสุขภาพของตนเองนั้น  นอกจากจะทําใหทราบถึงปญหาและความ
ตองการที่แทจริงของผูสูงอายุแลว  ยังทําใหทราบถึงระดับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุอีกดวย  
เพื่อจะไดนําปญหาและความตองการของผูสูงอายุมาเปนแนวทางในการสงเสริมใหผูสูงอายุมีการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ด ี  ถูกตองและเหมาะสม  ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังนีจ้ะเปนประโยชนตอ
ผูสูงอายุและหนวยงานที่เกีย่วของในการดแูลผูสูงอายุ   ทั้งครอบครัว  ชุมชนและหนวยงานตาง ๆ 
อันจะสงผลใหประชากรผูสูงอายุเขาสูวัยสูงอายุอยางมคีุณภาพ หรือที่เรียกวาประสบความสําเร็จใน
วัยสูงอายุ  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความรูสึกมีคุณคาในตนเอง    การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ  
แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข
และพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในอําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทยีบพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ   ในอําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   
ที่มีขอมูลสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดบัการศึกษา   สถานภาพสมรส  รายไดและความพอเพียง
ของรายได  แหลงที่มาของรายไดสวนใหญ  ภาวะการมีโรคประจําตัว  การเปนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุ  และการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน  แตกตางกัน   
                   3. เพื่อศึกษาวาความรูสึกมีคุณคาในตนเอง การรับรูภาวะสขุภาพของวยัสูงอายุ        แรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข    
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เปนปจจยัที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพแตละดานและโดยรวมของผูสูงอายุ ในอําเภอบางแพ  
จังหวดัราชบุรี   
 
ปญหาของการวิจัย 
                   1. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ  แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข และพฤติกรรม
สุขภาพของผูสูงอายุในอําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  อยูในระดับใด 
                   2. ผูสูงอายุในอําเภอบางแพ จงัหวัดราชบุรี  ที่มีขอมูลสวนบุคคล  อันประกอบไปดวย  
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  รายไดและความพอเพยีงของรายได  แหลงที่มาของ
รายไดสวนใหญ ภาวะการมีโรคประจําตัว การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุและการเขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ ของชุมชน แตกตางกนั   พฤติกรรมสุขภาพโดยองครวมแตกตางกันหรือไม  อยางไร 
                   3. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ  แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข เปนปจจยัที่
สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพแตละดานและโดยรวมของผูสูงอายุ ในอําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  
หรือไม  อยางไร 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ผูสูงอายุในอําเภอบางแพ    จงัหวัดราชบุรี    ที่มีเพศตางกนั   มีพฤติกรรมสุขภาพ 
โดยรวมแตกตางกัน 

2. ผูสูงอายุในอําเภอบางแพ    จงัหวัดราชบุรี    ที่มีอายุ ตางกนั  มีพฤติกรรมสุขภาพ 
โดยรวมแตกตางกัน 

3. ผูสูงอายุในอําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี ทีม่ีระดับการศึกษาตางกัน  มพีฤติกรรม 
สุขภาพโดยรวมแตกตางกนั 

4. ผูสูงอายุในอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ทีม่ีสถานภาพสมรสตางกัน  มีพฤติกรรม 
สุขภาพโดยรวมแตกตางกนั 

5. ผูสูงอายุในอําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี   ที่มีรายไดและความพอเพยีงของรายได 
 ตางกัน  มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมแตกตางกัน 
                   6.  ผูสูงอายุในอําเภอบางแพ    จังหวัดราชบุรี  ที่มีแหลงที่มาของรายไดสวนใหญ 
ตางกัน  มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมแตกตางกัน 

7.    ผูสูงอายุในอําเภอบางแพ    จังหวัดราชบุรี    ที่มีภาวะการมีโรคประจําตวั  ตางกนั   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 11

มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมแตกตางกนั 
8. ผูสูงอายุในอําเภอบางแพ      จังหวดัราชบุรี    ที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุตางกัน   

มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมแตกตางกนั 
9. ผูสูงอายุในอําเภอบางแพ    จงัหวัดราชบุรี  ที่มีลักษณะการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  

ของชุมชน  ตางกัน  มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมแตกตางกัน 
10. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การรับรูภาวะสุขภาพของวยัสูงอายุ   แรงสนับสนุน 

ทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข    เปน
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของผูสูงอายุ    ในอําเภอบางแพ  จังหวัด
ราชบุรี 

11. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การรับรูภาวะสุขภาพของวยัสูงอายุ   แรงสนับสนุน 
ทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข    เปน
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารของผูสูงอายุ  ในอําเภอบางแพ  
จังหวดัราชบุรี 

12. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การรับรูภาวะสุขภาพของวยัสูงอายุ   แรงสนับสนุน 
ทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวและแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุขเปนปจจัยที่
สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบตัิตนในภาวะเจ็บปวยของผูสูงอายุ    ในอําเภอบางแพ  
จังหวดัราชบุรี 

13. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ     แรงสนับสนุน 
ทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข    เปน
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียดของผูสูงอายุ    ในอําเภอบางแพ  
จังหวดัราชบุรี 

14. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การรับรูภาวะสุขภาพของวยัสูงอายุ   แรงสนับสนุน 
ทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข    เปน
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ    ในอําเภอบางแพ  จังหวดัราชบุรี 
 
ขอบเขตการวจัิย 
                   ในการวจิัยครั้งนี้ผูวิจยัไดทําการศึกษาปจจยัที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ   
กรณีศึกษาผูสูงอายุอําเภอบางแพ  จังหวดัราชบุรี  จึงไดกาํหนดขอบเขตการวิจยั ไวดังนี้ 

1. ขอบเขตดานประชากร 
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                          ประชากรที่ใชศึกษาในครั้งนี้  ไดแก  ผูสูงอายุในอําเภอบางแพ   จังหวัดราชบุรี  ที่มี
อายุระหวาง  69 – 79 ป  จํานวน   6,734    คน   

2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 
                          กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาครั้งนี้  ไดแก ผูสูงอายุในอําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  ที่มี
อายุ  60 - 79  ป ทั้งเพศชายและเพศหญิง  จาํนวน  378  คน  ไดมาจากการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุม
แบบชั้นภูม ิ (Stratified Random  Sampling)   กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณโดยสูตร
ของ  ทาโร ยามาเน  (Taro  Yamane 1973) โดยใชขนาดตัวอยางที่มีความเชื่อมั่น  รอยละ  95   และ
คาความคลาดเคลื่อน รอยละ 5 

3. ขอบเขตของตัวแปรที่ศึกษา 
                          ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวจิัย  ประกอบดวย 
                          3.1    ตัวแปรอิสระ  (Independent  Variable)  ไดแก 
                                   3.1.1    ขอมูลสวนบุคคล  ไดแก 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพสมรส 
- รายไดและความพอเพียงของรายได 
- แหลงที่มาของรายไดสวนใหญ 
- ภาวะการมีโรคประจําตัว 
- การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอาย ุ
- การเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 

3.1.2 ความรูสึกมีคุณคาในตวัเอง     
3.1.3 การรับรูภาวะสุขภาพของวัยผูสูงอายุ 
3.1.4 แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว 
3.1.5 แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข 

                          3.2     ตัวแปรตาม  (Dependent Variable) ไดแก  พฤติกรรมสุขภาพ  4  ดาน  คือ 
 3.2.1      การรับประทานอาหาร 
 3.2.2      การออกกําลังกาย 
 3.2.3      การปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย 
 3.2.4      การจัดการความเครียด 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทําใหทราบถึงระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง        การรับรูภาวะสุขภาพของวัย 

สูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  แรงสนบัสนุนทางสังคมจากบุคลากร
สาธารณสุข  และพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในอําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 

2. ทําใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในอําเภอบางแพ    
จังหวดัราชบุรี 

3. ผลที่ไดจากการศึกษาวจิัยครัง้นี้    จะเปนประโยชนในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานสาธารณสุข  องคกรตาง ๆ    ตลอดจนครอบครัวและชุมชน   ที่มีสวนเกี่ยวของในการ
ดูแลผูสูงอายุ   ทั้งผูสูงอายุที่อยูในชมรมผูสูงอายุและผูสูงอายุที่อยูนอกชมรมผูสูงอายุ      เปนการ
สงเสริมใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสม  สงผลใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดแีละมี
อายุยืนยาวขึ้น 

4. เพื่อเปนแนวทางการในการศกึษาวจิัยตอในประเด็นตาง ๆ  ใหกวางขวางและ 
ลึกซึ้ง   เชน ปญหาและอปุสรรคตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  และการดําเนินงานเกี่ยวกบั
ผูสูงอายุในประเด็นทางสังคมอื่น ๆ ตอไป 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
                   เพือ่ใหเขาใจความหมายของคําที่ใชในการวิจยัตรงกัน  ผูวิจยัจึงไดนิยามความหมายของ
คําตาง ๆ ไวดงันี้ 

1. ระดับการศึกษา   หมายถึง   การจบการศกึษาชั้นสูงสุดของผูสูงอายุ  ไดแก  ไมได 
รับการศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา / อนุปริญญา และ ปริญญาตรี 

2. สถานภาพสมรส    หมายถึง   สถานภาพการสมรสของผูสูงอายุ  ไดแก  โสด  หรือ  
คู  หรือ  หมาย  หรือ  หยา / แยก 
                   3. รายไดของผูสูงอายุ  หมายถึง จํานวนเงนิและความพอเพียงของเงินที่ผูสูงอายุไดรับ
ในแตละเดือนเพื่อใชในการดํารงชีวิต  โดยจําแนกรายไดออกเปน  ไมพอเพียง  พอเพียงแตไมเหลือ
เก็บและพอเพยีงและเหลือเกบ็  
                   4. แหลงท่ีมาของรายไดสวนใหญ     หมายถึง   การที่ผูสูงอายุไดรับเงินสวนใหญในแต
ละเดือนจากหนวยงานหรือบุคคลทั้งที่เปนญาติและไมใชญาติ  ซ่ึงจายใหผูสูงอายุในฐานะ
คาตอบแทนตาง ๆ หรือดวยเหตุผลอ่ืนดวยความเต็มใจ  หรือจายใหในฐานะการชวยเหลือทางสังคม   
แบงเปน  จากตัวเอง ซ่ึงไดจากการประกอบอาชีพ  บํานาญ หรือคาตอบแทนตาง ๆ  จากบุคคลใน
ครอบครัว  หรือจากบุคคลอื่น 
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5. ภาวะการมีโรคประจําตัว  หมายถึง    การที่ผูสูงอายุมีหรือไมมีโรคประจําตัว    โดย 
ที่โรคประจําตัวนั้นในที่นีห้มายถึงการเจ็บปวยดวยโรคเร้ือรัง     ซ่ึงเปนโรคที่รักษาไมหายขาด  ตอง
ใชระยะเวลารักษาอยางตอเนื่องนานมากกวาหรือเทากบั 6 เดือน  หรือตลอดชั่วชีวติ  
                   6. สมาชิกชมรมผูสูงอาย ุ หมายถึง  การที่ผูสูงอายุไดลงชื่อดวยความสมัครใจในการเปน
สมาชกิของชมรมผูสูงอายุ  ภายใตการดแูลของสถานบริการสาธารณสุขในอําเภอบางแพ   
                   7.  การเขารวมกิจกรรม ตาง ๆ  ของชุมชน  หมายถึง  การทีผู่สูงอายุไดทํากิจกรรมตาง ๆ   
เชน  กิจกรรมทางศาสนา  กิจกรรมประเพณีในหมูบาน  และกิจกรรมเพื่อสาธารณตาง ๆ ที่จัดขึ้นใน
ชุมชนหรือจัดขึ้นในชุมชนรวมทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นในนามของชมรม เพื่อเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
ชมรม 
                   8. ความรูสึกมีคณุคาในตนเอง   หมายถึง  การที่ผูสูงอายุมีความรูสึกตอตนเองในทางทีด่ ี 
มีความเขาใจตนเอง  รักตนเอง  มีอํานาจในการควบคุมตนเอง มีความรูสึกวาตนเองมีความสามารถ  
มีคุณคาและมคีวามหมาย เปนความรูสึกมีคุณคาทั้งดานอารมณ  ดานความคิดและการแสดงออก   
สงผลใหผูสูงอายุเกิดความหวงใยตอสุขภาวะและความเปนอยูของตนเอง 
                   9. การรับรูภาวะสุขภาพของวยัสูงอาย ุ   หมายถึง  การที่ผูสูงอายุมีความคิดคํานึง  ความ
เขาใจตอการเปลี่ยนแปลงดานรางกายตามวัย  ไดแก การเสื่อมของสังขาร  การลดลงของความ
ตานทานโรคของรางกาย  การรับรูเรื่องความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามวยั  โดยรับรูถึงความจําเปนใน
การไปรับการตรวจรางกาย  การปฏิบัติตัวในเรื่องการปองกันโรค    
                   10. แรงสนับสนนุทางสงัคมจากบุคคลในครอบครัว  หมายถึง  ส่ิงที่ผูสูงอายุไดรับความ
ชวยเหลือจากบุคคลในครอบครัว เปนแรงสนับสนุนทางดานอารมณและจิตใจ (Emotional Support) 
โดยการดแูลเอาใจใส  การยกยอง  การชม   และใหการเสริมแรงในการปฏิบัติตน  แรงสนับสนุน
ดานขอมูลขาวสาร โดยการใหความรู คาํแนะนําเกีย่วกับสุขภาพ  และแรงสนบัสนุนดานวัสดุ
อุปกรณ   โดยการใหเงิน  การจัดเตรยีม  จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อใชสําหรับการสงเสริมสุขภาพ เพือ่
ชวยใหผูสูงอายุดูแลสุขภาพของตนเองได 
                   11.  แรงสนับสนนุทางสงัคมจากบุคลากรทางสาธารณสุข  หมายถึง  ส่ิงที่ผูสูงอายุไดรับ
ความชวยเหลือจากบุคลากรสาธารณสุข  เปนแรงสนับสนุนทางดานอารมณและจติใจ โดยการดูแล
เอาใจใส  การยกยอง  การชม  และใหการเสริมแรงในการปฏิบัติตน  แรงสนับสนุนดานขอมลู
ขาวสาร  โดยการใหขอมูล  ใหความรูและคําแนะนําเกีย่วกับเรื่องสุขภาพ  และการสนับสนุนดาน
วัสดุอุปกรณ  โดยการจดัเตรียม จัดหา วัสดุส่ิงของเพื่อใชสําหรับการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ  
เพื่อชวยใหผูสูงอายุดูแลสุขภาพของตนเองได   
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                   12.   พฤติกรรมสุขภาพ   หมายถึง  พฤติกรรมที่ผูสูงอายุกระทําหรือปฏิบัติดวยตนเอง  
จนเปนลักษณะนิสัยในการดาํเนินชวีิตประจําวัน  โดยมีเปาหมายเพือ่สงเสริมสุขภาพ  ผดุงรักษา
ภาวะสุขภาพและการปองกันโรค ทําใหตนเองมีสุขภาพแข็งแรงทั้งดานรางกายและจติใจ  ประกอบ
ไปดวยพฤติกรรม  4  ดาน  คือ     

    12.1    พฤติกรรมการรับประทานอาหาร  หมายถึง   การปฏิบัติตนของผูสูงอายุ 
ในการบริโภคอาหารอยางถูกตองในแตละวัน  เชน  การรับประทานอาหารใหครบ 5  หมู   โดยที่
อาหารนั้นตองเปนอาหารที่สะอาด   ปราศจากสิ่งปนเปอนหรือเชื้อโรค  เปนอาหารที่เหมาะสมกับ
ระบบยอยอาหารของผูสูงอายุ  ปริมาณพลงังานที่ไดรับในแตละวัน 1,600  กิโลแคลอรี  
โดยประมาณ  โดยแบงเปนมือ้ในการรับประทานอาหารอยางนอย 3 มื้อ    และไดดื่มน้าํสะอาดอยาง
นอยวนัละ 6 - 8  แกว 

    12.2    พฤติกรรมการออกกําลังกาย   หมายถึง     การปฏิบัติตนของผูสูงอายุใน 
การเคลื่อนไหวรางกาย  การทํากิจกรรมที่ไดใชพลังงาน  หรือการบริหารกลามเนื้อ  ซ่ึงอาจเปนการ
ประกอบอาชพี   เชน   การทําเกษตรกรรม   หรือการออกกําลังกายตั้งแตระดบัเบาถึงปานกลาง    
เชน  การเดนิ   การถีบจักรยาน  การบรหิารรางกาย   การรํามวยจีน  โดยใชระยะเวลาในการออก
กําลังกายครั้งละ ประมาณ 30 นาที  3 – 5 วันตอสัปดาห  หลังการออกกําลังกายมอัีตราการเตนของ
ชีพจร  100 – 120 คร้ังตอนาที  และขณะออกกําลังกายไมเกิดอาการหนามืด ใจสั่น   
                            12.3 พฤติกรรมการปฏบิัติตนในภาวะเจ็บปวย   หมายถึง   การปฏิบัติตนของ
ผูสูงอายุเมื่อเกดิการเจ็บปวย  เชน  การไปรับการตรวจรางกายกบับุคลากรสาธารณสุข  การ
รับประทานยา การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับโรค การพักผอน การปฏิบัติตัวเพื่อปองกนั
ภาวะแทรกซอนในยามที่เจ็บปวย  เปนตน 
                            12.4 การจดัการความเครยีด  หมายถึง  การปฏิบัติตนของผูสูงอายุเพื่อปองกันหรอื
เพื่อหลีกเลี่ยงจากภาวะเศรา   โกรธ   กลัว   หรือกังวล  อันเกิดจากวยัหรือเกดิจากความอางวาง   
เปลาเปลี่ยว  หรือการถูกทอดทิ้งใหอยูคนเดียว  โดยการพบปะ  พูดคุยกับผูอ่ืน  หรือการเขารวม
กิจกรรมทางสังคมตาง ๆ ของชุมชน  ตลอดจนการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  เชน การนั่งสมาธิ   
หรือการทํางานอดิเรกตาง ๆ  เพื่อใหรูสึกสบายทั้งรางกายและจิตใจ 
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บทท่ี  2 

 
วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 
                   เพือ่ใหการศึกษาคนควาเกีย่วกบัปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  ใน
อําเภอบางแพ  จังหวัดราชบรีุ  เปนไปอยางสมบูรณ     ผูวิจัยจึงไดศกึษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดย
จําแนกรายละเอียดออกเปน  5  ตอน  ดังนี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
1) ความหมายของผูสูงอายุ 
2) ทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
3) การเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ 
4) ปญหาและความตองการของผูสูงอายุ 

2. แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมสุขภาพ   
1) ความหมายของสุขภาพ 
2) ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ 
3) พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอาย ุ

- การออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ 
- การรับประทานอาหารสําหรบัผูสูงอายุ 
- การปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย 
- การจัดการกับความเครียด 
- ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ 

3. แนวคดิทฤษฎแีละงานวิจยัเกีย่วกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
1) ความหมายของความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
2) งานวิจยัที่เกีย่วของกับความรูสึกมีคุณคาในตนเองและพฤติกรรมสุขภาพ 

4. แนวคดิและงานวิจยัเกีย่วกับการรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ 
1) แนวคดิเกีย่วกบัการรับรูภาวะสุขภาพ 
2) งานวิจยัที่เกีย่วของกับการรับรูภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 

5. แนวคดิและงานวิจยัที่เกีย่วกบัแรงสนับสนุนทางสังคม 
1) ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม 
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2) งานวิจยัที่เกีย่วของกับแรงสนับสนุนทางสังคมและพฤตกิรรมสุขภาพ 
 

ตอนที่  1   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผูสงูอายุ 
 
1.  ความหมายของผูสูงอาย ุ
                   องคการอนามัยโลก  ใหความหมายของผูสูงอายุไวกวาง ๆ  สรุปไดวา  หมายถึง ผูที่มี
อายุ  60  ป  หรือมากกวาเมื่อนับตามวยั  หรือหมายถึง  ผูที่เกษียณอายุจากการทํางานเมื่อนับตาม
สภาพเศรษฐกจิ  หรือหมายถึงผูที่สังคมยอมรับวาสูงอายจุากการกําหนดของสังคม  วัฒนธรรม  หรือ
วัยสูงอายเุร่ิมตนอยางนอยทีสุ่ดเมื่อเขาสูวัยรุน และเปนขบวนการตอเนือ่งไปตลอดชวงชีวิต  เมื่อนบั
ตามชีววิทยา (WHO, Expert  Committee  1989 : 7)  
                   กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2524 : 5)  กลาววา วัยผูสูงอายุเปนชวงสุดทายของอายุตั้งแต  60  ป 
ขึ้นไป  สภาพความเสื่อมถอยทางรางกายและจิตใจมีมากในระยะนี้  ขาดความแคลวคลองวองไว  
ความจําเสื่อม  ความคิดอานชาลง   ความขยันหมัน่เพยีรลดลง   ความคิดกาวหนาลดลง    สภาพทาง
รางกายเสื่อมถอย  หูตึง  ตามัว  ผมหงอก  และนอกจากนี้ยังตองพบกับปญหาการปรับตัวใหเขากับ
สภาพรางกายและสังคมในวยัสูงอายุดวย 
                   สุรกุล  เจนอบรม (2534 : 2) ไดใหความหมายของความสูงอายุ (Aging) วา เปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในระยะสุดทายของชวงอายุมนุษย  ดังนั้น  ความสูงอายุหรือ
ความชราภาพจึงเกี่ยวของกบัความเสื่อมถอยท้ังทางรางกาย  จิตใจและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามอาย ุ
                   บรรลุ   ศิริพานิช  (2542 : 24)  ไดใหความหมายของผูสูงอายุวาเปนบุคคลที่อายุตั้งแต 60  
ป  ขึ้นไป โดยนับอายุในปปฏิทินซึ่งเปนเกณฑที่องคการระหวางประเทศไดประชุมตกลงกันเปน
มาตรฐาน สากล 
                   เจมส  และเรนเนอร ( James  and  Renner, อางถึงใน เพ็ญผกา  กาญจโนภาส  2541 : 
11)  ไดใหความหมายของผูสูงอายุ วา  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนธรรมดาในสิ่งมีชีวติ  
และไดแบงระดบัของความสูงอายุออกเปน  4  ประเภท   

1. การสูงอายุตามวัย (Chronological aging)   หมายถึง    การสูงอายุตามปปฏิทิน    
โดยนับจากปที่เกิดเปนตนไป 

2. การสูงอายุตามสภาพรางกาย  (Biological  aging)   หมายถึง    การเปลี่ยนแปลง 
ทางดานรางกายและกระบวนหนาที่ที่ปรากฏขณะที่มีอายุเพิ่มขึ้น 

3. การสูงอายุตามสภาพจิตใจ  (Psychological  aging)  หมายถึง    การเปลี่ยนแปลง 
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ในหนาที่ของการรับรู  แนวความคิด  ความจํา  การเรยีนรู  เชาวนปญญา  และลักษณะที่ปรากฏใน
ระยะตาง ๆ ของแตละคนทีม่ีอายุเพิ่มขึ้น 

4. การสูงอายุตามสภาพสังคม  (Sociological   aging)  หมายถึง    การเปลี่ยนแปลง 
บทบาทหนาที ่  สถานภาพของบุคคลในระบบสังคม  เชน  ครอบครัว  หนาทีก่ารงาน  รวมถึง
ความสําคัญในฐานะผูมีประสบการณ 
                   กรีส และ บาหร (Grees  and  Bahr 1984,  อางถึงใน สุรียพร  ตรียาวุฒิวาทย  2534 : 14 ) 
ไดกลาววา   ผูสูงอายุ   หมายถึง   การเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลและระบบเซลลในรางกาย  สวน
นักจิตวิทยากลาววา    เปนความเปลี่ยนแปลงของแตละบุคคลที่เขาสูความมีอายุ   สําหรับนักสังคม
วิทยาอธิบายวา  เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงในบทบาทและหนาที ่
                   บริบูรณ  พรพบิูลย (2536,  อางถึงใน  เพญ็ผกา  กาญจโนภาส 2541 : 10)  กลาววา  
ความสูงอาย ุ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในระยะสุดทายของชวงอายุมนุษย  
ดังนั้น  ความสูงอายุหรือความชราภาพจงึเกี่ยวของกับความเสื่อมถอยท้ังทางรางกาย จิตใจ และ
ความประพฤติที่เกิดขึ้นตามอายุ เชน เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้นความสามารถทางรางกายจะลดลง  
ความสามารถในการปรับตัวตอสภาพแวดลอมตาง ๆ จะลดลง  ดังนั้น  ความสูงอายุจงึมี  2  ลักษณะ
กลาวคือ 

1. ความสูงอายุแบบปฐมภูมิ  (Primary  aging)   เปนความสูงอายุที่จะตองเกิดขึ้นกับ 
ทุกคนเปนไปตามธรรมชาติ   เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได  กลาวคือ  เมื่ออวัยวะตาง  ๆ เซลลตาง ๆ ใน
รางกายมนษุยถูกใชงานมานานก็ยอมเกิดความเสื่อมโทรม  เสื่อมสภาพไปตามอายุขัยของการทํางาน  
ซ่ึงการเสื่อมโทรมลงของเซลลตาง ๆ ในรางกายนีจ้ะสงผลใหเห็นเดนชัดขึ้นทีละนอย  เชน ผิวหนงั
เร่ิมเหี่ยวยน  ผมเร่ิมเปลี่ยนเปนสีขาว  สายตายาว  พละกําลังเริ่มถดถอยลง  เปนตน 

2. ความสูงอายุแบบทุติยภูมิ (Secondary aging) เปนความสงูอายุที่มนุษยเราสามารถ 
หลีกเลี่ยงได  ความสูงอายุลักษณะนี้มกัจะเกิดจากการปลอยปละละเลย  ไมหวงกังวลหรือไมรักษา
สุขภาพรางกาย  การใชรางกายทํางานหนักเกนิไป  การรับประทานอาหารมากเกินควร  การที่
รางกายโรคมีโรคภัยมาเบยีดเบียน  เหลานี้เปนตน   
                   ในการกําหนดพิจารณาอายุเมื่อเขาสูผูสูงอายุนั้น  ไดมีการศึกษากันมาก  ซ่ึงโดยทั่วไป
แลวอาจใชเกณฑการเกษยีณอายุการทํางาน แตในประเทศที่มีความเจริญทางดานการแพทยพบวา  
ผูสูงอายุ  60  ปแลวยังแข็งแรงและมีความสามารถในการทํางานไดดี  ดังนั้น  องคการอนามัยโลกจงึ
ไดแบงเกณฑอายุตามสภาพการของการมีอายุเพิ่มขึ้น  ดงันี้   
                   1. ผูสูงอายุ    มีอายุระหวาง  60 – 74 ป 
                   2. คนชรา    มีอายุระหวาง  75 – 90 ป 
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                   3. คนชรามาก   มีอายุ  90 ป ขึ้นไป 
 
                   จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา  วัยผูสูงอายุ  คือ  ผูที่มีอายุ  60  ป ขึ้นไปทั้งเพศชายและ
เพศหญิง   ถานับตามสภาพเศรษฐกจิก็จะเปนผูที่เกษียณจากการทํางานแลว สภาพรางกายมีความ
เสื่อมถอยตามธรรมชาติที่มนุษยมิอาจหลกีเลี่ยงได อันสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางดานรางกาย  
จิตใจ  และสังคม  การเปลี่ยนแปลงในแตละดานเปนกระบวนการที่สัมพันธกับผูสูงอายุแตละบุคคล   
ผูสูงอายุแตละคนอาจมีกระบวนการสูงอายุในแตละดานหรือรูปแบบแตกตางกัน   
 
2.   ทฤษฎีเก่ียวกับการสูงอายุ 
                   ปรากฏการณที่เกิดกับการสูงอายุมีความซับซอน  มีความแตกตางในการเปลี่ยนแปลง
ของกระบวนการดานสรีรวทิยาและจิตใจในแตละบุคคล  จึงเปนการยากที่จะอธิบายกระบวนการ
สูงอายุดวยทฤษฎีใดทฤษฎหีนึ่ง   มีผูรวบรวมสรุปทฤษฎีตาง ๆ  เกี่ยวกบัสาเหตุของการสูงอายุ พอ
สรุปไดดังนี ้ (จรัสวรรณ  เทยีนประภาส  และพัชรี  ตันศริิ 2536,  อางถึงใน  เพ็ญผกา  กาญจโนภาส 
2541 : 15) 
                   1.  ทฤษฎีววิัฒนาการ (Evolution  theory) เปนทฤษฎีที่อธิบายวา  มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่
วิวัฒนาการอยูเสมอ ๆ เปนไปตามสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อการอยูรอด  เมื่อมีอายุมากขึ้นก็ไม
สามารถมีชีวิตอยูได 

2.  ทฤษฎีทางชีววิทยา   (Biological    theory)  เปนทฤษฎีที่พยายามอธบิายถึงสาเหต ุ
ของการสูงอายุหรือความชราของสังขารโดยมีพันธกุรรมเปนพื้นฐาน ประกอบดวย   

2.1 ทฤษฎีวาดวยคอลลาเจน (Collagen  cross – linkage)     ทฤษฎีนี้เชื่อวาเมื่อเขา 
สูวัยสูงอายุ สารที่เปนสวนประกอบของคอลลาเจนและไฟบรัสโปรตีนจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นและเกิด
การชิดเกาะกนัแนนไมยอมสลายตัวทําใหเสนใย (Collagen  fiber) หดส้ันเขา  เนื้อเยื่อตาง ๆ ลดการ
ยอยและการขบัถายของเสียในรางกาย  อันเปนสภาพเสื่อมลงเมื่อเขาสูวัยสูงอาย ุ
                          2.2  ทฤษฎีอนุมูลอิสระ  (Free  radical  theory)  ทฤษฎีนี้เชื่อวาการเสื่อมทําลายของ
เซลลในรางกายเปนผลมาจากมีการสะสมของอนุมูลอิสระ(Free radical) ซ่ึงเปนสารประกอบทาง
เคมีที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีขึ้นสุดทายของออกซิเจนภายในเซลล โดยเฉพาะสารที่ไมละลายในไขมัน  
จึงเกิดการทําลายและรัว่ไหลของผนังเซลลไดงาย  ทําใหมีคอลลาเจนและอีลาสตินเกิดขึ้นมากมาย
จนเนื้อเยื่อเสียความยืดหยุนไป  ทําใหผิวหนังเหีย่วยน 

2.3 ทฤษฎีวาดวยความเสื่อมถอย   (Wear   and   tear   theory)   ทฤษฎีนี้เชือ่วา   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 20

ความเครียดและการไดรับความกระทบกระเทือนจากภาวะใด ๆ กต็ามทําใหเกิดความเสื่อมสลาย
ของรางกาย  ซ่ึงจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามอายุของบุคคลนั้น  ทําใหการทํางานของอวัยวะตาง ๆ 
เสื่อมลง  จนกระทั่งถึงขั้นสุดทายของชีวิต   

2.4 ทฤษฎีการทําลายตัวเอง  (Autoimmune theory)   เปนทฤษฎีที่วาดวยปฏิกิริยา 
ภูมิคุมกันในรางกาย  โดยเชื่อวา ความชราเกิดจากการที่รางกายสรางภูมิคุมกันปกตนิอยลง  ทําให
รางกายตอสูเชือ้โรคและสิ่งแปลกปลอมไมไดดี  เกดิความเจ็บปวยงายและเมื่อเกดิขึ้นแลวมกัจะ
รุนแรงเปนอันตรายตอชีวิต  พรอม ๆ กันนั้น รางกายจะมีการสรางภมูิคุมกันชนิดทาํลายตัวเอง  ซ่ึง
เปนผลทําใหเกิดการตอตานตัวเอง  ทําลายเซลลของรางกาย 

3. ทฤษฎีทางจิตวิทยา  (Psychological  theory)   เปนทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับกลไกการ 
เจริญทางดานจิตวิทยา  ไดมผูีศึกษาเกีย่วกบักับการมีอายใุนจิตวิทยาในเรื่องเชาวนปญญา   พบวา ไม
อาจสรุปไดวาเชาวนปญญาจะเสื่อมลงตามวัย      สวนในเรื่องความจําและการเรียนรู  ไดมีการศึกษา
ถึงความจําและการเรียนรูเปนสิ่งที่จะตองควบคูกันไป  จากการวิจยัพบวา ผูสูงอายุมีความสามารถ
ในการเรยีนรูไดดีเทากับคนออนวัยแตตองใชเวลานานกวา  ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาตอการเรียนรูคอื
ความเครียด   อันเปนผลมาจากระบบประสาทและสรีรวิทยาของบุคคล  การสูญเสียความจําและ
ความสามารถในการเขาใจและแรงจูงใจ จากการศึกษาพบวาผูสูงอายุไมจําเปนตองใชแรงจูงใจใน
การทํางานมากกวาบุคคลวยัอ่ืนเลย แมวาผูสูงอายุจะมีเซลลประสาทในสมองตายเปนจํานวนมาก 
แตขณะเดยีวกนัก็สะสมประสบการณอันเกิดจากการเรียนรูไวมากเชนกัน  ดังนั้นจงึสรุปไดวา  ถา
ผูสูงอายุมีประสบการณที่ดีในอดีตไดรับการยอมรับดี มีสภาพอารมณที่มั่นคง  ก็จะสงผลตอวยัที่
สูงขึ้น   ทําใหมีความรอบคอบสุขุมตามขึ้นดวย         

4. ทฤษฎีทางสังคมวิทยา   (Sociological   theory)       กลาวถึงแนวโนมบทบาทของ 
บุคคล สัมพันธภาพและการปรับตัวทางสังคมในชวงทายของชีวิต  ทฤษฎีแนวนี้พยายามวิเคราะห
สาเหตุที่ทําใหผูสูงอายุตองมีสภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งพยายามทีจ่ะชวยใหการ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข โดยเชื่อวาถาสังคมเปลี่ยนแปลงรวดเร็วก็จะทําใหสถานภาพ
ของผูสูงอายุในสังคมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ดวย   ผูสูงอายุไมสามารถปรับตัวตามสภาพของ
สังคมที่เปลี่ยนไป  ทําใหผูสูงอายุจึงรูสึกเหงาและวาเหว 
 
                   จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวาทฤษฎีการสงูอายุ  เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงสาเหตุและ
กระบวนการสงูอายุของบุคคลซึ่งพอสรุปแยกยอยเปน  4  ทฤษฎี  คือ  (1) ทฤษฎีวิวัฒนาการ  อธิบาย
ถึงขึ้นตอนพัฒนาการของมนษุยเปนสิ่งที่ถูกกําหนดและจัดไวแลวตามลําดับ  (2)  ทฤษฎีทาง
ชีววิทยา  กลาวอธิบายถึงสาเหตุของการสูงอายุ  การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางของอวัยวะตาง ๆ 
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ในรางกายโดยมีพันธุกรรมเปนพื้นฐาน  (3) ทฤษฎีทางจิตวิทยา  อธิบายถึงกลไกการเจริญทางดาน
จิตวิทยาของผูสูงอายุ  และ (4) ทฤษฎีทางสังคมวิทยาซึ่งพยายามวิเคราะหสาเหตุทีท่ําใหผูสูงอายุ
ตองมีสถานภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งพยายามที่จะชวยแนะนําใหผูสูงอายุดํารงชีวิต
อยูในสังคมอยางมีความสุข 
 
3.   การเปล่ียนแปลงในวัยผูสงูอาย ุ
                   วัยผูสูงอายุเปนวยัของชีวิตที่มลัีกษณะเปลี่ยนแปลงเฉพาะแตกตางจากวยัอ่ืน กลาวคือ 
การเปลี่ยนแปลงจะเปนไปในลักษณะเสื่อมถอยโดยแบงการเปลี่ยนแปลงในวยัสูงอายุเปน 3  ดาน  
คือ  

1. การเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรภาพ  (Biological   change)  การเปลี่ยนแปลงดานนี ้
เกิดขึ้นทกุระบบหนาที่ของรางกายตั้งแตระดับเซลลขึ้นมา ความสามารถในการทํางานของอวัยวะ
ในระบบตาง ๆ เพื่อรักษาและควบคุมระดับปกติของสารตาง ๆ ดอยลง   ดังนั้น  ผูสูงอายุจึงมีโอกาส
เกิดอาการตาง ๆ อันเนื่องมากจากความไมสมดุลของสารในรางกายไดมากกวาวยัอ่ืน ๆ การ
เปลี่ยนแปลงในระบบตาง ๆ ของรางกาย  ไดแก 

1.1 ระบบเซลลและเนื้อเยื่อ    เซลลแตละเซลลจะมีอายุขยัของมันแตกตางกนัไป 
แลวแตชนิด  เมื่อเซลลเกาตายจะมกีารสรางเซลลใหมทดแทน  เพื่อซอมแซมหรือตกแตงอวัยวะนัน้ 
ๆ ยกเวนการทํางานของเซลลประสาท  อยางไรก็ตามเมื่อจํานวนเซลลที่ตายมีมากและเปนไปอยาง
รวดเร็วกวาอัตราการสรางเซลลใหม  กระบวนการเจริญเติบโตหรือการดํารงรักษาเนือ้เยื่อตาง ๆ ก็
จะเปลี่ยนแปลงไป  ดวยเหตนุี้จึงเชื่อวา เมือ่เขาสูวัยสูงอายุ  เซลลตาง ๆ จะเหี่ยวลงตามอายุของมัน
เอง  และการที่บุคคลยางเขาสูวัยสูงอายุแตกตางกันนั้นเกิดจากสิ่งแวดลอมตาง ๆ ของบุคคลที่มีผล
ตอการเรงหรือชะลอความเสื่อมหรือการสิ้นสุดอายุขัยของเซลล เชน อากาศ  อาหารและความเครยีด   

1.2 ระบบประสาทรับสัมผัส   ซ่ึงไดแก  ตา  หู  ประสาทรับรส   กล่ินและผิวหนัง   
มีการ  เปลี่ยนแปลงดังนี ้
                                  ตา  แกวตาจะขุนมัวและขาดความยดืหยุน  เมื่ออายุยางเขา  40  ป  การมองเห็น
ไมชัดเจน   ไขมันรอบดวงตาจะลดลง  ทาํใหตาดูลึกโบ  เปลือกตาบางและไมยืดหยุน  การสูญเสีย
ความตึงตัวของเปลือกตานี้มกัจะเริ่มตั้งแตอายุ  60  ป    และเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ    มานตามีสีจางลง      
ขนาดของรูมานตาเล็กลงขณะที่อยูในแสงสวางและที่มืด  ทั้งนี้เนื่องจากปฏิกิริยาของรูมานตาออน
กําลังลง  ตาขาวลดความโปรงใสและมัน เยื่อพังผืดของตาขาวจะหดมคีวามหนาทึบและการทํางาน
ในการปรับแสงชาลง  จอภาพมีการหอเหี่ยว  ทําใหลดความสามารถในการแยกสีและความสวาง  
โดยเฉพาะระดับสีระหวางสีเขียวกับสีน้ําเงิน   นอกจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  สภาวะทีพ่บบอย
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ในผูสูงอายุ  คือ  ตอกระจกและตอหิน  โดยสรุปจะพบวา  ผูสูงอายุมีสายตาเสื่อม  มองเห็นความชดั
ของภาพลดลงตามระดับความเสื่อมของจอภาพ  ซ่ึงจะพบไดทั้งในที่มแีสงสวางและที่สลัวและจาก
การศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบวาประสาทสัมผัสทางดานสายตาของผูสูงอายุจะมีประสิทธิภาพเสื่อม
ลง รอยละ 4 เมื่อเขาวัย 60  ป  และจะเสื่อมลง รอยละ 15   เมื่อเขาวัย 80 ป   (พรเทพ  ศิริวนารังสรรค 
และคณะ  2546 : 5) 
                                  หู  การไดยนิจะเสื่อมลงในผูสูงอายุ  เนื่องจากผนังเสนโลหิตแดงในหูจะ
แข็งตัวและปลายประสาทในระบบหูเสื่อมลง ทําใหหูตึง ตองพูดเสียงดงั ๆ จึงจะไดยนิ  ถาเสียงต่ํา ๆ 
จะไดยินชดักวาเสียงธรรมดาหรือเสียงสูง เวลาพูดกระซิบจะไดยนิกวาเสียงพูดธรรมดา (กรม 
การแพทย 2536,  อางถึงใน  นภาพร  วัฒนะไพบูลยสุข 2544 : 19) 
                                  ประสาทรับรสและรับกล่ิน ปริมาณตุมรับรสของลิ้นจะลดนอยลง ทําให
ความสามารถในการจําแนกรสตาง ๆ ลดลง  ประสิทธิภาพของการไดกล่ินนอยลง  เปนผลทําใหเกดิ
ความรูสึกไมอยากอาหาร  ผิดกับที่เคยเปนมาในวยัหนุมสาว  (เอื้อมพร  ทองกระจาย 2525,  อางถึง
ใน  นภาพร  วฒันะไพบูลยสุข  2544 : 19) 
                                  ผิวหนัง  ผิวหนังจะเหี่ยวยนและแหง  เนื่องจากการสูญเสียไขมันอิ่มตัวใต
ผิวหนัง  การเสียความยดืหยุนของผิวและการสูญเสียน้ํา  ผิวหนังจะมตีุมแผล  (Blister)  เกิดขึ้น  
เนื่องจากการมีปริมาณเมลาโนไซท  (Melanocytes)  ลดลง  แสงแดด  ลม  ความรอนหนาวของ
อากาศ  มีสวนสงเสริมทําใหมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังมากและเร็วยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ผมจะรวง
ทําใหศีรษะลานได  สีของผมจะเปลี่ยนเปนสีเทาและขาว บางทีอาจพบความผิดรูปของเล็บเทา และ
บอยครั้งที่การเปลี่ยนแปลงดานนี้ทําใหเกดิความเครียดแกผูสูงอายุ 
                        1.3 ระบบกระดูกและกลามเนื้อ  ไดแก  กระดูก  กลามเนื้อ ขอตอและเนื้อเยื่อยึดขอ
ตอและฟน  มกีารเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
                                  กระดูก  รางกายจะเริ่มสูญเสียแคลเซียมโดยกระบวนการเปลีย่นแปลงของ สรี
รวิทยา   โดยพบวา  เมื่ออายุยางเขา  45   ปขึ้นไป  ขอตอกระดูกสันหลังจะเกดิความเสื่อมสลาย  ทํา
ใหสวนสูงเปลีย่นไป  คือโครงรางจะสั้นลง โคง  งุม แคลเซียมละลายตัวจากกระดูกรวมกับการขาด
วิตามินด ี  เปนผลใหเกดิรูพรุนตามแนวกระดูกยาว  เกิดเปนโรคกระดกูพรุน (Osteoporosis)ไดงาย  
แคลเซียมที่ละลายออกไปมักจะไปเกาะทีก่ระดูกออนหรือเอ็นที่ยึดกลามเนื้อ ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของกระดูกและกลามเนื้อลดความยืดหยุน นอกจากนั้นในรายที่แคลเซียมไปเกาะที่
กระดูกออนชายโครง  จะทําใหเกดิการเคลือ่นไหวผนังทรวงอกลดลง  อาจทําใหการหายใจเปนไป
ไดไมเต็มที่    การหายใจจึงตองใชกลามเนื้อกระบังลมมากขึ้น 
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                                  กลามเนื้อ  กลามเนือ้เรียบจะสามารถคงสภาพไดเหมือนปกต ิ  สวนกลามเนื้อ
ลายจะมกีารเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสรางและสมรรถภาพ  จะมีพังผืดเพิม่มากขึ้น  ทําใหความยืดหยุน
ของกลามเนื้อเริ่มลดลงเมื่ออายุประมาณ  30  ปขึ้นไป  ปริมาณโปรตีนและเซลลกลามเนื้อลดลง
หลังจากอายยุาง  50  ป  ทําใหกลามเนื้อเหีย่ว  จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกา  พบวา การทํางานของ
กลามเนื้อในการเคลื่อนไหวจะชาลงรอยละ 1 ของความสามารถในการเคลื่อนไหวปกติในวัย  60  ป   
และจะชาลงรอยละ 3 ในวยั  80 ป  (พรเทพ    ศิริวนารังสรรค   และคณะ 2546 : 6) 
                                  ขอตอและเนื้อเยื่อยึดขอตอ เนื้อเยื่อยึดขอตอซ่ึงเปนพวกคอลลาเจน (Collagen)  
จะมีแคลเซียมมาเกาะทําใหขอแข็งเคลื่อนไหวลําบากไดในคนชราถาเกดิบาดแผลจะหายชาเนื่องจาก
มีเนื้อเยื่อคอลลาเจนมาอยูในบริเวณแผลชาลง  (Slower  collagen  formation)  มีการเสื่อมสภาพและ
วิกลรูปตาง ๆ ของขอตอ  โดยเฉพาะขอตอที่รับน้ําหนัก 
                                  ฟน  มักพบวามกีารเปลี่ยนแปลง  แตก็เปนการยากที่จะกลาววามีผลจากความ
ชราโดยตรง  ทั้งนี้เพราะอาจเกิดรวมกับปจจัยอ่ืน ๆ เชน สุขภาพฟน  อุปนิสัยในการรับประทาน
อาหาร  การซอมแซมรักษา  เปนตน  อยางไรก็ตามเงื่อนไขจากฟนมกัเปนสิ่งสําคัญที่จะบงบอกถึง
ภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ  ฟนของผูสูงอายุมักจะมีแคลเซียมยึดเกาะไดงาย  และมกีารซึมผานของ
เคลือบฟน  (Enamel)  ทําใหฟนเปลี่ยนเปนสีเหลือง  ฟนจะผุมากขึน้  เนื่องจากปริมาณน้ําลายลด
นอยลง  ทําใหไมไดชะลางไหลผานตามซอกฟน  เหงือกจะหดตวัเล็กลง  ทําใหลักษณะการพูด
รวมทั้งเสียงผิดไปจากเดิม 
                        1.4 ระบบประสาท  ถึงแมเซลลประสาทจะมีอายไุดนาน  แตเมื่อเกดิการเสื่อมสลาย
แลวจะไมมีการแทนที่ใหม   อัตราการเสื่อมสลายของเซลลประสาทโดยเฉลี่ยมีประมาณ  0.8 % ตอ
ป  หลังอายุเลย  30  ปไปแลว  การทํางานประสานกันระหวางประสาทและกลามเนื้อเนื้อลดลง ทํา
ใหผูสูงอายุมีขอจํากัดมากในการเรียนรูทักษะใหม การเรียนรูหรือทักษะที่มีมาดั้งเดมิจะยังคงไวได
ตลอด ยกเวนในกรณีที่อัตราการเสื่อมสลายของเซลลประสาทสูงมาก  นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลง
ของระบบประสาทในผูสูงอายุ  มีผลกระทบตอพฤติกรรมของผูสูงอายุมาก  ไดแก  มีความสับสน  
ขาดสมาธิ  หลงลืมงาย  และการไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดเปนอาการแสดงของสมอง
เร่ิมทรุดโทรมและความเสื่อมที่เพิ่มมากขึน้จะเปนหนทางนําไปสูโรคเร้ือรังในสมอง  ลดความเปน
ตัวของตัวเอง  ชวยตนเองไดนอยลง  หรือตองพึ่งพาผูอ่ืน 
                        1.5  ระบบหวัใจและหลอดเลือด   เนื่องจากกลามเนื้อหวัใจมกีารเพิ่มคอลลาเจนและ
ไขมัน  ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหหัวใจของผูสูงอายุทําหนาที่ลดลง  โดยท่ัวไปปริมาณเลือดที่ถูกบีบออก
จากหวัใจกย็ังเพียงพอสําหรบักิจวัตรประจาํวันทัว่ไป  แตถาผูสูงอายุมีการออกกําลังกายหนักเกินไป  
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มีความเครียดและมีการเจ็บปวย  ก็อาจทาํใหปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจไปเลีย้งสวนตาง ๆ ของ
รางกายไมเพียงพอ  ผูสูงอายุจึงตองมีการออกกําลังกายอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ 
                        1.6 ระบบทางเดินอาหาร  การยอยอาหาร  ความอยากอาหารลดลง  เพราะประสาท
รับกลิ่นและรบัรสมีความสามารถรับสัมผัสนอยลง  รวมทั้งการเปลีย่นแปลงของฟนและเหงือกทํา
ใหรับประทานอาหารไดลําบาก ตองเลือกลักษณะอาหารมากขึ้น นอกจากนั้นมกีารเปลี่ยนแปลง
กลามเนื้อของระบบทางเดินอาหาร  มีการลดการกระตุนจากระบบประสาทอัตโนมัต ิ  การบีบตัว
ของทางเดินอาหารจะชาลงตั้งแตหลอดอาหารถึงลําไสใหญ  ทําใหมีอาหารตกคางอยูในหลอด
อาหารและกระเพาะอาหารเปนเวลานาน ทําใหผูสูงอายรูุสึกอิ่มอยูนาน  และกระเพาะอาหารเองก็มี
การหลั่งกรดน้าํยอยอาหารลดลง กรดเกลอืในกระเพาะอาหารอยูในระดับต่ํา   อาหารถูกยอยไม
สมบูรณ การดูดซับแคลเซียมและเหล็กลดลง  ผูสูงอายุมักเปนโรคขาดอาหารและซีดไดงาย  
นอกจากนี้ลักษณะอาหารที่เพิ่มแกสหรือกระตุนการทํางานของลําไสมากเกินไป ตลอดจนอาหารทีม่ี
กากมากเกินไปหรือไมมีกากเลยมีผลทําใหทองอืด  ทองเฟอ  ทองผูก  ทองเสีย  ไดงาย  เพราะ
ประสิทธิภาพในการทํางานระบบยอยอาหารลดลง 
                        1.7 ระบบการขับถายของเสีย  ในผูสูงอายกุระเพาะปสสาวะจะมีลักษณะเปนรูปกรวย  
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกลามเนื้อทีช่วยยึดรวมทั้งความออนแอของกลามเนื้อในอุงเชิงกราน  
ในลักษณะเชนนี้กลามเนื้อของกระเพาะปสสาวะจะถูกกระทบกระเทือนไดงาย  ทําใหปสสาวะบอย
และกลั้นปสสาวะไมคอยได  ซ่ึงเปนผลรวมจากการที่กลามเนื้อกระเพาะปสสาวะไมสามารถ
ขยายตวัได  นอกจากนีม้ักพบวาตอมลูกหมากโตหรือมดลูกหยอน  เนื่องจากมีแรงดันเพิ่มใน
กระเพาะปสสาวะ  สวนไตพบวาไตจะเกดิการเหีย่วลีบและการเสื่อมของหลอดไต และสวนของไต
ที่ทําหนาที่กรอง (Tubules and  glomeruli) ในคนอายุ  70  ป  จํานวนโกลเมอรูไลจะลดลงถึง  30 – 
50 %  เมื่อเทยีบกับคนรุนหนุมสาวที่มีสุขภาพปกต ิ  ทําใหประสิทธิภาพในการกรองของเสียของไต
ลดลงและปริมาณยูเรียในเลือดเพิ่มขึ้น  นอกจากนั้นยังพบอาการทองผูกที่มีสาเหตุมาจากการ
รับประทานอาหารกากนอย  ขาดการออกกาํลังกายอยางเพียงพอ   
                        1.8 ระบบการหายใจ   พบวา  มีการเสื่อมของเซลลชนิดอิพิธิเลี่ยม (Epithelium)  ซ่ึง
ปกคลุมผนังของทางผานอากาศหายใจ และมีการเปลี่ยนแปลงของเนือ้เยื่อเกีย่วพัน การเปลี่ยนแปลง
ของหลอดเลือด กลามเนื้อเยื่อของระบบการหายใจรวมกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางผนัง
กลามเนื้อทรวงอกมีความแขง็แกรงเพิ่มขึ้น  เพราะกระดกูซี่โครงมีการเคลื่อนไหวชาลง  ทําใหความ
จุปอดลดนอยลง  มีความรูสึกเหมือนหายใจไมเต็มปอด  ไมเพียงพอที่จะถายเทปริมาณอากาศใน
ปอดใหเต็มที่  มีความรูเหมอืนหายใจชาลง  ทําใหรางกายไดรับออกซเิจนไมเพียงพอหรือนอย  มี
คารบอนไดออกไซดคั่ง  ดังนั้น จึงมักพบวาผูสูงอายุเหนื่อยงาย  ตดิเชื้อไดงายและรุนแรง  จากกลไก
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การปองกันการติดเชื้อระบบนี้เสื่อมสภาพลง  นอกจากนั้นภาวะหลังโกง  (Kypnosis) ทําใหเพิม่
ขอจํากัดในการหายใจ  ซ่ึงพบไดถึง  86 % ของคนชราที่มีอายุ  75  ป ขึ้นไป 
                        1.9 ระบบตอมไรทอ  การเสื่อมของระบบตอมไรทอมีผลอยางมากตอรางกายและ
จิตใจผูสูงอาย ุ  การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะในระบบตอมไรทอที่สําคัญ ไดแก ตอมใตสมอง  ตอม
ไทรอยด  ตับออน  ตอมหมวกไต  และตอมเพศ  ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง คือ 
                                  ตอมใตสมองสวนหนา  จะมีการงอกเกินและมีคอลลอยด (Colloid)  เพิ่มขึ้น  
ทําใหมีการเสือ่มหนาที่ลงอยางรวดเร็ว  การผลิตฮอรโมนจึงลดลง 
                                  ตอมไทรอยด  มีขนาดเล็กลงหลังอายุ  50  ปไปแลว  สงผลใหการผลิต
ฮอรโมนลดลง  ซ่ึงอาจจะเปนผลใหเบื่ออาหาร  ตาขุนมัว  และผูสูงอายุบางรายอาจมีภาวะตอม
ไทรอยดเปนพษิ  เนื่องจากสวนประกอบของฮอรโมนที่ผลิตจากตอมไทรอยดลดลง 
                                  ตับออน  หล่ังอินซูลินนอยลง   การนําน้ําตาลไปใชประโยชนจงึมีนอย  ทําให
ผูสูงอายุอาจเปนเบาหวานอยางออน ๆ ได  หรือมีแนวโนมที่จะเปนเบาหวานไดงาย 
                                  ตอมหมวกไต   พบพังผืดและวัตถุสีเพิ่มขึ้น   ทําใหลดการทํางานการขับคอรติ
โคสเตอรอยดทางปสสาวะลดลง  การหยอนสภาพของตอมหมวกไตเปนภาวะแทรกซอนของตอม
ไทรอยดหยอนสมรรรถภาพ 
                                  ตอมเพศ  มีเนื้อเยื่อเกี่ยวกันเพิ่มขึน้ในตอมเพศ  และระบบการทํางานของเนื้อ
ตอมแท ๆ ในเพศหญิง  รังไขจะหยุดผลิตฮอรโมนเอสโตรเจนเมื่ออายุประมาณ  45 – 50 ป  ผล
ตามมาก็คือ  มีการหยอนของกลามเนื้อมดลูก  ชองคลอด  และทรวงอก  หมดประจําเดือน  และ
ความรูสึกทางเพศเปลี่ยนแปลงไป  ซ่ึงสวนใหญจะลดลง  สําหรับเพศชายเชื่อวาการทํางานของตอม
เพศก็จะมีการเสื่อมสลายเชนกันแตไมถึงกบัหยุดการทํางานไปเหมือนกับรังไข  การหลั่งฮอรโมน
แอนโดรเจน (Androgen)  ลดลง  อวัยวะเพศเหี่ยวและความรูสึกทางเพศลดลง  อยางไรก็ตามยังไมมี
การยืนยันวาการผลิตฮอรโมนของเพศชายจะหมดเมื่อไร  ดังนั้น  จึงอาจพบความสนใจในเรื่องเพศ
ของผูสูงอายุชายได 

2. การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ  (Psychological  change)          การเปลี่ยนแปลง 
ทางดานจิตใจของผูสูงอายุจะมีความสัมพนัธกับการเปลีย่นแปลงทางรางกายและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม  ความเสื่อมลงของสภาพรางกาย  ปญหาเกีย่วกับการสูญเสยีบทบาทหนาที่  สถานะทาง
สังคม  ประกอบกับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจเปนปจจัยที่มีอิทธพลตอการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ  
ไดแก  ความจํา   เชาวนปญญา   การเรียนรู  บุคลิกภาพ  และความเงียบเหงาเดยีวดาย   ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงมดีังนี ้
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                           ความจํา  ความจําเสื่อมถอยลงเปนปรากฏการณเบื้องตนของการเปลี่ยนแปลงไปสู
วัยสูงอาย ุ  ความจําตอส่ิงใหม ๆ มีนอย  กระบวนการจาํมีเพียงระยะสัน้  มักลืมเหตกุารณปจจุบัน
หรือเหตุการณที่เพิ่งเกิดขึน้งาย  แตพบวาจําเหตุการณในอดีตไดด ี  การมีชีวติอยูกับอดีตและ
ความหลังเปนสิ่งปกติวิสัยในผูสูงอายุ 
                           เชาวนปญญา  ความรวดเร็วของการใชความคิดลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น  แตความ
แมนยํายังคงมเีทา ๆ กับคนหนุมสาว  ถาใหเวลามากขึน้ผูสูงอายุสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือ
ใชวิจารณญาณไดดีในสถานการณที่ตองอาศัยความสุขมุ จากประสบการณและความรูอันไดรับการ
สะสมมาเปนระยะเวลานาน  สวนความสามารถในการคํานวณและวิเคราะหส่ิงตาง ๆ อาจลดลง  แต
ความรูสึกทั่วไปและที่เกีย่วกบัภาษา  ยังคงมีอยูกระทั่งในบั้นปลายของชีวิต 
                           การเรียนรู  ความสามารถในการเรียนรูขึ้นอยูกับความทรงจํา  ซ่ึงมักจะลดนอยลง
ในวยัชรา  การรับรูและเขาใจตอส่ิงตาง ๆ ในบริบทของชีวิตที่มีลักษณะซับซอน จะเรยีนรูไดยาก  
เชน เทคโนโลยีใหม ๆ ทางดานสารสนเทศ   และการขาดแรงจูงใจจะมีผลตอความสามารถในการ
เรียนรูในระยะนี้ 
                           บุคลิกภาพ  ลักษณะและรูปแบบที่เปนมาแตดั้งเดิมของคุณลักษณะทางบุคลิกภาพ  
จะยังคงไวไดแตลักษณะเดนเฉพาะ  (Predominating  traits)  และจะแสดงออกมาในวัยสูงอายุตาม
อิทธิพลหรือขอจํากัดทางกายและจิตใจ   
                           ภาวะเหงา (Loneliness) เปนภาวะทีแ่สดงถึงการขาดการสนองตอบโตทางอารมณ  
(Emotional  deprivation)  จากการศึกษาพบวา  ในวยัผูสูงอายุสวนใหญรอยละ  42  เปนหมาย  
ฉะนั้นวัยนี้จะตองพบกับการสูญเสียที่ยิ่งใหญในชวงชีวติ คือการสูญเสียคูสมรส  ซ่ึงจะสรางความ
กระทบกระเทอืนใจไดสูงมาก  การอยูอยางโดดเดีย่วขาดคูคิดจะทําใหจิตใจหดหู  รวมทั้งเพื่อนฝูง
ในวยัเดยีวกันก็ลมหายตายจากไปบางแลว ที่เหลืออยูก็อาจจะขาดการติดตอเนื่องจากสุขภาพไม
เอื้ออํานวยในการเดินทาง  จึงตองอยูอยางเหงาหงอยกอใหเกดิความรูสึกทอแทในชีวิต   มีอารมณ
ฉุนเฉียว   โกรธงาย   ส้ินหวงัและอาจเปนสาเหตุทําใหระบบตาง ๆ ของรางกายยิ่งออนลาลงไดอีก 
                           ความรูสึกไมม่ันใจ  ขาดเสถียรภาพทางจิตใจ  (Insecure)  ภาวะไมมเีสถียรภาพทาง
จิตใจ เกดิจากการที่ตองพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนในดานการดําเนนิชีวิตประจําวนั ดานเศรษฐกิจ  ดานความ
คุมครองใหปลอดภัย  ทําใหผูสูงอายุหงุดหงิดงาย  โมโหงาย  สะเทือนใจงาย ดวยเร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ 
ทําใหกลายเปนคนหยุมหยิม  ใจนอย  ฉุนเฉียว  โกรธงาย  และวุนวายในกิจการของผูอ่ืน  เปน
สาเหตุนําไปสูการขัดแยงกับลูกหลานหรือผูดูแลได 
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                           ความรูสึกกลัวตาย     ความกลัวตายทําใหผูสูงอายกุังวลกับความเจ็บปวยเล็ก ๆ 
นอย ๆ ทีเ่กิดขึ้น  จึงมกัจะตองพบแพทยบอย ๆ   เพราะความกลวัตายนี้ทําใหผูสูงอายุหาโรคภยัไข
เจ็บใสตนเอง  จนบางครั้งลูกหลานอาจจะขุนเคืองและรําคาญได 
                           ความรูสึกหมดหวัง  สิ้นหวัง  (Helplessness  and  Hopelessness)   เนื่องจากความ
เสื่อมของสมรรถภาพทางดานรางกายและจิตใจ  ผูสูงอายุอาจมีความคิดอยากสรางสรรคส่ิงที่เปน
ประโยชนใหแกลูกหลาน  ใหแกสังคม  อยากกระทําตนใหเปนประโยชน  แตถูกจํากัดดวยความ
เสื่อมถอยทางรางกายและจติใจที่ผูสูงอายไุมอาจจะยับยัง้ได  ความรูสึกหมดหวัง ทําใหเกิด
ความรูสึกโกรธตนเอง  อาจกลายเปนภาวะเศราไดในทีสุ่ด 

3. การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม  (Social  change)  สังคมของมนุษยมกีารอยูรวม  
กัน มีปฏิกิริยาโตตอบ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ซึ่งกันและกัน  และมีความรูสึกวาตนเปน
สมาชิกของกลุม  ส่ิงเหลานี้เปนความตองการทางสังคม ในผูสูงอายุก็เชนเดยีวกัน ผูสูงอายุตองการ
การยอมรับจากสมาชิกอื่น ๆ กลุม  ในครอบครัวและในสังคม แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
เกิดขึ้น ความสามารถในการทํากิจกรรมชาลง  ความสามารถในการแสวงหามิตรใหมมีอยางจํากดั  
เพราะผูที่มีอายุนอยกวาขาดความพึงพอใจที่จะสรางสัมพันธภาพกับผูสูงอายุ      และผูสูงวัยกวาก็
ขาดความมั่นใจในหลายดาน  เชน ในเรื่องการสนทนา  ทําใหตางหลีกเลี่ยงที่จะสนทนากัน  หรือ
รวมกิจกรรมตาง ๆ ดวยกัน  สภาพเหลานีท้ําใหผูสูงอายถุอยหางและเลิกเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม 
นอกจากนี้ การที่มีคานิยมและวัฒนธรรมใหม ๆ เขามาแพรขยายอยางรวดเร็ว ทําใหผูสูงอายุกับผู
เยาววยักวามีความสัมพันธหางกันมากขึ้น ขาดความเขาใจระหวางกนัมากขึ้น  ระบบการเคารพผู
อาวุโสก็มีนอยลง 
 
                   จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวาการเปลี่ยนแปลงในวยัผูสูงอายุทางดานสรรีภาพ  พบวา
รางกายมีการเสื่อมหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ทุกระบบ  ทั้งระบบประสาทและตอมไรทอตาง ๆ  สงผล
ใหประสิทธิภาพการทํางานของรางกายลดลงและอาจเกดิโรคไดงาย   สวนการเปลี่ยนแปลงทางดาน
จิตใจนัน้ เกิดจากการสูญเสียบทบาทหนาที่และสถานทางสังคม  สูญเสียบุคคลอันที่เปนที่รัก  สงผล
ใหผูสูงอายุมีสภาพจิตใจและบุคลิกภาพเปลีย่นไป   การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมเปนผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายที่ทําใหความสามารถของผูสูงอายุลดลง ทําใหการรวมกิจกรรม
หรือการทํากิจกรรมในสังคมลดลงดวย  จึงอาจสรุปไดวาการเปลีย่นแปลงดานรางกาย ดานจิตใจ  
และดานสังคม   จะเปนไปในทิศทางที่เสื่อมถอยลง  และการเปลี่ยนแปลงในแตละดานตางก็มี
ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน นอกจากนีย้ังพบวาการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุแตละบุคคลจะมกีาร
เปลี่ยนแปลงในแตละดานมากนอยแตกตางกัน   ทั้งนี้เนือ่งจากผูสูงอายุแตละบุคคลตางก็มีการเสือ่ม
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ถอยของรางกาย อีกทั้งผูสูงอายุมีส่ิงแวดลอมทั้งมีชีวิตและไมมีชีวิต และมีปจจยัทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมที่แตกตางกันไปตลอดจนการมีพฤติกรรมที่จะดํารงและรกัษาซึ่งภาวะสขุภาพมากนอย
แตกตางกนัดวย 
 
4.   ปญหาและความตองการของผูสงูอาย ุ
                   ผูสูงอายุเปนกลุมประชากรทีม่ีจํานวนมากขึน้ ในขณะทีก่ลุมประชากรในวยัหนุมสาวมี
สัดสวนนอยลง  ทั้งที่ยังมีหนาที่การงานอืน่ ๆ ที่ตองรับผิดชอบ  ทําใหผูสูงอายุตองประสบปญหา
ตาง ๆ มากมาย  ทั้งทางดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต  ปญหาทางดานสังคม  ดานเศรษฐกิจ  ปญหา    
ที่อยูอาศัย เปนตน ปญหาดงักลาวนอกจากจะกระทบตอผูสูงอายุโดยตรงแลว ยังสงผลกระทบไปถึง
ครอบครัวของผูสูงอายุที่ตองรับภาระเลี้ยงด ู และตองปรับตัวเขาหากันระหวางผูสูงอายุและบุตร
หลานอันสงผลกระทบถึงสัมพันธภาพระหวางกนัได นอกจากนีย้ังสงผลกระทบไปถึงชุมชนและ
สังคมในภาพรวม ที่ตองใหการดูแลและใหสวัสดิการผูสูงอายุในดานตาง ๆ เชน การรักษาพยาบาล  
การใหสวัสดกิารตาง ๆ  อีกมากมาย  ซ่ึงเปนปญหาสําคัญระดับชาต ิ
                   กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2524 : 5)  ไดเนนถึงความตองการของผูสูงอายุโดยยึดแนวคิดของ
คลารค  (Clark)  พบวา  ผูสูงอายุตองการในสิ่งตอไปนี ้

1. ตองการทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม 
2. ตองการมีสวนรวมหรือเปนสวนหนึ่งของสังคมชุมชน 
3. ตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน      หรือใหเกดิความพึงพอใจแกตนเองทุก 

วิถีทาง 
4. ตองการเขารวมสนุกกับเพื่อนตามปกต ิ
5. ตองการการยอมรับนับถือ 
6. ตองการแสดงออกในผลสําเร็จของตน 

 
                      ศรีทับทิม รัตนโกศล (2527 : 4)  แบงความตองการของผูสูงอายุออกเปนดานตาง ๆ 
ดังนี ้

1. ความตองการการสนับสนุนจากครอบครัว    ผูสูงอายุที่ถูกปลอยใหอยูโดดเดีย่ว 
จะขาดความมัน่คงทางอารมณและจิตใจรวมทั้งเศรษฐกิจ  จึงตองหันไปพึ่งการชวยเหลือจากบุคคล
หรือองคกรสังคมสงเคราะหภายนอกครอบครัว  ผูสูงอายุจึงมีความตองการที่จะไดการสนับสนุน
จากครอบครัวของตนเองควบคูไปกับการชวยเหลือจากภายนอกครอบครัว  เชน  กลุมอาสาสมัครทั้ง
องคกรภาครัฐ  และองคกรภาคเอกชน 
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2. ความตองการดานการประกนัรายได        โดยเฉพาะการประกันสังคมประเภท 
ประกันชราภาพ  เมื่อเขาสูวยัชราและเลิกประกอบอาชพีแลว  จะไดรับบํานาญชราภาพเพื่อชวยให
สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขและมั่นคงปลอดภัยตามควรแกอัตภาพในบั้นปลายชีวิต  ไมเปน
ภาระแกบุตรหลานและสังคม 

3. ความตองการมีสวนรวมในชุมชน      โดยเฉพาะการมีสวนรวมในกิจกรรมบาง 
ประเภทในสังคม สังคมจึงควรใหโอกาสแกผูสูงอายุไดมสีวนรวมในการปรับปรุงชีวิตของชุมชนให
ดีขึ้น  ใหมีโอกาสไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ ในการพัฒนาตนเอง  ในการปรบัตัวใหทันสมยักับการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ในการปรับปรุงวัฒนธรรมและในการรักษาสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจให
แข็งแรงอยูเสมอ 

4. ความตองการที่ลดการพึ่งพาตนเองใหนอยลง    หากครอบครัวและสังคม 
สงเสริมใหผูสูงอายุไดมีโอกาสรวมกิจกรรมตาง  ๆ  ในครอบครัวและสังคมแลว  จะเปนการชวย
ผูสูงอายุใหรูจกัพึ่งตนเอง  ไมเปนภาระแกสังคมในบั้นปลายชีวิต 

5. ความตองการทางสังคมของผูสูงอายุ  ไดแก 
  5.1  ความตองการเปนสวนหนึ่งของครอบครัว  กลุมสังคม 

5.2 ความตองการการยอมรับ  และเคารพยกยองนับถือจากบุคคลในครอบครัว 
และสังคม 

5.3 ความตองการเปนบุคคลที่มีความสําคัญในสายตาของสมาชิกในครอบครัว 
ของกลุม  ของชุมชน  และของสังคม 

5.4 ความตองการมีความสัมพันธอันดีกับบุคคลภายในครอบครัว  ชุมชน  และ 
สังคม  สามารถปรับตัวใหเขากับบุตรหลานในครอบครัวและสังคมได 

5.5 ความตองการมีโอกาสทําส่ิงที่ตนเองปรารถนา 
6. ความตองการทางกายและจติใจ          เปนความตองการขั้นพื้นฐานที่สุดในชวีิต 

มนุษย  ความตองการทางดานรางกาย  ไดแก  ปจจัย 4  ความตองการดานจิตใจ  ไดแก  ความมัน่คง
ปลอดภัย  โดยเฉพาะความตองการดานที่อยูอาศัยที่ปลอดภัย  คลายจากความวิตกกังวลและความ
หวาดกลัว  ความตองการไดรับการยอมรับนับถือ  ความตองการที่จะไดรับการยอมรบัวาเปนสมาชกิ
ของกลุม  สังคมและครอบครัว  ความตองการโอกาสกาวหนา  โดยเฉพาะในเรื่องความสําเร็จของ
การทํางานในบั้นปลายชีวิต 

7. ความตองการดานเศรษฐกิจ         ตองการไดรับความชวยเหลือดานการเงินจาก 
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บุตรหลานเพื่อสะสมไวใชจายในภาวะที่ตนเองเจ็บปวย  ตองการใหรัฐชวยจดัหาอาชพีเพื่อเปนการ
เพิ่มพูนรายได  ทั้งนี้ เพื่อตนจะไดมีบทบาททางเศรษฐกิจ ชวยใหตนพนจากภาวะความบีบคั้นของ
เศรษฐกิจในสถานการณปจจุบัน 
 
                   จากแนวคิดสรุปไดวา  ปญหาและความตองการของผูสูงอายุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
วัยสูงอายุ ความตองการของผูสูงอายุก็คือการปรับตัวใหไดกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในวัย
สูงอายุ  ทั้งการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ และสังคม   ทั้งนี้ความตองการและการ
ปรับตัวของผูสูงอายุตองไดรับการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝาย  ทั้งตัวผูสูงอายเุอง  บุคคลใน
ครอบครัว  ชุมชน  และนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาล   โดยการสงเสริมใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ดี   อันจะเปนการลดปญหาและสนองความตองการของผูสูงอายุไดอยางครอบคลุม 
 

ตอนที่  2    แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ 
 

1.    ความหมายของสขุภาพ  
สุขภาพของมนุษยนั้นจะตองพิจารณาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต     เพราะสุขภาพ 

เปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับทุกชีวิตเพื่อการดํารงอยูอยางปกต ิ  หากพิจารณาในแงของ
สุขภาพจิตก็คอื  การทําใหชีวิตมีความสุข  มีความพอใจ  ความสมหวัง  ทั้งของตนเองและของผูอ่ืน  
ซ่ึงสอดคลองกับความหมายที่องคการอนามัยโลกไดใหไว ดังนี้  “สุขภาพ หมายถึง สภาวะแหง
ความสมบูรณของรางกายและจิตใจ  สุขภาพดี มิไดหมายความเฉพาะเพยีงแตปราศจากโรคหรือ
ความเจ็บปวยเทานั้น  รวมถึงความสามารถในการดํารงชวีิตอยูในสังคมดวยด”ี   
                   นักจิตวิทยา ไดเสนอแนวคิดของการมีสุขภาพดีวายอมมีสาเหตุมาจากพฤติกรรม  ที่วา  
พฤติกรรมสุขภาพมีผลตอการมีสุขภาพดี  สุขภาพจิตดแีละปราศจากโรคของบุคคล  ทําใหบุคคลมี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ  สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  (ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน 2537,  
อางถึงใน  ศราวุธ  ยงยุทธ 2546 : 25) 
 
2.   ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ   
                   พรรณี   บัญชรหัตถกิจ  (2540, อางถึงใน ศราวุธ   ยงยุทธ 2546 : 25)  ไดใหความหมาย
ของพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การกระทําหรือกจิกรรมที่บุคคลแสดงออกทางดานสุขภาพ  อาจ
สังเกตได หรือสังเกตไมได 
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                  ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2532 : 13)  กลาววา  พฤติกรรมสุขภาพ คือ พฤติกรรมทั่วไปแต
เนนเกีย่วกับสขุภาพ  และจะมีความสัมพันธกับการเกิดโรค  หรือภาวะไมสมบูรณของรางกาย  ซ่ึงมี
สาเหตุจากตวับุคคล  ส่ิงแวดลอม  ตัวเชื้อโรค  และปจจยัอ่ืน ๆ 
                   คาลส และ คอบบ (Kals  &  Cobb 1976,  อางถึงใน  แสงทอง  ธีระทองคํา 2538 : 21)     
กลาววา   พฤติกรรมสุขภาพ  คือ  การกระทาํใด ๆ ของบุคคลเพื่อปองกันไมใหเกิดโรคและมีสุขภาพ
อนามัยดี   
                   ฮารริส และ กูเทน (Harris &  Guten 1975,  อางถึงใน  แสงทอง  ธีระทองคํา 2538 : 21)  
กลาววา  พฤติกรรมสุขภาพ  คือ กิจกรรมทุกชนิดของบุคคลที่ทําตามปกติและสม่าํเสมอ  เพื่อใหมี
สุขภาพดีและสามารถปองกันโรคได 
                   ดังนั้น  พฤติกรรมสุขภาพ  หมายถึง  การกระทําของบุคคลเพื่อใหมีสุขภาพดแีละ
สามารถปองกันการเกดิโรคได  ซ่ึงสามารถจําแนกประเภทของพฤติกรรมสุขภาพ ได 2 ประเภท คือ 
                   1. พฤติกรรมการดูแลตนเองในภาวะปกตใิหมีสุขภาพแข็งแรงอยูเสมอ  มี 2 ลักษณะ คอื 

1.1   พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ        เปนพฤตกิรรมที่จะรักษาสุขภาพใหแข็งแรง   
ปราศจากการเจ็บปวย  สามารถดํารงชีวิตอยางปกติสุข และพยายามหลกีเลี่ยงอันตรายตาง ๆ ที่สงผล
ตอสุขภาพ  เปนพฤติกรรมที่กระทําอยางสม่ําเสมอ เชน การพักผอน  การรับประทานอาหารทีถู่ก
สุขลักษณะ  และการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 

1.2 พฤติกรรมปองกันโรค    เปนพฤติกรรมที่จะรักษาสุขภาพใหแข็งแรง        มุง 
ปองกันไมใหเกิดความเจ็บปวยหรือโรคตาง ๆ แบงเปน 

1.2.1 การปองกันโรคเบื้องตน  (Primary  Prevention) 
1.2.2 การปองกันความรุนแรงของโรค  (Secondary  Prevention)   
1.2.3 การปองกันการแพรระบาด 

2. พฤติกรรมเมื่อเจ็บปวย   หมายถึง       การปฏิบัติของบุคคลเมื่อเจ็บปวยหรืออยู
ใน 

ภาวะสุขภาพที่ผิดปกติซ่ึงจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับองคประกอบหลาย ๆ อยาง เชน ความรูเกี่ยวกับ
โรค   การรับรูเกี่ยวกับความรุนแรง  ความเชื่อเดิม  คานิยม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  เปนตน 
 
3. พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอาย ุ
                   พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  หมายถึง  การสงเสริมการกระทํากิจกรรมตาง ๆ ของ
ผูสูงอายุ   ใหมีการปฏิบัติจนกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวนั  เพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรง   
ปองกันการเกดิโรค  สามารถดําเนินชวีิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข   ซ่ึงมีผูกลาวไวหลายทาน ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 32

                   เฮกฮิวเมอร  (Heckhumer 1989,  อางถึงใน เพ็ญนภา  กาญจโนภาส 2541 : 19)  แนะนํา
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ  ดังนี ้

1. งดสูบบุหร่ี 
2. จํากัดการดื่มสุราเพียงเทาที่จาํเปน  และไมดื่มขณะขับรถ 
3. มีลักษณะนิสัยที่ปลอดภัย  เชน  หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดมาก ๆ ความรอนจัด   

หรือเย็นจัด  ปองกันอุบัติเหตุในบาน 
4. มีลักษณะนิสัยการรับประทานที่ดี     รับประทานอาหารทีม่ีคุณคาและมีเสนใยสูง 
5. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ  ออกกําลังแบบแอโรบิค   คร้ังละ  20 – 30 นาทีอยางนอย 

สัปดาหละ  3  คร้ัง 
6. พักผอนเพยีงพอ  และมีกจิกรรมนันทนาการ 
7. หลีกเลี่ยงการมีภาวะเครียด  โดยใชเทคนิคลดความเครียด  ไดแก  การทําสมาธิ   

โยคะ  เทคนิคไบโอฟดแบค  (Biofeedback)  และออกกําลังกาย  เปนตน 
8. มีการดูแลสุขภาพตนเองอยางสม่ําเสมอ  เชน  มีการรับผิดชอบตอการดูแลตนเอง    

และมีการตรวจรางกายเมื่อมโีรคหรือภาวะเรื้อรัง 
9. หลีกเลี่ยงการใชยาที่ผิดกฎหมาย หรือซ้ือยากินเอง 

                   เกษม  ตนัติผลาชีวะ  และกุลยา  ตันติผลาชีวะ (2528, อางถึงใน  เพ็ญนภา  กาญจโนภาส 
2541 : 23)  ไดกลาวถึงหลัก  4  ประการเกีย่วกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ  ดังนี ้

1. กินเปน   หมายถึง       การรับประทานอาหารที่ถูกตองเหมาะสมกับความตองการ 
ของรางกาย  หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีผลเสียตอสุขภาพ  การประเมินสภาพการกิน  
ประเมินไดจากความสมดุลของการกินกับน้ําหนกัมาตรฐานทางอายุ  และสวนสูงของผูสูงอายุ 

2. นอนเปน    การนอนมีความสําคัญตอสุขภาพ      การนอนหลับเต็มที่และเพียงพอ 
จะทําใหตื่นขึน้มาทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  กระปรี้กระเปรา  คุณภาพการนอนขึ้นอยูกับจติใจ  
ส่ิงแวดลอม  และทานอน  จํานวนชั่วโมงการนอนหลับขึ้นอยูกับความเพียงพอของรางกายแตละคน  
ไมมีกําหนดมาตรฐานแตละคนไปวา 8 หรือ 10 ช่ัวโมง  แตผูสูงอายตุองงีบกลางวนับางจะชวยให
กระปรี้กระเปราและรางกายมีความพรอม 

3. อยูเปน    นอกจากจะหมายถึงการรูจักรักษาสุขวิทยาที่ดแีลว   ยังหมายถึงการรูจัก 
ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  รักษาน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑมาตรฐาน  หลีกเลีย่งการเปนโรค  รูจัก
ลดความเครียดทางจิตใจ  มองโลกในแงด ี มีการพักผอนที่เหมาะสม 

4. สังคมเปน   หมายถึง   การปรับตัวใหเขากบัสภาพสังคม     มีการใชเหตุผล  ความ 
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เขาใจการยอมรับทําใหปรับตัวไดดีขึ้น  และอยูในสงัคมไดอยางมคีวามสุข  ขอสําคัญอยาไป
คาดหวังกับสังคมมากเกินไป  ถาไมเปนตามที่คาดหวังแลวจะทําใหทอแทส้ินหวัง  ในที่สุดตอง
แยกตวัออกจากสังคมหรืออยูในสังคมไดอยางไมมีความสุขเลย 
                   ชูศักดิ์  เวชแพทย (2532,  อางถึงใน  เพ็ญนภา  กาญนโนภาส 2541 : 23)  นําเสนอปจจัย  
2  ประการทีท่ําใหชีวติยืนยาวและมสีมรรถภาพดานหนาที่ของระบบตาง ๆ   ประการแรก คือ การ
ใชกลวิธีที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพทางดานหนาที่ของระบบรางกาย จติใจ ประการที่สอง  คือ 
พยายามหลีกเลี่ยงปจจัยตาง ๆ ที่จะทําอันตรายตอสุขภาพ  ซ่ึงปจจยัทีจ่ะชวยใหชีวิตของผูสูงอายุยืน
ยาว  มดีังนี้   

1. การออกกําลังกาย  โดยเฉพาะการเดนิหรือการออกกําลังกายแบบแอโรบิค   เปน 
เวลา   30  นาที  อยางนอย 3 คร้ังตอสัปดาห  

2. อาหาร  โดยรับประทานอาหารที่ชวยบํารุงสุขภาพ  รวมทั้งผลไมและผักสด  ขาว 
ที่อยูในสภาพธรรมชาติและเสนใยตาง ๆ พรอมทั้งโปรตีนที่ไดจากปลาและถั่ว 

3. การนอน  ควรมีการนอนอยางเพียงพอ  คืนละ  7 – 8 ช่ัวโมง 
4. มีเจตคติที่ดีตอชีวิต  ร่ืนเริง  สนุกสนาน  หวัเราะบอย 
5. ไมอยูเฉย ๆ ทาํงานใหเปนประโยชน 
6. มีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนทั้งในครอบครัว  เพื่อนและองคกรตาง ๆ 
7. มีพฤติกรรมทางเพศที่เปนตามความตองการ 
8. มีการเรียนรูและหาประสบการณกับสิ่งใหม ๆ 
9. ไดรับการดูแลสม่ําเสมอจากแพทย 
10. มีความภูมใิจในตนเอง  ภูมิใจในความสําเร็จ  เอาใจใสชีวติ มีอารมณดีไมฉุนเฉียว   

มีความเชื่อและยึดมัน่ในสิ่งที่ควรเชื่อ  เชน ศาสนา 
                   สิรินทร  ฉันศริิกาญจน(2539 : 10) ไดเสนอหลัก 11  อ. เพือ่สงเสริมสุขภาพของผูสูงอาย ุ
ไวดังนี ้
                   อาหาร   ความตองการพลังงานลดลง  แตความตองการสารอาหารตาง ๆ ยังใกลเคียงกับ
วัยผูใหญ  ผูสูงอายุควรลดอาหารประเภทไขมัน  (น้ํามันจากสัตวและพืช  ไขแดง  เนย)  และ
ประเภทคารโบไฮเดรต (ขาว  แปง  และน้ําตาล) อาหารโปรตีนหรือกลุมเนื้อสัตวควรเปนเนื้อสัตวที่
ยอยงาย  รับประทานผักและผลไมมาก ๆ แตควรเลือกรับประทานผลไมที่รสไมหวานจัด 
                   ออกกําลังกาย   ผูสูงอายุควรออกกําลังกายประมาณสัปดาหละ  3 – 4 คร้ัง  เพื่อให
รางกายมีความคลองตัว  แขง็แรง  ซ่ึงจะทาํใหการทรงตวัและการเคลื่อนไหวดีขึ้น  ไมหกลมงาย 
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                   อนามัย   คือ การดูแลตนเองโดยเฉพาะใหพยายาม ลด  ละ  เลิก ส่ิงที่อันตรายตอสุขภาพ  
เชน  บุหร่ี  เหลา  และพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ รวมทั้งสังเกตการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย  
การขับถาย  เปนตน  และควรไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป  ตั้งแตอายปุระมาณ  65  ป 
เปนตนไป 
                   อุจจาระ  ปสสาวะ   คือ จะตองใหความสนใจในการขับถายของผูสูงอายุดวยวามีปญหา
หรือไม  บางรายอาจจะเกดิปญหาถายยาก  ถายลําบาก  อีกสวนหนึ่งอาจมีปญหาเรื่องกล้ันการ
ขับถายไมได  ซ่ึงแตละปญหาจะตองไดรับการดูแลแกไขตามสาเหต ุ
                   อากาศและแสงอาทิตย    เนนใหอยูในสถานที่ที่มีส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติที่เหมะสม 
                   อารมณ  อดิเรก  อนาคต  อบอุน   เปน  4  อ. ที่เนนทางดานความรูสึกนกึคิด และจิตใจ
ของผูสูงอายุ  เพื่อชวยใหการมีชีวิตอยูแตละวันมีความสุข  มีความรื่นรมยกับการมีชีวิตอยู  และมี
คุณภาพชวีิตทีด่ี  ควรเขาใจธรรมชาติของส่ิงตาง ๆ และปรับความรูสึกนึกคิดไปตามนั้น  ไมยึดแต
ลักษณะเกา ๆ ดั้งเดิมที่เคยเปนมา  ควรมีงานอดิเรกทีน่าสนใจ  แตไมควรเปนสิง่ที่เปนภาระมาก  
พรอมทั้งการเขารวมในสังคมกลุมตาง ๆ ตามสมควร  การมีเพื่อนรุนเดียวกันหรือตางรุน  จะทําให
ความอบอุนและรูสึกถึงคุณคาของตน 
                   อุบัติเหต ุ   เกิดขึ้นไดทุกขณะ  และอาจทําใหเกิดความบาดเจ็บ  และความพิการตาง ๆ 
ควรพยายามดแูลสภาพบานเรือนใหปลอดภัย  มีแสงสวางพอเหมาะ  พืน้ไมล่ืน  หรือควรมีราวจับใน
บางแหงที่เกิดอุบัติเหตุไดบอย ๆ เชน หองน้ํา เปนตน 
 

                   จากแนวคิดสรุปไดวา  พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ เปนพฤติกรรมซึ่งนอกจากจะเปน
การปฏิบัติที่มีจุดมุงหมายเพือ่สงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ปองกันรางกายใหปลอดภัยจากโรคภยัไข
เจ็บตาง ๆ แลว  ยังเปนการปฏิบัติเพื่อลดภาวะการเจ็บปวยหรือปญหาที่ผูสูงอายุกําลังเผชิญอยู    เพื่อ
สงเสริมใหรางกายกลับมาอยูในภาวะที่สมดุลโดยเร็ว 
 

                   การออกกําลังกายสําหรับผูสงูอายุ 
                   ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยี เขามามีบทบาทตอวิถีการดําเนนิชีวิตของคนเรา
มากขึ้น  อีกทัง้ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่มีอยูมากมาย  ทําใหเราใชพลังงานในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ ลดลง  ประกอบกับการทํางานที่ตองเรงรีบในแตละวันทําใหบคุคลมองขามการออกกําลังกาย 
อีกทั้งอากาศทีไ่มบริสุทธิ์ การจราจรที่ติดขัด  มลภาวะทีเ่ปนพิษ  การไมมีเวลาและสถานที่ออกกําลัง
กายหรือพกัผอน  ส่ิงเหลานี้กอใหเกดิปญหาตามมากค็ือ  การเสื่อมสภาพของรางกาย  ความเครียด
กอใหเกิดปญหาทางดานสุขภาพกายและจติ  จากการศึกษาเกีย่วกับสรีรวิทยาการเปลี่ยนแปลงใน
ผูสูงอายุทั้งที่ปกติและเจ็บปวย เพื่อหาแนวทางที่จะสงเสริมใหผูสูงอายุมีอายยุืนยาวอยางมีความสขุ  
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มีคุณภาพชวีิตที่ดี  พบวา  การออกกําลังกายที่เหมาะสมและสม่ําเสมอ เปนสิ่งจําเปนอยางหนึ่งทีจ่ะ
ชวยสรางเสริมใหสุขภาพมคีวามคงทนกบัการใชชีวิตประจําวนั  มีความตานทานโรค  นอนหลับได
งาย  ทองไมผูก  ไมอวน  ลดความเครียด  ชวยพัฒนาสุขภาพจิตใหดีขึ้น  
 

                             ขั้นตอนในการออกกําลังกาย 
                             ขั้นตอนที ่  1  การอบอุนรางกาย (Warm  up)  เปนการเตรียมความพรอมของ
รางกายกอนการออกกําลังกาย  เปนการเพิ่มอุณหภูมิในกลามเนื้อ  ทําใหกลามเนือ้สามารถหดตัวได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  การอบอุนรางกายใชเวลาประมาณ  5 – 10 นาที  ไดแก  การเหยยีด  การ
สะบัดแขงสะบัดขา  แกวงแขน  วิ่งเหยาะ ๆ  
                             ขั้นตอนที่  2   การออกกําลังกายอยางจริงจัง       เปนการออกกําลังกายเพื่อให
รางกายเกดิการเผาไหมอาหารในรางกายโดยใชออกซิเจนในอากาศดวยการหายใจเขาไป   เพื่อทําให
เกิดพลังงานระดับหนึ่ง ในขณะออกกําลังกายการเตนของหัวใจจะเพิม่ขึ้นมากนอยเพียงใดจึงจะเกดิ
ประโยชนแกรางกาย  ขึ้นอยูกับอายุของบุคคลนั้น  คํานวณจากสูตรของ American College of  Sport  
Medicine  คือการใช 220 ลบดวยอายุของบุคคลนั้น  อัตราการเตนของหัวใจที่เหมาะสมคือประมาณ 
รอยละ  65 – 80  (ดังตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 รอยละของอัตราการเตนสูงสุดของหัวใจตอนาทีในแตละอาย ุ(ป) 
 
อายุ 
(ป) 

อัตราการเตน 
สูงสุด  ตอนาที 

รอยละ 65 
ตอนาที 

รอยละ 70 
ตอนาที 

รอยละ 75 
ตอนาที 

รอยละ 80 
ตอนาที 

20 200 130 140 150 160 
30 190 123 133 142 152 
40 180 117 126 135 144 
50 170 110 119 127 136 
55 165 107 116 124 132 
60 160 104 112 120 128 
65 155 101 109 116 124 
70 150 98 105 112 120 

  

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย,  สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ,  การออกกําลังกายทั่วไป 
และ เฉพาะโรค ผูสูงอาย ุ (กรุงเทพฯ :โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2545), 5. 
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                             ขั้นตอนที่  3  การผอนใหเยน็ลง  (Cool  down)  เมื่อไดออกกําลังกายที่เหมาะสม
ตามขั้นตอนที ่  2  แลว ควรจะคอย ๆ ผอนการออกกําลังทีละนอย  แทนการหยุดการออกกําลังโดย
ทันที  ทั้งนี้เพือ่ใหเลือดที่คั่งอยูตามกลามเนื้อไดมีโอกาสกลับคืนสูหัวใจ     
 
                            หลักการออกกําลังกายทั่วไปสําหรับผูสงูอาย ุ
                            การออกกําลังกายที่ถูกตองสําหรับผูสูงอายุ  มีดังนี ้

1. ถาไมเคยออกกําลังกายควรศึกษาหลักการใหถูกตองและคอย ๆ ทําอยาหักโหม   
ถาหากมีโรคประจําตัว ตองปรึกษาแพทยกอน 

2. เลือกชนิดของการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับสภาพรางกายและอุปนิสัย 
3. อยาแขงขันกับผูอ่ืนเพื่อเอาแพชนะแตควรออกกําลังกายเพื่อรางกายของตนเอง 
4. ระวังอุบัติเหต ุ
5. ใหทําโดยสม่ําเสมอ สัปดาหละ 3 – 4 ครั้ง 
6. เมื่อเกิดอาการผิดปกติอยางใด ควรปรึกษาแพทย โดยเฉพาะถามีอาการหนามืด   

หรือใจสั่นผิดปกติ  ควรชะลอการออกกําลังกายลงและหยุด 
7. ควรออกกําลังกายเปนหมูคณะหรือมีเพื่อนรวมออกกําลังกาย     จะชวยให 

สนุกสนานยิ่งขึ้น 
 
                             ชนิดของการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผูสูงอาย ุ
                             1. การเดนิ  เปนวิธีทีเหมาะสมกับผูสูงอายุ (ยกเวนแตผูสูงอายุมคีวามพิการของ
เทาและขอ)  ตองเดินใหเร็วเพื่อใหเกิดการเตนของหวัใจเพิ่มขึ้น หากเดนิเร็วมากไมไดตองเพิ่มเวลา
การเดินใหมากขึ้น  ควรใชรองเทาที่เหมาะสม  มีการแกวงแขนและบริหารกลามเนื้อสวนคอและ
หนาอกบางตามสมควรขณะเดิน  ควรเดินในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และปลอดภัย  ควรเดินในตอนเชา
และมีเพื่อนหรือกลุมรวมในการเดิน  จะชวยใหเกิดความสนุกสนานยิง่ขึ้น 
                            2. การวิ่งชา ๆ ผูสูงอายุถาสามารถวิ่งได ก็ไมมีขอหามที่จะไมใหวิ่ง  แตจะตองมี
ขอเทาที่ดี  เพราะการวิ่งจะมีแรงกระแทกที่ขอมากกวาการเดิน  อาจทําใหบาดเจ็บได  และควรมี
รองเทาที่เหมาะสม   ขอปฏิบัติตาง ๆ เชนเดยีวกับการเดนิ 

3. การบริหารทาตาง ๆ มีความเหมาะสมกับผูสูงอายุ   แตควรจะบริหารใหเกิดผล 
ถึงระดับหัวใจเตนเพิ่มขึ้น 

4. การรํามวยจีน หลักการของการรํามวยจีน  คือ การเคลื่อนไหวชา ๆ  แตใชเวลา 
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และสมาธิดวย  เหมาะสําหรบัผูสูงอายุแตตองมีครูผูฝกที่ดี  มีกลุมที่เหมาะสมและตองใชเวลาปฏิบัติ
อยางจริงจัง 
                             5. โยคะเปนการออกกําลังกายที่ผสมผสานกับการควบคุมการหายใจใหเขาจังหวะ  
ตองมีครูผูฝกที่รูจริง  และปฏิบัติอยางจริงจังจึงจะไดประโยชนสูง 
 
                             ประโยชนของการออกกําลังกายในผูสงูอาย ุ
                             การออกกาํลังกายที่สม่ําเสมอ  จะทําใหเกิดประโยชนตอรางกาย  ระบบตาง ๆ 
ของรางกายจะทํางานดีขึ้น  เกิดความแข็งแรง  มีความพรอมในการทํากิจกรรมมากขึน้  ประโยชน
ของการออกกาํลังกาย พอสรุปไดดังนี ้

1. ชวยชะลอความชรา   ในผูที่ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอทําใหดูเปนหนุมเปน 
สาว กระฉบักระเฉง ความเสื่อมของสมรรถภาพทางกายและการลดลงของประสิทธิภาพในการ
ทํางานเกิดชากวาที่ควรเปน  ชวยยืดอายุใหยืนนาน 

2. การทรงตัวและการทํางานของอวัยวะตาง ๆ  มีการประสานกันดีขึน้ รางกายม ี
การเคลื่อนไหวไดดี  ปองกนัการเกดิอุบัตเิหตุได 

3. ลดน้ําหนกั  ควบคุมไมใหอวน  รูปรางสมสวน 
4. ลดความเครียดและอาการซมึเศรา  ทําใหจติใจแจมใส 
5. ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคตาง ๆ เชนโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
6. ลดความดันเลือด 

 
                   การรับประทานอาหารสําหรับผูสูงอาย ุ
                   อาหารนับวามีความสาํคัญยิ่งในการดํารงชีวิต  การรับประทานอาหารทีม่ีประโยชนจะ
สงผลตอสุขภาพรางกายทําใหแข็งแรง การรับประทานอาหารของผูสูงอายุอยางถูกหลักโภชนา คือ  
การรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถวนเพยีงพอกับความตองการของรางกาย  สามารถรักษา
น้ําหนกัใหอยูไดในเกณฑเฉลี่ย  การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ  ควรมีเปาหมายและถูกตองตาม
หลักโภชนาการ  คือ  อาหารหลัก  5  หมู  ไดแก 
                   หมูที่  1  อาหารจําพวกนม  ไข  เนื้อสัตวตาง ๆ  ไดแก  ปลา  เนื้อหมู  เนื้อวัว  เปด  ไก  
ถ่ัวตาง ๆ ไดแก  ถ่ัวเหลือง  ถ่ัวลิสง  ถ่ัวเขียว  ถ่ัวแดง  อาหารหมูนี้ประกอบดวยสารอาหารหลักคือ 
โปรตีน  ซ่ึงเปนสวนของกลามเนื้อ  เนื้อเยือ่  น้ํายอยและเลือด  ชวยในการสรางและรักษากลามเนือ้  
เนื้อเยื่อใหแข็งแรงสมบูรณและสรางภูมิตานทานโรค  ทําใหรางกายแข็งแรง  และชวยในการ
เจริญเติบโตของเด็ก  สําหรับผูสูงอายุควรเลือกรับประทานปลา  เพราะปลาสวนใหญมีไขมันต่ําและ
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ยอยงาย  เนื้อสัตวอ่ืนตองเลอืกที่ไมติดมัน  สับละเอียดหรือตมเปอย  ไข รับประทานได 3 - 4 ฟอง
ตอสัปดาห  ถามีปญหาไขมันในเลือดสูง  ใหเลือกรับประทานเฉพาะไขขาว 
                   หมูที่  2  อาหารจําพวก  ขาว  แปง  น้ําตาล  ไดแก  ขาวชนิดตาง ๆ กวยเตี๋ยว  ขนมจีน  
เผือก  มัน  ประกอบดวยสารอาหารหลักคือ  คารโบไฮเดรต  มีความสาํคัญตอรางกาย คือ ใหกําลัง
งาน  ทําใหสามารถเดิน  วิง่  ทํางานตาง ๆ ได  ในเดก็จะชวยในการเจริญเติบโต  รางกายสะสม
อาหารจําพวกนี้ไวไดนอยมาก  ถารับประทานเกนิความตองการก็จะเปลี่ยนไปสะสมในสภาพของ
ไขมันทําใหเกดิโรคอวนได   ผูสูงอายุควรลดปรมิาณการรับประทานอาหารหมูนี้เพราะความ
ตองการกําลังงานในผูสูงอายุลดลง  เชน ขาว เคยรับประทาน 3 ทัพพี  ลดเหลือ 2 ทัพพีตอมื้อ  ถาไม
ลดปริมาณลงจะทําใหเปนโรคอวนและทําใหน้ําตาลในเลือดสูงได  
                   หมูที่  3  อาหารจําพวกไขมัน  ไดมาจากพืชหรือสัตวก็ได  ที่มาจากพืช ไดแก น้ํามนัพชื  
เชน  น้ํามนัถ่ัวเหลือง  น้ํามันรําขาว  หรืออยูในเมลด็พืช ไดแก  ถ่ัวลิสง  งา  หรืออยูในรูปกะทิ  ที่ได
จากสัตว ไดแก น้ํามันหมู  หรือไขมันที่แทรกอยูในเนื้อสัตว  อาหารหมูนี้ประกอบดวยสารอาหาร
หลัก คือ ไขมัน  ความสําคัญตอรางกายคือ  ชวยใหรางกายเกิดความอบอุน  ใหกําลังงานเชนเดยีวกับ
คารโบไฮเดรต  แตเปนกําลังงานที่รางกายสะสมไวดวย  สามารถนําออกมาใชเวลาที่จาํเปน เชน เมื่อ
มีการอดอาหาร  คนที่รับประทานไขมนัมากเกนิความตองการ  รางกายจะเก็บสะสมไวตามทอง  
สะโพก  แขน  ขา  ทําใหเกดิความอวน  เปนสาเหตุของโรคตาง ๆ เชน ความดันโลหิตสูง  หลอด
เลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอุดตนั  และทําใหทองอืดเฟอ เพราะยอยยาก  ในเดก็ ไขมันชวยในการ
เจริญเติบโต  สําหรับผูสูงอายุ ควรใชน้ํามนัพืช  เชน  น้ํามันถ่ัวเหลือง  น้ํามันรําขาว  หลีกเลี่ยงน้ํามนั
จากสัตว  น้ํามนัปาลม  และน้ํามันมะพราว 
                   หมูที่  4  อาหารจําพวกผกั  ไดแก  ผักใบเขียวทกุชนิด  เชน ผักบุง  ตําลึง คะนา 
ถ่ัวฝกยาว  และผลที่มีสีเหลืองหรือสีแดง  ไดแก มะเขือเทศ  ฟกทอง  แครอท  ซ่ึงนอกจากจะทําให
อาหารมีสีสวยชวนรับประทานแลว  ยังประกอบดวย เกลอืแร  วิมาติน  ชวยทําใหรางกายแข็งแรง  มี
ใยอาหารและน้ํา  ชวยทําใหทองไมผูกและไมอวน 
                   หมูที่  5  อาหารจําพวกผลไม  ไดแก  ผลไมชนิดตาง ๆ เชน  กลวย  สม  ฝร่ัง  มะละกอ 
ซ่ึงใหสารอาหารที่สําคัญเชนเดียวกับผัก คอื เกลือแร วิตามิน  ใยอาหารและน้ํา  ผูสูงอายุรับประทาน
ไดทุกชนดิ ยกเวนผลไมที่มีรสหวานจดั เชน ทุเรียน ลําไย ขนุน นอยหนา ผลไมที่มทีุกฤดูกาลและ
เหมาะแกการบริโภคสําหรับทุกวยั ไดแก  กลวย สม ฝร่ัง และ มะละกอ 
                   น้ําสะอาด  ไมไดจัดเปนอาหารแตเปนสิ่งที่มคีวามจําเปนตอรางกายเชนเดียวกัน  น้ําชวย
ใหผิวพรรณผองใส  กระเพาะอาหารยอยอาหารไดดีขึ้น  ทองไมผูก  จึงควรดื่มน้ําสะอาดวันละ 6 – 8 
แกว 
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                   เนือ่งจากอาหารตางหมูกัน  มอีงคประกอบหลักไมเหมือนกัน  อาหารเพียงหมูเดียวจงึไม
สามารถเปนแหลงของสารอาหารทุกชนิดในปริมาณที่รางกายตองการได จึงตองบริโภคอาหารทั้ง  5 
หมู  รวมทั้งน้าํสะอาดดวย  ทุกมื้อ ทุกวนั   
 
                             หลักสําคัญในการจัดอาหารสําหรับผูสูงอาย ุ

1. อาหารควรมีปริมาณและคณุภาพเพยีงพอกบัความตองการของรางกาย    โดย 
จัดใหครบทั้ง 5 หมู  ลดปริมาณอาหารที่ใหพลังงานลง คือ ขาว แปง น้ําตาล และไขมัน   ควรเพิม่
การบริโภคอาหารที่มีใยอาหาร  เพื่อใหระบบขับถายดี 

2. แบงอาหารออกเปน 4 – 5 มื้อ โดยเพิ่มมื้อสายและมื้อบาย  ใหมื้อกลางวันเปน 
อาหารหลักเพือ่ชวยลดปญหาแนนทองหลังอาหาร  หลีกเลี่ยงอาหารที่ทําใหเกดิแกสในกระเพาะ
อาหารเพราะจะทําใหทองอดื  ถาจะมีการบริโภคก็ควรบริโภคปริมาณที่นอย ๆ กอน  แลวจึงคอย
เพิ่มใหเคยชิน เชน นมสด ถ่ัวตาง ๆ  

3. ดัดแปลงอาหารใหเคี้ยวงาย   รสไมจัดมาก  จัดแตงอาหารใหดนูารับประทาน 
และจัดเสิรฟอาหารในขณะรอน  จะชวยกระตุนใหอยากอาหาร 
 
                   จากแนวคิดสรุปไดวา อาหารสําหรับวัยสูงอายุนั้นนอกจากจะตองเหมาะสมทั้งชนิดของ
อาหารและปรมิาณของอาหารที่ไดรับแลว   ผูจัดอาหารตองคํานึงถึงรสชาติอาหารดวย ผูสูงอายมุี
ความอยากอาหารนอยกวาวยัอ่ืน ดังนัน้ถารสชาติอาหารไมอรอยถูกใจของผูสูงอายุ จะทําให
ผูสูงอายุรับประทานอาหารไดนอย สงผลใหผูสูงอายุไดรับปริมาณอาหารที่ไมเพียงพอแกความ
ตองการของรางกาย   ปริมาณอาหาร และจํานวนอาหารที่ผูสูงอายุควรไดรับจะไมเหมือนในวยัอ่ืน  
เนื่องจากผูสูงอายุบางรายมีโรคประจําตัว  อาหารของผูสูงอายุจึงตองคํานึงถึงอาหารเฉพาะโรคดวย    
การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวยั และมีคุณคาทางโภชนาการสูง  จะสงเสริมใหผูสูงอายมุี
สุขภาพดี และชลอการเกิดพยาธิสภาพของรางกายในผูสูงอายุ 
 
                   การปฏิบัตตินในภาวะเจ็บปวย 
                   พฤติกรรมเมื่อเจ็บปวย (Illness behavior)  หมายถึง การปฏิบัติที่บุคคลกระทําเมื่อมี
อาการผิดปกต ิ ไดแก การเพิกเฉย การถามเพื่อนฝูงเกี่ยวกับอาการของตน การแสวงหาการ
รักษาพยาบาล การหลบหนจีากสังคม  พฤติกรรมเมื่อเจ็บปวยจึงเปนการปฏิบัติตัวทางดานสุขภาพ
อนามัยของมนุษย  ซ่ึงเปนการดูแลสุขภาพของตนเองเมื่อเกิดการเจ็บปวย  ดังทีไ่คลแมน  (Kleinman 
1980)  กลาววา  การดแูลสุขภาพของตนเองนั้นเปนการปฏิบัติตัวทางดานสุขภาพอนามัยที่เปน
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ธรรมชาติของมนุษย  เมื่อเผชิญกับความเจ็บปวย  การดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บปวยตามแนวคิด
ของนักสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มีองคประกอบอยูอยางนอย 4 ระดับ คือ (Dean 1986 : 275 – 
284,  อางถึงใน  มัลลิกา  มัติโก 2530 : 25)  

1. การดูแลสุขภาพของตนเองของแตละบุคคล  (Individual  self care) 
2. การดูแลสุขภาพของตนเองของครอบครัว (Family care) 
3. การดูแลสุขภาพโดยเครือขายสังคม  (Care  from  the  extended  social  network) 
4. การดูแลสุขภาพโดยกลุมหรือบุคคลในชุมชน(Mutual  aid หรือ Self help  group) 

                   พฤติกรรมการดูแลตนเองของแตละบุคคลเมื่อเจ็บปวย  หมายถึง  พฤตกิรรมของบุคคล
ที่เกิดขึ้นตั้งแตบุคคลตระหนกัและประเมินผลเกี่ยวกับอาการผิดปกติของตนเอง  ตลอดจนตัดสินใจ
ที่จะกระทําส่ิงใด ๆ ลงไป  เพื่อตอบสนองตออาการผิดปกติ  รวมทั้งการตัดสินใจที่จะไมกระทําส่ิง
ใดเกีย่วกับอาการนั้น  สวนการกระทําส่ิงใด ๆ นั้น มีตัง้แตการรักษาอาการผิดปกตดิวยวิธีการของ
ตนเอง  หรือแสวงหาคําแนะนําหรือการรักษาจากผูอ่ืน  ทั้งที่เปนสามัญชน  จากครอบครัว และ
เครือขายสังคมของผูปวย  ตลอดจนบุคลากรสาธารณสุข  การดูแลตนเองที่จําเปนในภาวะเจ็บปวยนี้
มีดังนี้  คือ 

1. แสวงหาและการยึดมั่นในการชวยเหลือดานการแพทยเพือ่ใหไดรับการดูแลรักษา 
เมื่อเกิดการเจบ็ปวย 

2. เรียนรูที่จะปองกันไมใหเกิดพยาธิสภาพ 
3. ปฏิบัติตามแผนการรักษา  การวินิจฉยั  การฟนฟู  การปองกันภาวะแทรกซอนที่ 

อาจเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 
4. รับรู สนใจดูแลและปองกันความไมสุขสบายจากผลขางเคียงของการรักษา  หรือ 

จากโรค 
5. ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นจากความเจ็บปวยและการรักษา โดยรักษาไว 

ซ่ึงอัตมโนทัศน  (self – concept)   และภาพลักษณทีด่ีของตนเอง (self – image) ปรับบทบาทตนเอง
ใหเหมาะสมในการพึ่งพาตนเองและผูอ่ืน 

6. การเรียนรูที่จะมีชีวิตอยูกับผลของพยาธิสภาพ   หรือภาวะที่เปนอยูรวมท้ังผลของ 
การวินจิฉัยและการรักษาในรูปแบบการดําเนินชีวติที่สงเสริมการพัฒนาการของตนเองใหดีที่สุด
ตามความ สามารถที่เหลืออยู  รูจักตั้งเปาหมายที่เปนจรงิ 
                   โอเร็ม  และเทเลอร   (Orem & Taylor 1986,  อางถึงใน  นาตยา  เกรียงชัยพฤกษ 2544 : 
24)  กลาววา  บุคคลที่อยูในวัยเจริญเติบโตหรือกําลังเจริญเติบโต  จะปรับหนาที่และพัฒนาการของ
ตนเอง  ตลอดจนการปองกนั   การควบคมุ   การกําจัดโรค และการบาดเจ็บตาง ๆ   โดยการปฏบิัติ
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กิจกรรมในชีวติประจําวนั  เรียนรูวิธีการที่จะดูแลตนเองและสิ่งแวดลอมที่คิดวาจะมีผลตอหนาที่
และพัฒนาการของตนเอง การดูแลตนเองเปนพฤติกรรมที่เรียนรูในสิง่แวดลอมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่บุคคลนั้นไดมีสวนในการตดิตอและมีปฏิสัมพันธกับบุคลอ่ืน เพื่อที่จะรูจักจดัการกบั
ตนเองและสิ่งแวดลอมที่เปลีย่นแปลงอยูเสมอ 
                   เลวิน  (Levin)  กลาววา  การดูแลสุขภาพตนเองเปนเสมือนกระบวนการที่ประชาชน
สามารถทํากิจกรรมตาง ๆ อันไดแก  การสงเสริมสุขภาพ  การปองกนัสุขภาพและการวิเคราะหโรค  
รวมทั้งการรักษาในขั้นปฐมภูมิไดดวยตนเอง  รวมความถึงการใหความชวยเหลือของกลุมบุคคลที่
ไมไดอยูในแวดวงวิชาชีพสาธารณสุขโดยทางตรง เชน ใหการพยาบาล  หรือการใหความชวยเหลือ
ทางดานจิตใจหรือสังคม  (Levin 1976,  อางถึงใน สุวิชา  จันทรสุริยกุล  2536 : 34) 
                   ตามแนวคดิของฟราย (Fry)  การดูแลสุขภาพดวยตนเอง ประกอบดวย  การรักษา
สุขภาพและการปองกันโรค การวนิิจฉัยโรคดวยตนเอง การเยยีวยาตนเองและการรักษาดวยตนเอง  
รวมทั้งใหความรวมมือในการรักษาพยาบาล  (Fry 1973 : 18)    
                   ตามแนวคดิของ โอเร็ม (Orem 1980, อางถึงใน สุวิชา  จันทรสุริยกุล  2536 : 34)  การ
ดูแลตนเองเปนพฤติกรรมที่จงใจและมีเปาหมาย  ซ่ึงประกอบดวย  2  ระยะ  คือ 
                   ระยะท่ี  1 บุคคลที่สามารถจะกระทําการดูแลตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น  จะตอง
มีความรูเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอม  จะตองเห็นดวยวาส่ิงที่กระทาํนั้นเหมาะสมในสภาวะการณ
นั้น ๆ ดังนั้น  กอนที่บุคคลจะเหน็ดวยกับการกระทํานั้น ๆ วาเหมาะสม  จึงตองมีความรูกอนวาส่ิงที่
จะตองกระทํานั้นจะมีประสิทธิภาพและใหผลตามที่ตองการ  ดังนัน้  การดแูลตนเองจึงตองการ
ความรูเกี่ยวกบัเหตุการณและสภาวการณทั้งภายในและภายนอก ความรูที่จะชวยในการสังเกต การ
ใหความหมายของสิ่งที่สังเกตพบ การมองเห็นความสัมพันธของความหมายของเหตุการณกับสิ่งที่
ตองกระทํา  จงึจะสามารถพินิจพิจารณาตดัสินใจกระทําได 
                   ระยะท่ี  2  เปนระยะของการดาํเนินการกระทํา  ซ่ึงการกระทํานั้นจะตองมีเปาหมาย การ
ตั้งเปาหมายมคีวามสําคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ เพื่อการดแูลตนเองเพราะเปน
ตัวกําหนด การเลือกกิจกรรมที่จะกระทําและเปนเกณฑที่จะใชในการติดตามผลของการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ในการดูแลตนเองนั้น  บคุคลจะตั้งคําถามวาตนเองจะดําเนินกิจการอยางไร เพื่อจะ
ไดกระทํากิจกรรมการดูแลตนเองตามที่ไดเลือกวาจะกระทําอะไรบาง  ตนเองมแีหลงประโยชน
เหลานั้นหรือไม  จะกระทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหรือไม และจะตองกระทํานานเทาใด 
การดูแลตนเองนั้นขัดขวางตอกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิตหรือไม  จะทราบไดอยางไรวากระทําไดถูกตอง  
และถาตองการความชวยเหลือจะมีใครชวยไดบาง 
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                   จากแนวคิดสรุปไดวา  การปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยเปนการดูแลสุขภาพดวยตนเอง 
(Self – care)  คือการดําเนนิกิจกรรมทางดานสุขภาพดวยตนเองของปจเจกบุคคล  ครอบครัว กลุม
เพื่อนบาน  กลุมผูรวมงานและชุมชน  จะโดยการปฏิบัตดิวยตนเอง  หรือผูอ่ืนชวยเหลือ  โดยรวมถึง
กระบวนการตดัสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกบัสุขภาพ การปองกันโรค  การวินจิฉัยโรค  การรักษาโรค  
(รวมทั้งการใชยา)  และการปฏิบัติหลังรับบริการ  อาจเริม่ตนดวยการเฝาสังเกตอาการโดยไมทําการ
รักษาเยยีวยาใด ๆ หรือทําการรักษาพยาบาลตนเอง  หรือไปรับบริการการรักษาพยาบาลตามแหลง
ตาง ๆ   ทั้งนี ้  ขึ้นอยูกับการประเมินตนเองผูสูงอายุ  และอาจมีปจจยัหลายประการเขามาเกี่ยวของ
ดวย  อาทิ  ความเชื่อ  ความรุนแรงของอาการเจ็บปวย  ฐานะทางเศรษฐกิจ  คาใชจายในการเดินทาง  
ความสะดวกตาง ๆ   และการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวยจะชวยควบคุมความผิดปกติที่เกิดขึ้นไมใหเปน
อันตรายตอชีวติได   
 
                   การจัดการความเครียด 
                   ความเครียด  หมายถึง  ปฏิกิริยาของรางกายและจิตใจอันถูกกระตุนใหตืน่ตัวมากเกิน
ภาวะปกติ  เพื่อความพรอมที่จะเผชิญกับสภาพอันยุงยากซับซอนของชีวิต  เชน การสอบไล  การถูก
สอบสวน  การจากไปของคนรัก  การแตงงาน  การเดนิทางไปตางประเทศ  การแขงขัน  การเผชิญ
กับสภาวะการณอันยุงยาก หรือภาวะฝนใจตาง ๆ สถานการณดังกลาวนั้นเปนทั้งทางบวกและทาง
ลบทําใหคนเราเครียดได 
                   การจัดการความเครียด หรือบางคนใชคําวาการรับมือกับความเครียด  เปนพฤติกรรม
หรือการกระทาํที่ใชในการเรียนรูพุทธิภาวะ (Cognitive activity) ที่นํามาใชจัดการกับความเครยีด  
และไมวาแตละคนจะรับมือกับความเครียดอยางไรก็ลวนแตมีผลกระทบตอพวกเขา ไมวาทางตรง
หรือทางออม การจัดการความเครียดเปนกลยุทธการปรับตัว  ผูคนจะใชกลวิธีรับมือและจัดการกับ
ความเครียดเมือ่ตองเผชิญกับปญหารุนแรงที่พวกเขาไมสามารถอยูเหนอืพฤติกรรม หรือผลอันเปน
ทุกขที่เกิดขึ้น   
                   ลาซารัส และ โฟลคแมน  (Lazarus and Folkman 1984 : 34) ใหคํานิยามของคําวากลวธีิ
ในการรับมือกบัความเครียดหรือการจัดการความเครียดวา เปนผลของการเปลี่ยนแปลงความนึกคิด
และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อจะจดัการกับความตองการจากภายในและหรือภายนอกรางกาย กลวิธีใน
การจัดการความเครียดเปนกระบวนการที่ใชจัดการกับปญหาและปรับการตอบสนองทางอารมณที่มี
ตอปญหานั้น ๆ  
                   ฮาน  (Haan 1989,  อางถึงใน สุวิชา  จนัทรสุริยกุล  2536 : 35) ใหความหมายของคําวา 
กลไกจัดการ (Cooping) กับความเครียดวาเปนความพยายามในการจัดการกับความยากลําบากตาง ๆ 
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โดยการใชความสามารถภายในตวัและการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมจากคนรอบขาง เพื่อเอาชนะ
อุปสรรคนั้น ทั้งนี้ไมจําเปนที่การเผชิญปญหานั้นจะตองประสบผลสําเร็จ 
 
                             กลวิธีจัดการความเครียด   

1. การพัฒนาทักษะในการบรหิารตนเองโดยการตั้งเปาหมายในชวีิตทั้งระยะสั้น        
และระยะยาว  ทั้งนี้ตองใหสอดคลองกับความสามารถ  เวลาที่มีอยู 

2. ปรับปรุงการบริหารอารมณของตนเอง        โดยการมีสติรูเทาทันอารมณของ 
ตนเองเสมอ รูจักสังเกต ทําความเขาใจกับสถานการณและสาเหตุที่ทําใหเกิดอารมณในทางที่
เหมาะสม  รูจกัระงับอารมณ 

3. การพัฒนาทักษะในการบรหิารความสัมพันธกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ    
การมีสัมพันธภาพที่ดกีับคนรอบขางจะชวยลดความกดดนัทางอารมณได 

4. ปรับปรุงวิธีการแกปญหา  ซ่ึงแบงเปน  2  ลักษณะใหญ ๆ คือ 
4.1 การแกไขปญหาคนเดยีว  ทาํไดโดย 

4.1.1 ระบุปญหาที่ชัดเจน 
4.1.2 รวบรวมขอมลูที่เกี่ยวของกบัปญหา 
4.1.3 วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได 
4.1.4 หาทางเลือกของวิธีการแกปญหานั้น ๆ 
4.1.5 ประเมินทางเลอืกและเลือกแกปญหาทางนัน้ 
4.1.6 วางแผนปฏิบตัิเพื่อแกปญหา 
4.1.7 นําแผนไปปฏบิัติ 
4.1.8 พิจารณาผลที่เกิดขึ้น 

4.2 การแกปญหาเปนกลุม  โดยการระดมกําลังสมองจากหลายฝาย  โดย 
4.2.1 เร่ิมดวยการใหบุคคลบางคนแสดงความคิดเห็นออกมากอน   

จากนั้นใหสมาชิกแตละคนแสดงความคิดเห็น พรอมทั้งบันทึกความคิดเหน็ของแตละคนเพือ่
เปรียบเทียบผลที่ไดรับ 

4.2.2 เมื่อไดรับความคิดหลากหลาย   ใหกลุมชวยกันประเมนิความคิด 
นั้น  พิจารณาขอดีขอเสียของแตละชนิด 

5. พัฒนาความอดทนของรางกายดวยการดําเนินชีวิตใหเหมาะสม     ไมเสี่ยงกับ 
การเกิดปญหาสุขภาพ  เชน  หลีกเลี่ยงการใชสารเสพติด 

6. การมองโลกในแงดี อันเปนทักษะที่สามารถฝกฝนไดดวยการสรางความรูสึก 
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ที่ดีกับบุคคลและสิ่งแวดลอม   การรูจักใหอภัยตอตนเองและผูอ่ืน  มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง  รูจักเอา
ใจเขามาใสใจเรา 

7. การฝกทําสมาธิ เปนการทําใหจิตใจจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทําใหจิตใจสงบ 
และผอนคลาย 
                   ฟาเมอร (Famer 1984 : 18) กลาวถึงกลวธีิรับมือกับความเครียด  ในขั้นแรกคือการ
เรียนรูที่จะเผชญิกับความเครยีด  โดยการประเมินปญหาใหเปนระบบ  ไดแก 

1. การจําแนกที่มาของความเครียด            โดยการเขียนรายละเอียดเหตกุารณหรือ 
สถานการณทีท่ําใหเกดิความขัดแยง   การเปลี่ยนแปลง   ความคับของใจ  ความกดดัน  และปจจยัที่
ทําใหเครียด บันทึกผลของความเครียดทั้งทางรางกาย จิตใจและพฤติกรรม จะทําใหทราบวา  
ความเครียดอนัไหนที่รบกวนชีวิตเรามากกวากนั 

2. กําหนดเปาหมายของเราที่ตองการจะทํา   เชน     จะขจดัที่มาของความเครียดหรือ 
วาจะเปลี่ยนแปลงการตอบสนองของตัวเราที่มีตอส่ิงที่ทําใหเครียด  เปนตนวา เปลี่ยนสาขาที่เรียน
หากวามันทําใหเครียดเนื่องจากวาเราไมสนใจวิชานั้น 

3. การวางแผน  เขียนขั้นตอนตาง ๆ ที่จะนํามาใชจัดการอยางชัดเจน 
4. การนําไปปฏบิัติตามแผนทีว่างไว 
5. ดูการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ทําใหเครียด     และการตอบสนองที่เกิดจากการนําเอา 

วิธีการจัดการกับความเครียดไปใช 
6. ปรับเปลี่ยน  ถาจําเปนใหเปลีย่นมาใชวิธีใหมเพื่อใหไดผลดีขึ้น 

                   บวร   สงคศิริ  และคณะ (2540 : 23 – 26 )  ไดแบงกลยทุธในการเผชญิกับความเครยีด
ออกเปน  3 ดาน   

1. กลยุทธการเผชิญความเครียดดวยการเรยีนรูอยางมีเหตุผล (Cognitive)ไดแก  การ 
เปลี่ยนแปลงการประเมินความสัมพันธของสิ่งที่ทําใหเครียดนั้นจะชวยใหคนมีความคิดสงบลง มี
เหตุผลและเปนไปในเชิงสรางสรรค   ผลสําเร็จของการเผชิญดวยการเรียนรูอยางมีเหตุผลนี้ไมใช
การกําจัดสิ่งทีม่าคุกคามออกไป     แตสามารถลดการคุกคามและการรบกวนจากสิ่งนัน้ใหนอยลง 

2. กลยุทธการเผชิญความเครียดทางพฤติกรรมคือการจัดการโลกสวนตัวเสียใหมให  
เปนไปในทิศทางที่ทําใหเกดิผลกระทบจากสิ่งที่มาคุกคามนั้นนอยลง  อาจเปนการจัดการเรื่องเวลา  
ซ่ึงจะลดความเครียดใหนอยลงโดยการใชเวลาใหเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 

3. กลยุทธการเผชิญความเครียดโดยทางรางกาย          คนเรามักจะเผชิญความเครียด 
โดยการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองทางรางกายโดยตรง  ทั้งในสวนที่เกิดขึน้กอน  เกดิระหวาง  
หรือเกิดหลังจากความเครียด ตัวอยางเชน การใชยา แตการใชยาเปนวิธีการแกปญหาเพียงชัว่คราว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 45

เทานั้น  ซ่ึงอาจจะดีในบางกรณี  แตการนําวิธีแกปญหาระยะสั้นมาใชกับปญหาคุกคามระยะยาว  
เชน  การวางงานหรือความไมลงรอยกันของชีวิตการแตงงานจะทําใหเกิดการใชยาตดิตอกันจนเกดิ
ติดยา  รางกายเจ็บปวย  มีหนีสิ้น  และปญหาอื่น ๆ ตามมาได  จากเหตุผลเหลานี้บางสวนทําใหมีการ
สรางโปรแกรมสําหรับลดปฏิกิริยาความเครียดทางกายโดยไมใชยาขึ้น  ลดการเราทางรางกายลงไป
ได 
                   โดยธรรมชาติคนเราเมื่อเผชิญกับความเครียดที่รุนแรง   ยอมหาทางผอนคลายดวยวธีิ
ตาง ๆ เพื่อปลดเปลื้องระดับความเครียดใหลดลง จนถึงระดับที่พอทนได  หรือความเครียดหมดไป
เลย  และพรอมจะเผชิญกับความเครียดทีจ่ะแวะเวยีนกลับมาใหมไดเสมอ 
 
                   จากแนวคิดสรุปไดวา  ความเครียดในผูสูงอายุมักเกิดจากความอางวาง  เปลาเปลี่ยว  
การถูกทอดทิ้งใหอยูอยางโดดเดี่ยว  ขาดการมีลูกหลานลอมหนาลอมหลังอยางแตกอน  ซ่ึงเปนผล
มาจากการอพยพยายถ่ิน  และการเปลี่ยนแปลงลักษณะของครอบครัวจากครอบครัวขยายมาเปน
ครอบครัวเดี่ยว  ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคอืความเสื่อมถอยตามธรรมชาติ  ไมวาจะโดยทางกาย  ทาง
ใจ  และทางสังคม  วัฒนธรรมตะวันตกทีท่ําใหเดก็วยัรุนขาดกิริยามารยาทออนนอมตอผูใหญ ก็เปน
ผลทําใหผูใหญรูสึกนอยใจ  ดอยคุณคา และรูสึกกระทบกระเทือนทางใจ  ประกอบกับเปนวัยที่ตอง
เกษยีณอายุจากงานจึงทําใหรูสึกวาตนเองไมมีประโยชนกับใคร  ยิ่งในรายที่ขาดเงนิ  ขาดทุนสํารอง  
ในขณะที่สภาพรางกายทรุดโทรม  เจ็บออด ๆ แอด ๆ ก็ยิ่งมีความเครียดสูงมากขึ้น  ดังนั้น  ถา
ผูสูงอายุรูจักใชวิธีการจัดการกับความเครยีดไดอยางถูกตองเหมาะสมแลว กจ็ะทําใหผูสูงอายุ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 
                   ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสงูอาย ุ
                   เพศ      เปนตัวกาํหนดความแตกตางของบทบาทหนาที่และบุคลิกภาพของบคุคลใน 
สังคม เปนสิ่งที่แสดงถึงคานิยมของบุคคลที่บงบอกถึงคุณภาพ  โดยพบวาบุคคลที่แตกตางกันยอมมี
ความรูสึกนึกคิดที่แตกตางกนั   หากพิจารณาในแงที่วาเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ  บทบาททางสังคมของ
เพศชายที่เคยมเีร่ิมลดลง เนื่องจากความสามารถในการทํากิจกรรมลดลงจากความเสือ่มของรางกาย 
กลายเปนผูไมประกอบอาชพี  มีรายไดลดลง  ขาดการติดตอกับสังคมเนื่องจากสุขภาพไมเอื้ออํานวย 
และตองพึ่งพาผูอ่ืนมากขึ้น   และจากการศกึษาของ สมสุข  สิงหปญจนที  (2540,   อางถึงใน  อนุชา  
ขุนเมือง 2546 : 31)  พบวา  ผูสูงอายุเพศหญิงมีการสูญเสียบทบาทหนาที่นอยกวาเพศชาย  ผูสูงอายุ
เพศหญิงเคยทาํหนาที่แมบาน  ประกอบอาหาร ดูแลบาน  ดูแลบุตรหลานเมื่อเจบ็ปวย  ตั้งแตวัย
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กลางคนจนกระทั่งเขาสูวัยสูงอายุ  บทบาทหนาที่ของผูสูงอายุก็ยังไมเปลี่ยนแปลงไป  ผูสูงอายุหญิง
ยังคงดํารงบทบาทหนาที่ในครอบครัวเหมอืนเดิม 
                   อายุ   เปนปจจยัพื้นฐานที่บงชี้ถึงความแตกตางทางดานรางกาย  และความรูสึกนึกคดิ  
อายุจะเปนตวับงชี้วุฒิภาวะหรือความสามารถในการจัดการกับสิ่งแวดลอม  ภาวะจติใจและการรบัรู  
อายุมีอิทธิพลในการกําหนดความสามารถในการดแูลตนเองของบุคคล  ซ่ึงจะเพิม่ขึ้นตามอายุจน
สูงสุดในวยัผูใหญ  และอาจลดลงในวยัสูงอายุ  (Orem 1991,  อางถึงใน  อนุชา  ขุนเมือง 2546 : 32)  
ในการแบงอายุตามเกณฑการสูงอายุกับภาวะสุขภาพออกเปน 3  กลุม  ดังนี้   1)  กลุมสูงอายุระดบั
ตน  คือมีอายตุั้งแต  60 – 74 ป  มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางกายภาพและสรีรวิทยาไมมาก  ยงัมี
ความสามารถในการชวยเหลือตนเองไดเปนสวนใหญ    2) กลุมผูสูงอายุระดับกลาง  คือมีอายุตั้งแต  
75 – 90  ป  มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางกายภาพและสรีรวิทยาบางแลวเปนสวนใหญ    มีความ
บกพรองในการดูแลตนเอง          เริ่มมีความตองการดูแลเอาใจใสจากบุคคลอื่น   3)  กลุมผูสูงอายุ
ระดับปลาย  มีอายุตั้งแต  90 ป  ขึ้นไป  มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางกายภาพและสรีรวิทยาอยาง
เห็นไดชัดเจน  มีความบกพรองในการดแูลตนเอง   ตองการการดูแลเอาใจใสจากบุตรหลานในสวน
ที่บกพรองไป  (บรรลุ  ศิริพานิช  2542) 
                   ระดับการศึกษา   การศึกษาของผูสูงอายุเปนสิ่งสําคัญในการดูแลตนเอง  และยังเปน
ปจจัยที่ทําใหบุคคลไดรับรูขอมูลขาวสาร  มีการพัฒนาการเรียนรู  และสามารถตัดสินพิจารณาใน
การปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองได  (ฉตัรทอง  อินทรนอก 2540, อางถึงใน อนุชา  ขุนเมือง 2546)  
และจากการศกึษาของกันยารัตน  อุบลวรรณ (2540)  พบวา  ระดับการศึกษาของผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น  
ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองจะเพิ่มขึ้นดวย  นอกจากนีก้ารศึกษายังชวยใหบคุคลรูจักการใช
ความคิดของตนเองในการแกปญหา  มีการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของ กมลพรรณ  หอมนาน (2539 : 121)  ที่พบวา  ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูง  จะมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองดี  ในทางตรงกันขาม  ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่ํา  จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ไมดี  การศึกษาจึง เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาความรู  ทักษะและการมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง  
โดยทั่วไปบุคคลที่มีการศึกษาสูงทําใหมทีักษะในการแสวงหาขอมูล  การซักถามปญหาตาง ๆ 
ตลอดจนรูจักใชแหลงประโยชน  รูจกัทีจ่ะรักษาและดแูลเอาใจใสสภาพจิตใจของตนเองไดอยาง
ถูกตองและดกีวาผูที่มีการศึกษาต่ํา  การศึกษายังทําใหผูสูงอายุไดรับการตอบสนองในดานตาง ๆ ซ่ึง
จะทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพทีด่ี 
                   สถานภาพสมรส   แสดงถึงลักษณะความสัมพันธทั้งทางดานสังคมและจิตใจระหวาง
บุคคลและการไดรับแรงสนบัสนุนทางสังคมจากระบบครอบครัว  ซ่ึงจะสงเสริมใหบุคคลมีการ
ปฏิบัติเพื่อการดูแลตนเอง  (Orem 1991,  อางถึงใน  อนุชา  ขุนเมือง 2546 : 38)   การมีคูชีวิต  จะมี
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ความผูกพันตอกันอยางลึกซึง้ระหวางคูสมรสกับคูสมรส  เมื่อคูสมรสเจ็บปวยจะมีคนดูแลชวยเหลือ
เอาใจใสตอกนั  ตางจากกลุมสถานภาพสมรสอื่นที่อยูอยางโดดเดีย่วที่ตองชวยเหลือตัวเองทั้งปกติ
และยามเจ็บปวย  การขาดคูสมรสนั้นจะทาํใหรูสึกอางวาง โดดเดี่ยว  ขาดคูคิด  ขาดที่ปรึกษา  เหงา  
วาเหว   ขาดคนใหความชวยเหลือใหกําลังใจ  การสูญเสียคูสมรสจะมีผลกระทบกระเทือนอยางมาก
ตอสภาพจิตใจ  จากการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดของผูสูงอายุ คือการตายของคูครอง  เมื่อคูครอง
ตายจากไป  ทําใหมีความรูสึกเศราโศก  (บรรลุ  ศิริพานิช 2542 : 12)  และจากการศึกษาเกีย่วกบั
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุของฉัตรทอง  อินทรนอก  (2540,  อางถึงใน  อนุชา  ขุนเมือง 
2546 : 37)  พบวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคูมีสภาวะจติใจทีด่ีกวาผูสูงอายุที่มสีถานภาพสมรส
โสด  หมาย  หยาราง  หรือแยกทางกันอยู   ทั้งนีเ้นื่องจากการมีคูสมรสจะทําใหผูสูงอายุมีเพื่อนและ
มีกําลังใจในการดําเนินชวีิต 
                   รายได    เปนตวับงชี้ถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมถึงแหลงประโยชนของ
บุคคล  ซ่ึงเปนปจจยัพื้นฐานที่มีอิทธิพลและมีความสําคัญตอการดํารงชีพ  เพื่อตอบสนองความ
ตองการขั้นพืน้ฐานและความสามารถในการดูแลตนเอง ผูสูงอายุที่มีรายไดพอเพียง  สามารถที่จะ
ซ้ืออาหารที่มีประโยชนในการดํารงสุขภาพทางกายใหแข็งแรง  และตอบสนองความตองการดาน
การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย อาจกลาวไดวารายไดเปนปจจยัที่สําคัญในการดํารง ชีวิตของคนใน
สังคมปจจุบันที่สนองความตองการดานตาง ๆ  
                   แหลงของรายได   เปนตัวบงชี้ถึงการเห็นคุณคาในตนเองในเรื่องการมอํีานาจในการใช
จายเพื่อสนองความตองการและธํารงไวซ่ึงสุขภาพ   จากการศึกษาของสุวิมล  พนาวัฒนกุล (2534)  
พบวา    ผูสูงอายุที่มีรายไดเปนของตัวเองจะเกดิความมัน่ใจในคุณคาของตัวเอง ไมตองพึ่งพาบุคคล
ในครอบครัวและชุมชน  และมีความสัมพนัธกับความสามารถในการดูแลตนเอง 
                   ภาวะการมีโรคประจําตัว  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุ   จากการศึกษาของ สาลินี  ลีลสัตยกุล (2540 : 111)  พบวา  ภาวะสุขภาพหรือภาวะการมี
โรคประจําตัวเปนปจจยัหลักที่สัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ กลาวคือเปนปจจยัทีช่วยใหบุคคลมี
ความกระตือร้ือรนในการหาขอมูลที่เกี่ยวกบัการดูแลตนเอง  การเขารับบริการทางสุขภาพ  เพือ่
บําบัดภาวะการมีโรคนั้นใหเบาบางลงหรือหมดไปจนทําใหตนเองกลับสูภาวะปกติ   
                   การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอาย ุ   เปนความสัมพันธทั้งทางตรงและทางออมระหวาง
บุคคลหนึ่งกับสมาชิกในชมรม  โดยพบวาการเปนสมาชิกของชมรมจะไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมดวย  จากการศึกษาของฉวีวรรณ  แกวพรหม (2530,  อางถึงใน ขวัญสุภา  วงศบา 2544 : 33)  
พบวา  กลุมหรือชมรมมีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุกรุงเทพ ฯอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 
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                   การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน  เปนการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น  ทั้งนี้เพราะ
การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น เปนเสมือนแรงสนับสนนุทางสังคมที่จะชวยสงเสริมการดูแลตนเอง 
โดยเพิ่มแรงจงูใจในการตอบสนองความตองการการดแูลตนเอง ชวยใหผูสูงอายุคงความสามารถใน
การดูแลตนเองที่พัฒนามาแลว  อีกทั้งยงัชวยใหผูสูงอายุขอความชวยเหลือและแสวงหาขอมูลเพือ่
การดูแลตนเอง   และจากการศึกษาของ  Miler ( อางถึงใน  อนุชา  ขนุเมือง 2546 : 125)  พบวาปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอความผาสุกของชีวิตของผูสูงอายุคือการมีกจิกรรมในสังคม โดยพบวา การมีกิจกรรม
ทางสังคมเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการมีพฤติกรรมตามคําแนะนําในการรักษาพยาบาล 
 
                   จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยที่เกี่ยวของ พบวา  ขอมูลสวนบุคคลที่แตกตาง
กัน  มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุทั้งส้ิน  ดังนั้นผูวิจยัจึงตั้งสมมติฐานในการวิจยัคร้ังนีค้ือ  
ผูสูงอายุในอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  ที่มีขอมูลสวนบุคคลแตกตางกัน   มพีฤติกรรมสุขภาพ
แตกตางกนั 
 

ตอนที่  3   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
 
1.   ความหมายของความรูสกึมีคุณคาในตนเอง   
                   ความรูสึกมีคุณคาในตน  นบัวามีความสําคัญยิ่งที่จะทําใหบุคคลประสบความสําเร็จใน
ชีวิต นักจิตวทิยาสวนใหญมีความเหน็พองกันวาพฤติกรรมตาง ๆ มีผลมาจากความตองการของ
มนุษย  โดยท่ีความตองการทางจิตใจนับวาเปนแรงจูงใจที่ผลักดันใหเกดิการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ  
นักจิตวิทยาทีศ่ึกษาเกีย่วกับเรื่อง  “ตัวตน” เชื่อวาพฤติกรรมทุกอยางที่แสดงออกมา  เปนผลมาจาก
ความนึกคิดเกีย่วกับบุคคลนั้น 
                   เกยีรติวรรณ  อมาตยกุล  ไดกลาวถึงแนวคดิของ  มาสโลว (Maslow 1970,  อางถึงใน  
ขวัญใจ  พิมพิมล 2543 : 33) ไววา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนความเชื่อมั่นในตนเอง เปน
ความรูสึกของบุคคลที่ตองการใหตนเองเปนคนมีประโยชนและมีคณุคา มีความเขมแข็ง มี
สมรรถภาพในการกระทําส่ิงตาง ๆ มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถ  เปนความรูสึกที่เกิดจาก
การมองเห็นความแตกตางระหวางบุคคลวาไมมีใครเหนอืกวาใคร ไมมีใครต่ําตอยกวาใคร เพยีง แต
วาคนเราแตละคนมีความเปนเอกลักษณที่แตกตางกัน เมื่อเราเห็นคุณคาของตัวเรามากขึ้นความ
เคารพในเอกลกัษณของตวัเองจะมากขึน้ ความรูสึกเดยีวกันนี้จะแผขยายไปสูผูอ่ืน  จะเหน็คุณคาใน
ตัวของผูอ่ืนแตกตางไปจากเรา และเราจะมีความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืนมากขึ้น   
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                   คารเพนนิโต (Carpenito 1983,  อางถึงใน  พรรณี ฉุนประดับ 2538 : 12)  กลาววา
ความรูสึกมีคุณคาในตน  เปนบุคลิกภาพอยางหนึ่งของบุคคลที่จะมีการตัดสินความรูสึกมีคุณคาใน
ตน จากการประเมินตนเองในเรื่องความสามารถและการยอมรับของสังคม 
                   แบรีและมอรแกน (Barry and Morgan 1985,  อางถึงใน  สิรินทร  ศาสตรานุรักษ 2538 : 
46)  กลาววา ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  เปนความรูสึกของการยอมรับตนเองและเปนการมอง
ตนเองในทางบวก 
                   ทาฟท  (Taft 1985, อางถึงใน สาวิตรี  ทยานศิลป 2541 : 44)  กลาววา ความรูสึกมีคุณคา
ในตนเอง เปนการประเมินหรือตัดสินคุณคาของตนเองโดยอาศัยกระบวนการรับรูความรูสึกมีคุณคา
ในตน  2  ขั้นตอน คือ 
                   1.  การรับรูคุณคาของตนเองจากภายใน (Inner self-esteem) เปนการรับรูคุณคาของ
ตนเอง โดยการประเมินจากความสามารถ สมรรถนะและการกระทําตาง ๆ แลวผลที่ไดรับตรงตามที่
ตนปรารถนาหรือคาดหวัง ซ่ึงความรูสึกในลักษณะนี้จะถูกสรางขึ้นอยางถาวรจากประสบการณ
ตั้งแตชวงแรกของชีวิต 
                   2.  การรับรูคุณคาของตนเองจากภายนอก (Outer self-esteem) เปนการรับรูคุณคาของ
ตนเองโดยการประเมินเจตคติและการยอมรับของบุคคลอื่นที่มีตอตนเอง  ซ่ึงความรูสึกมีคุณคาใน
ตนลักษณะนีส้ามารถเปลี่ยนแปลงไดตามบทบาทสังคมและความสามารถในการเผชิญปญหาของ
บุคคลนั้นๆ 
                   มัสเซน และคณะ (Mussen and others 1990,  อางถึงใน ขวัญใจ  พิมพิมล 2543 : 33)  
กลาวถึงความภาคภูมใิจในตนเองวาเปนการประเมินคุณสมบัติตาง ๆ ของตนเองและมีการตัดสินวา
ดีหรือไมด ี  ซ่ึงจะแตกตางกบัอัตมโนทัศน (Self – concept)   ที่เปนความคิดในเชงิบรรยายแตไม
ตัดสิน เชน การมีผมสีดําและมีเสียงเบาเปนสวนหนึ่งของอัตมโนทัศนของแตละบุคคล แตคุณสมบตัิ
เหลานี้ไมไดตดัสินวาดหีรือไมด ี
                   แมคครอสกี้ ริชมอนดและสจวต  (McCrosky   Richmon and Stewart 1986,    อางถึงใน 
ชัยวัฒน  วงศอาษา  2539 : 7)  กลาววา ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  เปนทัศนะของบุคคลที่มองเห็น
ตนเองในเชิงคุณคาโดยรวม ผูที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนต่ําจะมีแนวโนมขาดความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเองและวัดสมรรถนะของตนเองทางลบแทบทุกดาน ไมวาจะพยายามมาก
เพียงใดมักจะคิดวาตนเองลมเหลว  เมื่อเปนเชนนี้ผูที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนต่ํา จึงมักจะมี
ความสัมพันธทางบวกกับความหวั่นไหวในการสนทนา โตตอบ มักตกอยูใตอิทธิพลของผูอ่ืนและมี
การควบคุมตนเองไมคอยได  ดังนัน้ ผูทีม่ีความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ํา  จึงมีแนวโนมที่จะยอมและ
คลอยตามกลุม   การที่ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนโดยงายก็เพราะมักคิดวาความคิดเห็นของตนมี
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คุณคานอยกวา  ในขณะทีผู่ที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนสูงมักจะเปนผูนําในการสนทนา  มีความ
เชื่อมั่นและคาดหวังในความสําเร็จที่จะไดรับเปนอยางด ี หากนาํผูที่มีความรูสึกมีคุณคาในตน
แตกตางกนัมาทํากิจกรรมรวมกัน  ผูที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงจะเปนผูที่ผูกขาดการสนทนา
แตผูเดียว 
                   ศรีเรือน  แกวกงัวาล  (2532 :105)  ไดใหความหมายของความรูสึกมีคุณคาในตนเองวา  
เปนการแสวงหาและรักษาศกัดิ์ศรีเกยีรติยศทั้งโดยตนเองสํานึกและผูอ่ืน  กลาวขวัญยกยองเชิดชู  
เชน ความตองการมีเกียรตมิีหนามีตา  ความตองการมีช่ือเสียงเปนที่ยกยองนับถือจากผูอ่ืนที่มิใช
ลักษณะ ฉาบฉวยจอมปลอม 
                   มะลิ  อุดมภาพ (2538 :11)  กลาววา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนความรูสึกนึกคิด
ของแตละบุคคลวาตนเองนัน้เปนบุคคลที่เกงและมีคณุคา มีความสามารถและมีช่ือเสียงเปนที่รูจัก
กับบุคคลทั่วไป  มีความเชื่อมั่น และมีบุคลิกลักษณะสงาผาเผยเปนที่นาเชื่อถือ 
 
                   พัฒนาการของความรูสึกมีคณุคาในตนของบุคคล 
                   เนือ่งจากความรูสึกมีคุณคาในตนเอง เปนกระบวนการตัดสินคุณคาของบุคคลจาก
ประสบการณและการรับรูเกี่ยวกับตนเองในอดีตที่ผานมา  ไมวาจะเปนจากพฤติกรรมของคนรอบ
ขาง  ความสาํเร็จหรือความลมเหลวในชวีติ  ประสบการณตาง ๆ  เหลานี้จะคอย ๆ สะสมและ
ปรากฏเปนภาพอยูในจิตใจของบุคคลนั้น ในลักษณะของความรูสึก  คานิยมหรือความเชื่อที่ฝงลึกลง
ไปในจิตใตสํานึกวาตนเปนคนอยางไร  มีคุณคาและมีความสําคญัสําหรับผูอ่ืนมากนอยเพียงใด 
ดังนั้น  การสรางหรือพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนของบุคคลจึงตองอาศัยกระบวนการพัฒนาที่
ตองใชระยะเวลาคอนขางยาวนาน  ซ่ึงกระบวนการพฒันาดังกลาวนี้จะเริ่มตั้งแตวัยเด็กและคอย ๆ 
พัฒนาไปอยางตอเนื่องตามอายุที่เพิ่มขึ้นโดยในวยัเดก็  ลักษณะของการรับรูเกี่ยวกับคุณคาของ
ตนเองจะเปนการพิจารณาในเรื่องของรางกายเปนสําคัญ  เพราะเด็กยงัมีพัฒนาการดานความคิดไม
เต็มที่และประสบการณนอย  ความคิดอานจึงจํากดัอยูเฉพาะสิ่งใกลตวั  เมื่อเดก็เหลานี้เติบโตเปน
ผูใหญ  การพฒันาทางรางกาย สติปญญา  อารมณและสังคมจะเปนไปอยางรวดเรว็  ประกอบกบั
ประสบการณดานตาง ๆ ก็เพิ่มมากขึ้นทําใหมีความคดิที่กวางขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น การรับรูเกี่ยวกับ
ตนเองจึงเปลี่ยนแปลงไป โดยมุงเนนการประเมินคุณคาของตนเองจากความสามารถในหนาทีก่าร
งาน ความสาํเร็จและปฏิกริิยาที่ผูอ่ืนมีตอตนเองแทนการประเมินเฉพาะสวนตาง ๆ ของรางกาย
ดังเชนในวยัเดก็  ตอจากนั้นความรูสึกมีคุณคาในตนเองจะเปลี่ยนแปลงอยางมากอีกครั้งเมื่อเขาสูวัย
สูงอายุ  เนื่องจากเปนวัยที่รางกายมีการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยลง  มีการสูญเสียความสามารถ
ทางดานรางกายและสถานะทางสังคม  บุคคลวัยนี้จึงเริม่รูสึกวาตนเองไมมีคุณคา  ไมมีความสําคัญ  
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เปนผลใหความรูสึกมีคุณคาในตนเองลดนอยลง บุคคลที่มีความรูสึกวาตนเองไมมคีุณคาจะรูสึกวา
ไมมีใครรักตนจึงเกิดความวติกกังวลและซมึเศราได 
                   คุณลักษณะพื้นฐานของความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
                   คูเปอรสมิธ (Coopersmith  1981 : 2 – 4)   กลาวถึงคุณลักษณะพืน้ฐานของความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง  ซ่ึงบุคคลใชเปนสิ่งตัดสินวาตนประสบความสําเร็จ  มอียู  4  ประการ คือ 
                   1.  ความสามารถ (Competence) เปนวธีิการที่จะพิจารณาถึงความสําคัญโดยการกระทาํ
ใหสําเร็จตามเปาหมาย    สามารถเผชิญอุปสรรคตาง  ๆ ที่ผานเขามาในชีวิตดวยความมั่นใจ ปรับตวั
ไดดี ใชกลไกปองกันตนเองนอย และสามารถดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                   2.  ความสําคัญ  (significance)  เปนวิธีการที่บุคคลรูสึกเกี่ยวกับการถูกยอมรับการมี
คุณคาอยางเหมาะสม ตนเองยังเปนที่รักของบุคคลอื่น มีประโยชนและเปนสวนหนึ่งของครอบครัว
และสังคม 
                   3.  อํานาจในตวั (power)    เปนอิทธิพลที่บุคคลมีตอชีวิตของตนเองและตอเหตกุารณ
ตาง ๆ รอบตัว มีความเชื่อมั่นในอํานาจการกระทําของตนวาจะกอใหเกิดผลตามที่ตองการ  และมี
ความสามารถเพียงพอในการกระทําส่ิงตาง ๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคไดดวยตนเอง 
                   4.  คุณความดี  (virtue)  เปนการปฏิบัติตัวสอดคลองกับศีลธรรม  จริยธรรม  คานิยมและ
วัฒนธรรมประเพณี  สามารถรับรูคุณคาของตนเองตามความเปนจรงิ  มองโลกในแงดี  พอใจใน
ชีวิตที่เปนอยู  มีการแสดงออกของความคิดและถูกตองตามทํานองคลองธรรม 
 
                   ลักษณะของบุคคลท่ีมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
                   ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของบุคคล  สามารถแสดงออกมาใหเห็นไดจากลักษณะ
ทาทาง  น้ําเสียงคําพูดและการกระทําซ่ึงอาจจะแสดงออกมาโดยรูตวัหรือไมรูตัวกไ็ด  คูเปอรสมิธ 
(Coopersmith  1984,  อางถึงใน  อรชุมา  พุมสวัสดิ ์  2539 : 15 – 16) ไดแบงลักษณะของบุคคลที่มี
ความรูสึกมีคุณคาในตนไว  2  ลักษณะดังตอไปนี้ คือ 
                   1.  บุคคลที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนสูงเปนผูที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มองตนเองใน
ดานบวก  มีความรูสึกมั่นคงปลอดภัย  ไมหวั่นไหวตอการวิจารณ หรือการตําหนิจากบุคคลอื่นได
งาย  มีลักษณะของการยอมรับตนเอง  ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  ใสใจและสามารถรับรู
ความรูสึกของผูอ่ืนไดอยางละเอียดออน  สามารถแสดงความคิดเหน็และความตองการของตนเอง
ไดอยางตรงไปตรงมาตามความเปนจริง   ใชกลไกการปองกันตนเองนอย    มกัเปนผูริเร่ิมสราง
สัมพันธกับผูอ่ืนกอน มีความยืดหยุน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคที่มีประโยชน มีความกระตือรือรน  
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กลาทํางานที่ทาทายความสามารถ  พอใจทีไ่ดใชความสามารถอยางเต็มที่  มีความวิตกกังวลนอย  ซ่ึง
โดยภาพรวมแลวบุคคลที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนสูงจะมีความสุขและใชชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ 
                   2. บุคคลที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ํา  จะมีลักษณะแตกตางจากบุคคลที่มี
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูง  คือ ขาดความมั่นใจในตนเอง  รูสึกวาไรคา  ไมมีความสามารถ  มี
ความวิตกกังวลสูง  มีความเครียด  ไมกลาแสดงความคิดเห็นที่แตกตางไปจากคนอืน่  ชอบเปนผูฟง
มากกวาแสดงบทบาทไมมีความพยายามในการทํางานทีส่ลับซับซอน เมื่อพบอุปสรรคก็ละทิ้งงาน  
หลีกเลี่ยงการแกไขปญหา  ไมมีความยืดหยุน  มักจะยึดติดกับสิ่งที่เปนอยู  มักจะคลอยตามผูอ่ืน  
ยอมรับคําพูดของคนอื่นที่กลาวถึงตนในแงลบ ขาดความเชื่อมั่นที่จะปฏิเสธคําวิจารณของผูอ่ืน  กลัว
การทําใหผูอ่ืนโกรธ  หวั่นไหวตออิทธิพลของสังคม  ขาดพลังความสามารถที่จะทํางานใหสําเรจ็  
ใชกลไกการปองกันตนเอง  คิดวาเพื่อน ๆ ไมยอมรับ  ไมสนใจ  และเกิดความรูสึกเสียใจบอย ๆ 
ลักษณะเหลานี้มักจะพบกับบุคคลที่มีลักษณะเก็บกด  ขี้อายและหลีกเลีย่งปญหา 
                   มาสโลว  (Maslow  1970 : 67 – 71)  กลาววา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  บงบอกถึง
ลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของบุคคล ชวยใหสามารถอยูในสังคม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ การเสริมสรางใหบุคคลมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง เปนการตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานทีจ่ะทาํใหบุคคลมีความสุขมากขึ้น ดังนัน้ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  
นอกจากจะชวยปรับปรุงบุคลิกภาพเฉพาะตัวแลว ยังชวยปรับปรุงคุณภาพของบุคคล  ตลอดจนการ
สรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
                   กีล  ลินเด็นฟลด  (Geal  Lindenfield  1995 : 4 – 9, อางถึงใน  ปทมา  เรณูมาร  2539 : 
105)  ไดกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนสูงไวดงันี้ 
                   1.  สงบและรูสึกผอนคลาย (Calm and Relaxed)  สามารถควบคุมตนเองไดแมกําลัง
เผชิญกับความยุงยากและความทาทายที่หวาดกลัวอยูก็ตามมักไมคอยมคีวามเครียดปรากฏบน
ใบหนา  แมจะผานการไดรับความกดดันอยางสูงก็สามารถกลับคืนสูความสงบไดอยางรวดเร็ว 
                   2.  ดูแลตนเองด ี  (Well – Nurtured)  มีความเปนอยูที่ดใีนเรื่องของการดูแลตนเองและ
การออกกําลังกาย  ซ่ึงรวมไปถึงการเลือกแบบการแตงกาย  และการไมทําลายตนเองดวยการละเลย
สุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร  การดื่ม  และการนอนหลับ  นอกจากนี้ยังดแูลรางกายของ
ตนเองเปนพเิศษ  เมื่อตกอยูภายใตความกดดันหรือการเจบ็ปวย 
                   3.  มีพลังและจุดมุงหมาย  (Energetic  and  Purposeful)  มีชีวิตชีวาทั้งรางกายและจิตใจ
สนุกสนานกับการทํางานในหนาที่อยางกระตือรือรน  มีแรงจูงใจสูง  มีความคิดสรางสรรคในการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ปนไปในทางที่ดี 
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                   4.  เปดเผยและแสดงความรูสึก  (Open  and  Expressive)  สามารถสื่อสารกันอยาง
ตรงไปตรงมา  ทั้งภาษาพูดและภาษาทาทาง  ซ่ึงชี้ชัดถึงความรูสึกที่เกิดขึ้นในขณะนัน้ไดทันที  และ
สามารถควบคุมหรือหยดุความรูสึกที่เกิดขึน้ไดเมื่อตองการ 
                   5.  คิดในทางทีด่ีและมองโลกในแงดี  (Positive and  Optimistic)  มักจะไมคอยมีความ
วิตกกังวลและความกลัว เมื่อพบความผิดพลาดขณะทีก่ําลังเรียนรูประสบการณซ่ึงไมคุยเคยก็จะ
สังเกตกระบวนการนี้อยางเปดเผยและรูสึกปลอดภยั  ปลดปลอยความเครียดแลวกลับมาแกไข
ปญหาใหมดวยความตื่นเตน และมองเหน็โอกาสในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในสิ่งที่เขาสนใจ 
                   6.  มีความเชื่อมัน่ในตนเอง (Self – reliant)  สามารถกระทําส่ิงตาง ๆ ไดอยางอิสระและ
เปนตัวของตวัเอง พึ่งพาตนเองไดโดยไมจาํเปนตองมีผูอ่ืนคอยชี้แนะ 
                   7.  มีความสามารถในการเขาสังคมและรวมมอืกับผูอ่ืนได (Sociable and Co- operative) 
สามารถเปนสมาชิกที่ดีของกลุมและสามารถประนีประนอมเพื่อความสัมพันธที่ดีตอบุคคลเหลานี้  
สามารถชื่นชมความสําเร็จของผูอ่ืนได  อีกทั้งยังสนับสนุนใหกําลังใจในการพัฒนาของบุคคลอื่นอีก
ดวย  แมจะกาวไปสูการเปนผูนําก็สามารถแบงปนพลังอํานาจไดอยางเหมาะสม 
                   8.  มีพฤติกรรมกลาแสดงออกอยางเหมาะสม  (Appropriately  Assertive)  สามารถยืน
กรานความตองการและสิทธิของตนได 
                   9.  มีการพัฒนาตนเอง (Self – Developing) แมบุคคลเหลานี้จะมีความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองสูงแลว  ก็ยังคงตรวจสอบตนเองอยูเสมอ  มีความสุขกับการไดรับรูขอบกพรองและความ
ผิดพลาดของตนเอง  อันจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึน้ได 
                   นอกจากนี้  ซาเทียร  (Satir  1976,  อางถึงใน  ปทมา  เรณมูาร  2539 : 111)   ไดกลาวถึง
บุคคลที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนสูงไววา     จะเปนผูทีม่ีการสื่อสารอยางเหมาะสมมีแนวคดิในการ
ดํารงชีวิตที่สามารถรักตนเองและรักผูอ่ืนไดมีวิธีการดําเนินชีวิตอยางมเีหตุผลสามารถยอมรับความ
แตกตางระหวางบุคคล มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตระหนกัรูในทางเลือกตาง ๆ และความพรอมใน
การเปลี่ยนแปลงตนเอง 
                   แบรนเดน  (Branden 1966,   อางถึงใน  ภาวินี  ธนบดีธรรมจารี 2540 : 21)   ไดสรุป
พฤติกรรมการแสดงออกทางรางกายและทางจิตใจของบุคคลที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูง ไว
ดังนี ้

1. มีความยินดีทีม่ีชีวิต มีความสนุกสนานรื่นเริงประกายตาแจมใส 
2. สามารถชมเชยหรือกลาวอะไรอยางตรงไปตรงมาดวยความซื่อสัตย 
3. มีความสามารถในการวจิารณ  ยอมรับความผิดพลาดของตนเองได 
4. มีความเปนอิสระในการแสดงความรูสึก  และรับฟงคําแนะนําดวยความพึงพอใจ 
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5. สามารถพูดหรือกระทําในสิง่ที่งายหรือเปนไปได 
6. มีความสอดคลองกลมกลืนระหวางคําพูด  และกิริยาทาทางอยางธรรมชาติ 
7. การมีอารมณขัน  มองเห็นสิ่งดีในตนเองและผูอ่ืน 
8. มีความเปดเผยและกระตือรือรนในการรับประสบการณและโอกาสใหม ๆ ของ 

ชีวิต 
9. มีความยืดหยุนในการตอบสนอง มีความคิดสรางสรรคและอารมณดอียูเสมอ 
10. มีความพอใจที่ไดเปนเจาของ 
11. สามารถทนตอแรงกดดนั  ความเครียดตาง ๆ ไดอยางมีศกัดิ์ศรีในตนเอง 

                  
                   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
                   จากการศึกษาเกีย่วกับองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเห็นคณุคาในตนเองของ  
คูเปอรสมิธ (Coopersmith 1981 : 118 - 119) พบวา องคประกอบที่มีอิทธิพลตอความรูสึกมีคุณคา
ในตนเอง มี  2  ประเภท  คือ  องคประกอบภายในตนและองคประกอบภายนอกตน 
                   1.  องคประกอบภายในตน  คือลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีผลทําใหความรูสึกมีคุณคา
ในตนของบุคคลแตละคนแตกตางกัน  ซ่ึงประกอบดวย 
             1.1  ลักษณะทางกายภาพ (Physical  Attributes) เชน ความสวยงามของรูปราง
หนาตา ความคลองแคลววองไว บุคลิกภาพหรือคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่ปรากฏใหเหน็ได  เปนสิ่งที่เอือ้
ตอความสําเร็จในการทํากิจกรรมที่บุคคลนั้นใหความสาํคัญ มีสวนชวยสงเสริมใหบคุคลมีความรูสึก
มีคุณคาในตนเอง ช่ืนชมตนเองและโดยเฉพาะไดรับขอมูลยอนกลับจากบุคคลอื่นที่กลาวถึงตนเอง  
ขอมูลยอนกลับที่ไดรับเปนที่พึงพอใจก็จะทําใหเกิดความรูสึกที่ดีกับตนเองมากขึ้น  และเนื่องจาก
ลักษณะทางกายภาพนี้เปนทีป่รากฏแกสายตาเปนอันดับแรก  จึงทําใหบุคคลมักจะประเมินหรือ
ตัดสินชื่นชมกนัที่ลักษณะภายนอกกอน และยิ่งบุคคลมีความรูสึกคุนเคยกันนอย  กจ็ะประเมนิกนัที่
ลักษณะภายนอกมากขึ้นเทานั้นซึ่งจะมีผลตอความรูสึกมีคุณคาในตนของบุคคลที่ไดรับการประเมิน  
(Coopersmith  1981 : 120 – 123 ) 
             1.2  สมรรถภาพ  ความสามารถและผลงาน (General  capacity, Ability and 
Performance) องคประกอบทั้งสามมีความสัมพันธระหวางกัน และมีผลตอความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง โดยจะเปนตัวบงชี้ถึงความถี่ของการประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวในสิ่งที่ทํา  โดยมี
เร่ืองสติปญญาเขามาเกี่ยวพนัดวย สติปญญาจะมีผลตอสมรรถภาพและผลสําเร็จดวยอันจะนําไปสู
การเพิ่มความรูสึกมีคุณคาในตนเอง บุคคลที่เคยประสบความสําเร็จหรือลมเหลวมากอน  มักจะมี
เปาหมายและการเสี่ยงที่แตกตางกัน  บคุคลที่เคยประสบความสําเร็จมากอนมักจะเสี่ยงทํางานตาม
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ระดับความสามารถของตนเองโดยที่งานนัน้เปนงานทีไ่มงายหรือไมยากจนเกินไป  ประกอบกับมี
การตั้งระดับความปรารถนาตามที่เปนจริง  และจะมองตนเองในดานดมีากกวาบุคคลที่ประสบความ
ลมเหลว  (Coopersmith 1981 : 123 – 125) 
  1.3  ภาวะทางอารมณหรือความรูสึก (Affective states)  ความรูสึกของบุคคลมี
ความสัมพันธกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ซ่ึงเกดิจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นแลว
เกิดการเปรยีบเทียบและการประเมินตนเองโดยที่บุคคลนั้นอาจจะประเมินตนเองในดานบวก  ซ่ึง
เปนการมองตนเองวาเปนบคุคลที่มีความสามารถ ประสบความสําเร็จมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและ
รูสึกเปนสุข อันเปนการสงเสริมใหมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองเพิ่มสูงขึ้น แตหากบุคคลประเมิน
ตนเองในดานลบเขาจะประเมินตนเองวาไมมีความสามารถ  ไรสมรรถภาพ  มีความรูสึกดอย  รูสึก
วิตกกังวลและไมสามารถประสบความสําเร็จในอนาคตได  ยังผลใหความรูสึกมคีุณคาในตนลด
ต่ําลง 
  1.4  คานิยมสวนตวั   (Self - values)  โดยทั่วไปบุคคลจะใหความพอใจในสิ่งตาง ๆ 
แตกตางกนัออกไป  บุคคลมีแนวโนมจะใชคานิยมของสังคมเปนตัวตัดสินความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง  ถาคานิยมของตนเองสอดคลองกับสังคม  จะทําใหความรูสึกในตนเพิ่มขึ้น  แตคานิยมของ
ตนเองไมสอดคลองกับสังคม  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองจะต่ําลง 
  1.5 ความปรารถนาของบุคคล (Aspiration) การตัดสินความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ของบุคคล เกิดจากการเปรยีบเทียบผลงานและความสามารถของตนเองกับเกณฑความ สําเร็จที่
ตนเองตั้งไว  ถาผลงานและความสามารถเปนไปตามเกณฑที่ตนเองตัง้ไวหรือดกีวา  จะทําบุคคลมี
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเพิ่มขึ้น  ในทางตรงขามถาผลงานและความสามารถไมเปนไปตามเกณฑ
หรือต่ํากวาเกณฑบุคคลจะคดิวาตนเองไรคา 
  1.6  เพศ  (Sex) สังคมและวฒันธรรมสวนใหญ  จะใหความสําคัญกับเพศชาย การ
ประสบความสําเร็จของเพศชายมักจะถูกมองวาเกดิจากความสามารถ  แตถาเปนหญงิกลับถูกมองวา
เปนเพราะความพยายามหรือความโชคดี  ดงันั้นจึงพบวาสวนใหญเพศชายมีความรูสึกมีคุณคาในตน
สูงกวาเพศหญิง  (Shaver 1987, อางถึงใน  สุพรรณี  จันทรวิเศษ 2539:14) แตอยางไรก็ตามทัศนะคติ
ตอผูหญิง  และระดับความรูสึกมีคุณคาในตนมีความแตกตางกันระหวางวัฒนธรรมดวย  (Spence  
1981,  อางถึงใน  สุพรรณี  จนัทรวิเศษ  2539 :14) 
  1.7  ปญหาตาง ๆ และโรคภยัไขเจ็บ  (Problems and Pathology)   ไดแก   ปญหา
สุขภาพทั่ว ๆไป  อาการทางกายที่มีสาเหตมุาจากจิตใจ (Psychosomatic  symptoms) กลาวคือ ผูที่มี
ปญหาดังกลาวสูงจะมีความรูสึกมีคุณคาในตนต่ํา  และจะแสดงออกมาในรูปความวิตกกังวล  มี
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ความทุกข   สวนผูที่มีปญหาดังกลาวนอย  จะมีความรูสึกมีคุณคาในตนสูง (Coopersmith 1981 : 
134 - 138) 
                   2.  องคประกอบภายนอกตน คือ สภาพแวดลอมภายนอกที่บุคคลมีปฏิสัมพันธตอกัน
สงผลใหเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเองทีแ่ตกตางกนั  ซ่ึงประกอบดวย 
  2.1  ความสัมพันธกับครอบครัวและบิดามารดา  ความสมัพันธระหวางบิดามารดา
และบุตรเปนสิ่งที่มีอานุภาพมาก  ดังนั้น  ประสบการณที่บุคคลไดรับจากความสัมพันธภายใน
ครอบครวั จึงเปนรากฐานที่สําคัญในชีวติ  การไดรับความรัก ความอบอุน  การสนับสนุนให
กําลังใจใหสิทธิเสรีภาพในการกระทําส่ิงตาง ๆ เหลานีจ้ะทําใหสามารถพัฒนาความรูสึกมีคุณคาใน
ตนได 
  2.2  สถานภาพทางสังคม  หมายถึง  องคประกอบภายนอกซึ่งเปนตวับงชี้ระดับ
ทางสังคมของบุคคลเมื่อเปรียบเทียบกับบคุคลอื่น เชน ตําแหนงหนาที่การงาน บทบาททางสังคม
วงศตระกูล ฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคล ซ่ึงพิจารณาจากอาชีพ  รายไดและที่พกัอาศัย  เนื่องจาก
สถานภาพทางสังคมเปนสิ่งที่บงบอกถึงความสําเร็จและความมีเกยีรติ  บุคคลที่มีส่ิงเหลานี้จึงมีความ
เชื่อวาตนเองมคีุณคาสูง 
  2.3  สังคมและกลุมเพื่อน  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเกิดจากการรับรูในการ
เปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกับตนเองดานทกัษะ  ความสามารถ  ความ
ถนัด  ทั้งนี้เกดิจากการที่บุคคลเปนสมาชิกของกลุมซ่ึงตองเปนกลุมทีค่งที่  เพราะถาเปลี่ยนกลุมไป
เร่ือย ๆ  บุคคลอาจมองตนเองในดานลบเรื่องความสามารถที่จะเปนเพื่อนที่ดกีับคนอื่น  ดังนั้น 
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนจะชวยพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนของบุคคล  ผูที่ไมไดการยอมรับจากกลุม
เพื่อน  ไมเปนที่ประทับใจหรือไมอยูในใจของเพื่อน  จะไมชอบแสดงความคิดเหน็  เกิดความรูสึก
วาไมมีใครชอบหรือนับถือตนเองเลย  และผูที่เปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น ๆ แลว มคีวามสําเร็จต่ํามี
แนวโนมวาจะมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ําเชนกัน 
 
                   ความสําคัญของความรูสึกมีคณุคาในตนเอง 
                   ซันฟอรดและโดโนแวน  (Sanford and Donovan,  อางถึงใน  พรรณี  ฉุนประดับ 2538 : 
36 - 37)ไดกลาววา ความรูสึกมีคุณคาในตนเองและความรูสึกเกี่ยวกับตนเองมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ตาง ๆ ดังนี้ 
                   1.  มีผลกระทบตอทุกสิ่งทุกอยางที่บุคคล  คิด  พูด หรือกระทํา 
                   2.  มีผลกระทบตอการประเมนิ  และการกระทําของผูอ่ืนตอบุคคลนั้น ๆ 
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                   3. มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกของบุคคล     ในการที่จะเกีย่วของหรือกระทําส่ิง
ตาง ๆ ตอบุคคลอื่น 
                   4.  มีผลกระทบตอความสามารถของบุคคล ในการที่จะรับหรือใหความรัก 
                   5.  มีผลกระทบตอความสามารถของบุคคล ในการที่จะกระทําการเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ 
ที่เขาตองการจะเปลี่ยน 
                   บุคคลที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูง จะรับรูคุณคาของตนเองตามความเปนจริง 
ตระหนกัถึงศักยภาพทั้งหมดของตนเอง  มีจิตใจที่เปดกวางและยอมรบัสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตามความ
เปนจริงพรอมทั้งสามารถแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม บุคคลเหลานี้จะมีความกระตือรือรน  
เชื่อมั่นในตนเองวามีความสามารถในการทํางานใหประสบกับความสําเร็จ  มีความเปนตวัของ
ตัวเองในการแสดงความคิดเห็น  ไมหวั่นตอคําวิพากษวิจารณ  มีความคิดสรางสรรค มองโลกในแง
ดี มีความสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผานเขามาในชีวิต  สามารถยอมรับสถานการณที่ทําใหตนเอง
รูสึกผิดหวังและทอแทใจดวยความเชื่อมัน่ในตนเอง ดวยความหวังและความกลาหาญ  จึงเปนบุคคล
ที่ประสบความสําเร็จมีความสุข สามารถดําเนินชวีิตตามที่ตนปรารถนาไดอยางดี  ผูที่มีความรูสึกมี
คุณคาในตนเองสูง จะมีพลังในการหลกีเลี่ยงปญหารุนแรงในอนาคตไดเปนอยางด ี  (Pope and 
others 1988,  อางถึงใน  ชัยวัฒน  วงศอาษา 2539 : 9) 
 
                   การเสริมสรางและพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
                   ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ไมใชเปนสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ  หากแต
ตองมีการปลูกฝงและเสริมสรางใหเกดิขึ้น  ทั้งดวยตวัของบุคคลนั้นเอง และดวยการสนับสนุนจาก
บุคคลรอบขาง ซ่ึงแนวทางการเสริมสรางและพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองนั้นจะแตกตางกับ
ไปตามสภาพการณและประสบการณตาง ๆ  ที่แตละคนไดรับ  โดยมีนักวิชาการหลายทานได
กลาวถึงแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการเสรมิสรางและพัฒนาความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง  ไวดังนี ้
                   ซาสส  (Sasse  1978,  อางถึงใน  ชาญวุฒิ  วงษเพง็  2539 : 9)  เสนอวิธีการสรางเสรมิ
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ดังนี ้
                   1.  สรางความมั่นใจในตนเอง  โดยนึกถึงความสําเร็จขางหนาในชวีิต 
                   2.  ระลึกถึงตนเองเมื่อสามารถทํางานใหลุลวงไปดวยดี  โดยใหรางวลัตนเองโดยอาจ
ชมเชยตนเอง หรือใหส่ิงที่มคีวามหมาย ส่ิงเหลานี้จะชวยใหเราเกิดความรูสึกที่ดีตองานที่เราทํามาก
ขึ้น  ยอมสงผลตอความรูสึกมีคุณคาในตน 
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                   3.  สะสมบันทึกความสําเร็จ    หาสมุดบันทึกเพื่อเขียนบนัทกึความสําเร็จที่เราไดรับส่ิงที่
เราทําไดดีเปนเวลาติดตอกนัหลาย ๆ สัปดาหหรือหลายเดือน    โดยอาจจะเปนความสําเร็จใน
โครงการตาง ๆ การชวยใหผูอ่ืนมีความสุข งานในโรงเรียน การทํางาน หรือดานอื่น ๆ ที่มี
ความสําคัญสําหรับตน 
                   เบรดชอร   (Bradshaw 1981, อางถึงใน  สาวิตรี  ทยานศิลป  2541 : 10)  กลาวเอาไววา 
การที่จะพัฒนาบุคคลใหมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองเพิม่สูงขึ้นไดนั้น  จะตองหาวธีิการที่จะทําให
บุคคลนั้นไดรับประสบการณอยางนอยในดานใดดานหนึ่งตอไปนี ้
                   1.  การประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ ตามที่คาดหวัง  ไมวาจะเปนในเรื่องของการ
เรียน  การทํางาน  หรือแมกระทั่งความสําเรจ็ในการดําเนนิชีวิต 
                   2. ความรูสึกถึงการยอมรับ  การเอาใจใสและการเห็นคณุคาจากบุคคลอื่น  โดยเฉพาะ
จากบุคคลที่มีความสําคัญและมีความหมายสําหรับตนเอง 
                   3.  ประสบการณที่จะสามารถทําใหบุคคลนั้นมีอํานาจเพิ่มขึ้นหรือมีอิทธิพลเหนอื
สถานการณและบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิตของตน เชน การไดรับตําแหนง  หรือไดรับเกยีรติใน
สังคม 
                   4.  การไดรับโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมสวนตัวของบุคคลนั้น
โดยสามารถกระทําส่ิงตาง ๆ ไดอยางอิสระตามความคิด  ความเชื่อและความปรารถนาของตน 
 
                   สวนคูเปอรสมิธ (Coopersmith  1981 : 37 - 38) ไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญที่มีผล
ตอการพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองของบุคคลไวเชนกัน ซ่ึงพบวามีความสอดคลองกับแนวคิด
ของเบรดชอรอยางมาก  นัน่คือ 
                   1. การไดรับการยอมรับนับถือ  ความสนใจและความเอาใจใสจากบุคคลที่มีความ สําคัญ
ในชีวิต 
                   2.  การประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคซ่ึงจะมีผลตอสถานภาพ  ตําแหนงและ
ช่ือเสียงของบุคคลนั้น  โดยมีปจจัยตาง ๆ ที่จะแสดงใหรูวาตนประสบความสําเร็จ ดงันี้ 
  2.1  การมีความสามารถในการควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือคนอื่น  เปนการแสดง
ใหบุคคลนั้นรูถึงความมีอํานาจของตน 
  2.2  การไดรับการยอมรับ  ความสนใจและความรักจากบุคคลอื่น  เปนการแสดง
ใหบุคคลนั้นรูถึงความสําคัญของตนเอง 
  2.3  การเปนบุคคลที่มีศีลธรรมจรรยาตามมาตรฐานของสังคม  เปนการแสดงให
บุคคลนั้นรูถึงคุณงามความดแีละความนาเชื่อถือศรัทธาของตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 59

  2.4 การประสบความสําเร็จสมความมุงมัน่  เปนการแสดงใหบุคคลนั้นรูถึงการมี 
ความสามารถของตน 
                   3.  การไดกระทําในสิ่งที่สอดคลองกับคานิยมและความปรารถนา 
                   4. การไมใสใจตอส่ิงที่จะทําใหความรูสึกมีคุณคาในตนเองลดลง เชน ขอวิพากษ วจิารณ
ที่ไมเปนประโยชน 
                   นอกจากนี้  บรูโน (Bruno 1983,  อางถึงใน  สาวิตรี  ทยานศิลป  2541 : 11 – 12)  ยังได
กลาวถึงแนวทางการเสริมสรางความรูสึกมีคุณคาในตนเองไว  4  ประการ ดังนี้ 
                   1.  การไดรับขอคิดหรือขอเสนอแนะโดยตรง (Direct suggestion)  เปนการไดรับขอคิด
หรือขอเสนอแนะที่ทําใหบุคคลนั้นเกิดกําลังใจและรูสึกมคีุณคาในตนไมวาจะเปนขอคิดหรือ
ขอเสนอแนะจากบุคคลอื่นหรือตัวเองก็ตาม 
                   2.  การเพิ่มความสําเร็จใหแกตนเอง (Increase success)  เปนความพยายามของบุคคลที่
จะทําใหตนเองประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว 
                   3.  การลดความคาดหวัง (Decreasing expectations)  เปนการลดความตองการหรือความ
ปรารถนาลง  และตั้งระดับความคาดหวังใหเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง  เพื่อเปนการลด
ความทุกข ความกังวลและความกดดันตาง ๆ ที่อาจทําใหความรูสึกมีคุณคาในตนลดต่ําลง 
                   4.  การหยุดการประมาณคาตนเอง (Stop rating oneself)  เปนลักษณะของความเชื่อทีว่า
มนุษยสามารถเกิดมาและดํารงชีวิตอยูไดนัน้  นับวามีคณุคาเพียงพอแลวไมจําเปนที่คนเราจะตองไป
ประมาณคาตนเองอีก  เพราะการประมาณหรือตัดสินคาของตนเองอาจทําใหความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองลดลง 
                   เทาที่กลาวมาจะเห็นไดวา   ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  เปนคุณลักษณะที่สมควรมีและ
ไดรับการสรางเสริมใหเกดิกบัทุกคน เพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางที่ตนตองการ   สามารถ
เผชิญกับปญหาตาง ๆ ที่ผานเขามาโดยไมกอใหเกดิความเครียด  ไมเกดิปญหาสุขภาพจิตและสงผล
ใหเกดิความพงึพอใจในการดําเนินชวีิตของตนเองขึ้นได 
                    
                   ดังนั้น การเหน็คุณคาในตนเอง คือการที่บุคคลสามารถตระหนกัและตัดสินคุณคาของ
ตัวเอง รวมถึงการมีความรูสึกยอมรับตัวเอง การแสดงถึงขอบเขตความเชื่อที่บุคคลมีตอ
ความสามารถ  ความสําคัญและความสําเรจ็ของตัวเอง  การเห็นคณุคาในตนเองจึงเปนสิ่งสําคัญใน
การพัฒนาบุคคลไปสูการเปนบุคคลที่มีคุณภาพ หรือการพัฒนาบุคคลใหเปนบุคคลที่สมบูรณ  
ผูสูงอายุจะมองเห็นคณุคาในตนเองสูง  พรอมกับมีความเชื่อมั่นในตนเองวาตนเองเปนผูมี
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ประสิทธิภาพ  มีพลังความสามารถที่จะชวยเหลือตนเองมีความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคและ
เผชิญกับปญหาที่ยุงยากซับซอน  กระตือรือรนเพื่อใหสามารถไปสูจุดหมายที่ตองการ  
 
 
2.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความรูสึกมีคุณคาในตนเองและพฤติกรรมสุขภาพ 
                   กนกวรรณ  อังกิสิทธิ์ (2540 : 109)   ไดทําการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเองของผูพิการ  กลุมตัวอยางเปนผูพิการจากการไดรับอุบัติเหตุ  จาํนวน 112  ราย  
ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมสุขภาพของคนพิการมีความสัมพันธกับความรูสึกเหน็คุณคาในตนเอง
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .001   
                   วรัญญา  มุนินทร (2541 : 110)  ไดทําการศกึษาความสัมพันธระหวางความรูสึกมีคุณคา
ในตนเอง และพฤติกรรมการดูแลตนเองของครูวัยหมดประจําเดือน กลุมตัวอยางเปนครูที่อยูใน
ระยะหลังหมดประจําเดือน จํานวน 149 ราย จากโรงเรียนมัธยมศกึษา  อําเภอเมืองจังหวดัเชยีงใหม 
พบวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของครูวัย
หมดประจําเดอืน  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 
                      จากแนวคิดและงานวิจัยขางตน จะเหน็ไดวา   ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนปจจัย  
ภายในหรือเปนความรูสึกนกึคิดเกีย่วกับตนเองในทางทีด่ีเปนความรูสึกที่มีความเขาใจตนเองและมี
ความคิดที่วาตนมีคุณคาที่จะกระทําการสิ่งใดใหบรรลุเปาประสงคตามที่ตนวางไว  โดยเฉพาะการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี  ผูวิจยัจึงตั้งสมมติฐานการวจิัยคร้ังนี้คือความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  เปนปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  ในอําเภอบางแพ  จังหวดัราชบุรี 
 

ตอนที่    4    แนวคิดเก่ียวกับการรับรูภาวะสุขภาพของวยัสูงอาย ุ
 
1.    แนวคิดเก่ียวกับการรับรูภาวะสุขภาพ  
                   องคการอนามัยโลก  ไดใหความหมายของ  “ภาวะสุขภาพ”  วาหมายถึง  ภาวะที่บุคคลมี
ความสมบูรณทั้งทางรางกาย  จิตใจ  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได  มิใชเพียงปราศจากโรคหรอื
ทุพพลภาพเทานั้น  (WHO,  Expert  Committee  1989) 
                   เพนเดอร  (Pender 1996 : 336)  กลาววา  ภาวะสุขภาพ  (Health)  คือความสามารถอยาง
แทจริงของมนษุยทั้งที่มีมาแตกําเนิดและเกดิขึ้นภายหลัง ซ่ึงสงผลโดยตรงตอพฤติกรรม  
ความสามารถในการตัดสินใจดูแลตนเอง ความพึงพอใจในการมีสัมพนัธภาพกับผูอ่ืน  การปรับตัว
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เพื่อคงไวซ่ึงโครงสรางที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  และกลมกลืนกบัสิ่งแวดลอม ซ่ึงมโนมติหลัก
ของภาวะสุขภาพยังรวมถึงอารมณ  ทัศนคติ  การกระทํา  ความปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จ   
ภาวะสุขภาพเปนประสบการณแบบองครวมของบุคคล  และสามารถใชคําวาเปนอยูดี (Wellness) 
แทนได     
                   เพนเดอร  (Pender 1982 : 336) ไดใหความหมายของภาวะสุขภาพวา เปนภาวะที่บุคคล
บรรลุความหมายสูงสุดในชวีิตเทาที่จะทําได  มุงสูการมีพฤติกรรมสุขภาพตามเปาหมาย การดแูล
ตนเองตามความสามารถที่เปนอยูและมีสัมพันธภาพทีด่กีับบุคคลอื่น เพื่อคงไวซ่ึงความสมดุลของ
รางกาย จิตใจ และสภาพแวดลอม  โดยเพนเดอรไดอธิบายไววา การรับรูภาวะสุขภาพขึ้นกับปจจัย
ดานสติปญญาและการรับรูเมื่อสัมผัสกับสิ่งเราจากภายในและภายนอก  จากกระบวนการคิดในการ
พิจารณาตัดสนิใจตอส่ิงนั้น ๆ ทําใหเกดิความสนใจตอสุขภาพ  
                   มอสซียและชาพิโร  (Mossey & Shapiro  1982,  อางถึงใน สกุลรัตน  ศิริกุล 2543 : 12)  
กลาววาภาวะสุขภาพคือความสมดุลของรางกาย  จิตใจและสังคม  เทาที่จะสามารถมีชีวิตอยูไดอยาง
ปกติสุขในขณะนั้น   ดังนัน้ จะเห็นวาประสบการณของความเจ็บปวยทําใหการรบัรูภาวะสุขภาพ
แตกตางกนั ผลการประเมินสุขภาพของตนเองวาดหีรือไมดีสงผลตอพฤติกรรมที่เกีย่วกับสุขภาพซึ่ง
สามารถวัดหรือสังเกตได  ดวยเหตุนีก้ารประเมินการรับรูภาวะสุขภาพของบุคคลจึงนําไปสูแนวทาง
การชวยเหลือใหบุคคลมีการรับรูภาวะสุขภาพที่ดแีละถูกตองตอไป 
                   การรับรูภาวะสุขภาพ (Perceived  health  status)  เปนปจจัยสวนบุคคลปจจัยหนึ่งใน
รูปแบบการสงเสริมสุขภาพ  การรับรูภาวะสุขภาพ เปนความคิด ความรูสึก ความเขาใจของบุคคลที่
มีตอสุขภาพของตนเอง  เปนปจจยัหนึ่งทีม่ีความเกีย่วของกับความถี่ของการปฏิบัติ และความตั้งใจ
ปฏิบัติอยางจริงจังตอพฤติกรรมสุขภาพ  ซ่ึงการที่บุคคลมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพเปนเวลานาน
สงผลใหความเจ็บปวยลดลง  ทําใหบุคคลไมกลัวที่จะตองมีพฤติกรรมและจะไมพยายามหลีกเลีย่ง
พฤติกรรมนั้นทําใหภาวะสุขภาพของบุคคลดีขึ้น  สงผลใหบุคคลยิ่งรับรูภาวะสุขภาพของตนในทาง
ที่ดีมากยิ่งขึน้       
                   ดังนั้น  ภาวะสุขภาพเปนภาวะที่อาจจะประเมินไดจากขอมูลทางปรนัย  ไดแก  การ
ตรวจรางกายทางคลินิก  การตรวจทางหองปฏิบัติการ  และขอมูลอัตนัยโดยการประเมินการรับรู
ของบุคคลซึ่งบุคคลจะประเมินภาวะสุขภาพจากความนึกคิดของตนเอง การรับรูภาวะสุขภาพ จงึ
เปนองคประกอบทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลที่ทําใหบุคคลมีการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยาง
จริงจัง จากประสบการณของบุคคลที่ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพแลวทาํใหเกดิความปกติสุข  และมี
ภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นจะเปนแรงผลักดันใหบุคคลรับรูถึงคุณคาของการมีสุขภาพดี  ทําใหมีแนวโนมที่
จะปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพบอยกวา และจริงจังกวาบุคคลที่รับรูวาตนเองสุขภาพ
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ไมดี ซ่ึงการรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ  เปนปจจยัภายในตวับุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ
ดานตาง ๆ เพื่อการปองกนัโรคและการธํารงไวซ่ึงความสมบูรณของรางกายจึงเรยีกวา “การรับรู
ภาวะสุขภาพ”  การรับรูภาวะสุขภาพจึงมคีวามสัมพันธทางบวกกับการเกิดพฤติกรรมสุขภาพ 
 
2.    งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการรับรูภาวะสขุภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ 
                   สุพรรณี  ธีระเจตกุล (2539 : บทคัดยอ )  ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง  การรับรูภาวะ
สุขภาพ กับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในชนบท กลุมตัวอยางคือผูสูงอายุในชนบท
อําเภอตระกาลพืชผล  จังหวดัอุบลราชธานี จํานวน  240  คน ผลการศึกษาพบวา  การรับรูภาวะ
สุขภาพมีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .2007) 
                   สกุลรัตน  ศิริกุล (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการรับรูภาวะสขุภาพและพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจําเดอืน กลุมตัวอยางเปนสตรีวัยใกลหมดประจําเดือนและสตรี
วัยหมดประจําเดือนที่มีอายุตัง้แต  40 – 68  ป  ในอําเภอเมอืง  จังหวัดนครสวรรค  จํานวน  214  ราย  
ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางมกีารรับรูภาวะสุขภาพอยูในระดับพอใช การปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพโดยรวมอยูในระดับดี  เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  การปฏิบัตพิฤติกรรมสงเสริมสุขภาพใน
ระดับดีมาก ในดานการออกกําลังกาย  ดานการรับประทานอาหาร  และดานการจัดการกบั
ความเครียด 
                   วสันต  ศิลปสุวรรณ  (2544 : 117)  ไดศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพในผูสูงอายุ  กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุในจังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน  420  คน  แบงเปนชาย  
198  คน  หญิง  222  คน  ผลการศึกษาพบวา    การรับรูภาวะสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
                   การรับรูภาวะสุขภาพของวยัสูงอายุ  มีความสัมพันธกบัการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  
ผูสูงอายุที่รูจักภาวะสุขภาพของตนเอง จะใหความสนใจที่จะปฏิบัติเพือ่ใหตนเองมภีาวะสุขภาพทีด่ี
มากกวาผูสูงอายุที่ไมมีการรบัรูภาวะสุขภาพของวัย    ดังนั้น  ผูวิจัยจึงตัง้สมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้
คือ  การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุเปนปจจัยทีส่งผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุใน
อําเภอบางแพ  จังหวดัราชบรีุ 
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ตอนที่  5   แนวคิดเก่ียวกับแรงสนับสนนุทางสังคม 
 
1.   ความหมายของแรงสนบัสนุนทางสังคม 
                   แรงสนับสนุนทางสังคม เปนปจจยัทางจิตวิทยาที่มีความสําคัญตอการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคล  โดยไดรับจากบคุคลใกลชิด เชน บุคคลในครอบครัว  หรือไดรับจากบคุคลอื่นที่ไมไดมี
ความสัมพันธกันโดยตรง เชน บุคลากรหรือเจาหนาที่ผูมสีวนเกีย่วของเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น ๆ  ทํา
ใหบุคคลมีวิถีชีวิตที่ดแีละมคีวามสุข    ซ่ึงไดมีผูใหความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมไว ดังนี้     
                    แคพแพลน (Caplan 1974, อางถึงใน  นฤภรณ  ถิรภัทรพันธ 2545 : 55)  ไดใหคําจํากัด
ความของแรงสนับสนุนทางสังคมวา หมายถึง ส่ิงที่บุคคลไดรับโดยตรงจากบุคคลหรือกลุมบุคคล 
อาจเปนทางดานขาวสาร  เงิน  กําลังงาน  หรือทางอารมณ  ซ่ึงจะเปนแรงผลักดันใหผูรับไปสู
เปาหมายที่ผูรับตองการ 
                   พิลิสุค (Pilisuk 1982, อางถึงใน นฤภรณ ถิรภัทรพันธ 2545 : 55 ) กลาววาแรง
สนับสนุนทางสังคม  หมายถึงความสัมพนัธระหวางคน ไมเฉพาะแตความชวยเหลือทางดานวัตถุ  
และความมัน่คงทางอารมณเทานั้น  แตยังรวมไปถึงการที่บุคคลรูสึกวาตนเองไดรับการยอมรับวา
เปนสวนหนึ่งของผูอ่ืนดวย 
                   ธอยท (Thoits 1982 : 147 - 148) ใหความหมายวาแรงสนับสนุนทางสังคมเปนการ
ที่บุคคลในเครือขายทางสังคมไดรับการชวยเหลือดานอารมณ สังคม ส่ิงของและขอมูล ซ่ึงการ
สนับสนุนนี้จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญและตอบสนองตอความเจบ็ปวยหรือความเครียดไดใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น 
                         เพนเดอร (Pender 1987 : 396)  ใหความหมายวา  แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง
ความรูสึกเปนเจาของ  การไดรับการยอมรับ  การเปนที่รักและนับถือ  รวมทั้งการมีคุณคาเปนที่
ตองการสําหรับบุคคลอื่น โดยไดรับจากกลุมบุคคลในระบบของสังคมนั้นเปนผูใหการสนบัสนุน
ดานจิตใจ  วตัถุ  ขาวสาร  คําแนะนํา  ซ่ึงจะทําใหบุคคลนั้นสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยาง
เหมาะสม 
                         สมจิต  หนุเจริญกุล (Hanucharurnkul 1988 : 47)  กลาววา แรงสนับสนุนทางสังคม
เปนการปฏิบัตเิพื่อชวยเหลือทั้งดานรางกายและจิตใจ  การแนะนํา  หรือการใหความรูแกบุคคลอื่น
ตลอดจนการจดัสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเพื่อชวยสงเสริมพัฒนาการของแตละบุคคล 
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                   ประเภทของแรงสนับสนนุทางสังคม 
                   คอบบ  (Cobb 1976 : 300)  แบงประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ชนิด  
คือ 

1. แรงสนับสนุนดานอารมณ (emotional  support) เปนขอมูลที่จะบอกวาบุคคลนั้น 
ไดรับความรัก  ความจริงใจ  ความสนใจ  ดแูลเอาใจใสจากบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกัน 

2. แรงสนับสนุนดานการไดรับการยอมรับ  ยกยอง (esteem  support)  เปนขอมูลที่ 
จะบอกวาบุคคลนั้นมีคุณคา  มีผูใหการยอมรับ  เกิดความภาคภูมใิจ  มั่นใจในตนเอง 

3. แรงสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม  (network  support)  เปนขอมูลที่ 
ทําใหบุคคลรับรูวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม  มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 

                   เชฟเฟอร  และคณะ (Schaefer et al. 1981) แบงแรงสนับสนุนทางสังคมออกเปน 
3   ดานคือ 
                   1.  แรงสนับสนุนดานอารมณ (emotional  support) หมายถึง ความผูกพนั  ความอบอุน
ใจและความรูสึกเชื่อมั่นและไววางใจ 
                   2.  แรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (information  support)  เปนการใหคําแนะนําใน
การแกไขปญหา  หรือการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระทําของบุคคล 
                   3. แรงสนับสนนุดานสิ่งของ (tangible  support) เปนการใหความชวยเหลือในดาน
ส่ิงของ  เงินทอง  หรือบริการ 
                   เฮาส (House 1981 : 202) ไดแบงประเภทแรงสนับสนุนทางสังคมออกเปน 4   ดาน  คือ   

1. แรงสนับสนุนทางดานอารมณ   (emotional  support)   หมายถึง    การใหความรัก   
ความเอาใจใส  ความเหน็อกเห็นใจ  ยอมรบันับถือ 

2. แรงสนับสนุนทางดานการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรม   (appraisal   support)  
เปนการใหขอมูลเพื่อนําไปใชในการประเมินตนเอง   หรือเรียนรูตนเอง  ไดแก  การเห็นพอง  การ
รับรอง การใหขอมูลปอนกลับ ซ่ึงจะทําใหเกิดความมั่นใจ แรงสนับสนุนดานนี้จึงเปรียบเสมือน
การเสริมแรงทางสังคม (social  reinforcement) 

3. แรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร  (Information support)  หมายถึง    การให 
คําแนะนํา  ขอเท็จจริง  แนวทางเลือก  หรือแนวทางปฏิบัติที่สามารถนําไปใชในการแกปญหาที่
กําลังเผชิญอยูได 

4. แรงสนับสนุนดานวัสดุส่ิงของ การเงิน หรือแรงงาน (instrumental support)   เปน 
การใหความชวยเหลือโดยตรงตอความจําเปนของคน  เชน  เงิน  แรงงาน  หรือเวลา  เปนตน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 65

                   หนาท่ีของแรงสนับสนุนทางสงัคม 
                   เพนเดอร (Pender 1987 : 398) กลาววา  แรงสนับสนุนทางสังคมมีหนาที่  3  ประการ 
ดังนี้  

1. ดํารงไวซ่ึงภาวะสุขภาพ   โดยแรงสนับสนุนทางสังคมจะสงเสริมส่ิงแวดลอมให 
เหมาะสมดวยการชวยลดภาวะเครยีดที่เกิดขึ้นในชวีิต 

2. สงเสริมภาวะสุขภาพ       แรงสนับสนุนทางสังคมจะชวยใหมีส่ิงแวดลอมที่ 
เอื้ออํานวยตอการมีพัฒนาการและการเจรญิเติบโตไดด ี

3. ปองกันความเจ็บปวย    แรงสนับสนุนทางสังคมจะชวยใหมีวิจารณญาณ      หรือ 
เลือกใชกลยุทธในการปรับตวัเมื่อมีความเครียดเกดิขึ้น  ชวยใหคนปรับพฤติกรรมเพื่อผอนคลาย
ระบบของอันตรายหรือความเครียดที่ประสบอยู 
 
                   แหลงท่ีใหการสนับสนุนทางสงัคม 
                   เฮาส (House  1981 : 204) ไดแบงกลุมของการสนับสนุนทางสังคมออกเปน  2  กลุม 
ดังนี้  

1. กลุมที่ไมเปนทางการ  (Informal)    คือ     กลุมที่มีการติดตอปฏิสัมพันธกันตาม 
ธรรมชาติ  ซ่ึงมีความผูกพันใกลชิดกนั  มคีวามสัมพันธกันมาก  เชน  คูสมสม  ญาติพี่นอง  เพื่อน 

2. กลุมที่เปนทางการ (formal)  คือ  กลุมที่มีการติดตอกันดวยเหตุผลบางอยาง   เชน  
กลุมชวยเหลือตนเอง  (Self – Help  Group)  และกลุมชวยเหลือโดยนกัวิชาชีพ  ซ่ึงเปนบุคคลที่อยู
ในวงจรสงเสริม  ปองกัน  รักษา  และฟนฟสูมรรถภาพโดยอาชีพ 
                   กลุมที่มีความสัมพันธกับบุคคลมากที่สุดคือกลุมที่ไมเปนทางการ  เมื่อมีเหตุการณตาง ๆ 
ที่ทําใหเกิดความเครียด  บุคคลตองการการสนับสนุนจากคูสมรส  ญาติ  หรือเพื่อนมากกวากลุม
สนับสนุนที่เปนทางการ  และเฮาส ไดสรุปวา กลุมชวยเหลือที่ไมเปนทางการจะมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดในการชวยลดความเครยีด  ซ่ึงจะสงผลดีตอภาวะสุขภาพ 
 
                   ในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้  ผูวิจยักําหนดแรงสนับสนุนทางสังคมของผูสูงอายุไดรับจาก 2 
แหลง  คือ  แรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว ไดแก คูสมรส  บุตร กลุมญาติพี่นอง  และ แรง
สนับสนุนที่ไดรับจากบุคลากรทางดานสาธารณสุขทุกระดับ โดยใชแนวคิดของ  เชฟเฟอร  และ
คณะ ไดแก แรงสนับสนุนดานอารมณ   แรงสนับสนนุดานขอมูลขาวสารและแรงสนับสนุนดาน
วัสดุส่ิงของ ซ่ึงเปนแรงสนับสนนุทางสังคมที่ผูสูงอายุไดรับจากบุคคลในครอบครัวและจาก
บุคคลากรทางดานสาธารณสุข  ไมวาจะเปนการสนับสนุนดวยการใหกําลังใจ  ยกยอง  ชมเชย  การ
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ใหขอมูล  ขาวสาร  คําแนะนําใหปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ  การใหส่ิงของ  หรือการจัดระบบบรกิาร
สาธารณสุขที่ใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงไดงาย  โดยสงผลใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและ
เหมาะสมได 
 
2.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแรงสนับสนนุทางสังคมและพฤติกรรมสุขภาพ 
                   น้ําเพชร หลอตระกูล  (2541 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุโรค
หลอดเลือดหวัใจตีบที่มีอายุระหวาง   60 – 70 ป       ที่แผนกผูปวยนอกและฉุกเฉิน        โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม  จํานวน  100 ราย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณการสนับสนุน
ทางสังคมที่สรางขึ้นตามแนวคิดของเฮาส (House 1981)  ผลการศึกษาพบวา  การสนับสนุนทาง
สังคมทั้งโดยรวมและรายดานมีความสัมพนัธทางบวกกบัพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
                   วรัญญา  มุนินทร (2541 : 107) ไดทําการศึกษาความสัมพนัธระหวางแรงสนับสนุนทาง
สังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของครูวัยหมดประจาํเดือน  กลุมตัวอยางเปนครูที่อยูในระยะ
หลังหมดประจําเดือน  จํานวน  149 ราย จากโรงเรียนมธัยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม  ผล
การศึกษาพบวา แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ครูวัยหมดประจําเดือน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
                   ปะราลี  โอภาสนันท (2542 : 114)  ไดทําการศึกษาผลของการพยาบาลระบบสนับสนนุ
และใหความรูตอภาวะสุขภาพและการควบคุมโรคในผูปวยเบาหวาน    กลุมตัวอยางเปนผูปวย
สูงอายุเบาหวานชนิดไมพึ่งอินสุลิน  ที่แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลพะเยา  จํานวน  30  ราย  
แบงเปน  15  ราย ที่ไดรับการพยาบาลแบบปกติ  และอีก  15  ราย  ไดรับการพยาบาลระบบ
สนับสนุนและใหความรู ตามกรอบแนวคิดของโอเร็ม  ผลการศึกษาพบวา  ผูปวยสูงอายุเบาหวาน
ในกลุมทดลองที่ไดรับการพยาบาลระบบสนับสนุนและใหความรู  มคีะแนนเฉลี่ยภาวะสุขภาพสูง
กวากลุมควบคุมที่ไดรับการพยาบาลตามปกติอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
                   จันทนา ทองชื่น (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลกระทบของระบบการพยาบาล
แบบสนับสนนุและใหความรูตอพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูสูงอายโุรคขอเขาเสื่อม  กลุมตัวอยาง
เปนผูสูงอายุโรค ขอเขาเสื่อมที่มารับการตรวจรักษาทีห่องตรวจโรคกระดูกและขอ แผนกผูปวยนอก 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม  จํานวน  30  ราย  เปนการวจิัยกึ่งทดลอง  แบงเปนกลุมควบคมุ  
15  ราย  และกลุมทดลอง  15 ราย ผลการศึกษาพบวาผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมกลุมทดลองที่ไดรับ
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ระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและใหความรู  มีคะแนนพฤตกิรรมการดูแลตนเองสูงกวากลุมที่
ไดรับการพยาบาลตามปกติ  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01   
                   สุวิมล  สันตเิวส (2544 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาผลของการเพิ่มสมรรถนะแหงตน
รวมกับการสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมการออกกาํลังกายของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 
กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง  ในเขตเทศบาลเมืองจังหวดัเชยีงใหม จํานวน  30  
ราย  เปนการศึกษาวจิัยกึ่งทดลอง      เครื่องมือการวิจยัเปนวีดีทัศนเร่ืองการออกกําลังกายที่
เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง และคูมือการปฏิบัติตนสําหรับผูสูงอายุโรคความ
ดันโลหิตสูง   ผลการศึกษาพบวา  ผูสูงอายุโรคความดนัโลหิตสูงภายหลังไดรับการเพิ่มสมรรถนะ
แหงตนรวมกบัการสนับสนุนทางสังคม  มีคะแนนพฤติกรรมการออกกําลังกายสงูกวากอนไดรับ
การเพิ่มสมรรถนะแหงตนรวมกับแรงสนบัสนุนทางสังคม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001   
                   วสันต  ศิลปสุวรรณ  (2544 : 115)  ไดศึกษาปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพในผูสูงอายุ  กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุในจังหวัดกําแพงเพชร  จํานวน  420  คน  แบงเปนเพศ
ชาย  198  คน เพศหญิง  222  คน  ผลการศึกษาพบวา  ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว  เพื่อนบาน  บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข และการไดรับขอมูลขาวสารทางดาน
การแพทยและสาธารณสุข มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ   
                   ฮับบารด   มหูเลนแคมพ และ บราวน  (Hubbard, Muhlenkamp and  Brown 1987 : 38 – 
51) ไดศึกษาเรื่อง  The  Relation  Between  Social  Support  and  self – care  Practice  ซ่ึงเปน
การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางแรงสนบัสนุนทางสังคมกับการดูแลตนเองในดานการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพ  ในตัวอยาง 2 กลุม กลุมแรกเปนผูที่มีอายุ  55  ป ขึ้นไป ที่มารวมกิจกรรมที่
ศูนยบริการผูสูงอายุ จํานวน 97 คน กลุมที่ 2 เปนผูที่มารับบริการตรวจสุขภาพที่จัดขึ้น เก็บรวบรวม
โดยการใชแบบสอบถามแบบแผนการดําเนินชีวิต (The Lifestyle Questionnaire)  ผลการศึกการ
พบวา  แรงสนบัสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับการดแูลตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ   
                    มูหเลนแคมพ และ เซเลส  (Muhlenk amp and Sayles 1991 : 266 - 270) ไดศึกษาเรื่อง 
Social support and Positive  Health  Practice เปนการศึกษาเพื่ออธิบายความสัมพนัธระหวางแรง
สนับสนุนทางสังคมกับการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ   กลุมตัวอยางเปนผูที่อาศัยอยูในชุมชน  อายุ 
55 ป ขึ้นไป  จํานวน  98  คน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถามที่รายงานดวยตนเองเพื่อหาตัว
แปรที่สงผลตอการดูแลตนเองในการปฏิบตัิพฤติกรรมสุขภาพทั้งทางตรงและทางออม พบวา แรง
สนับสนุนทางสังคม  สามารถอธิบายความแปรปรวนของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพไดรอยละ  
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28  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกบั
การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ   
                
                   จากแนวคิดและงานวิจยัที่เกีย่วของ พบวา  แรงสนับสนุนทางสังคมเปนปจจยัหนึ่งที่
ผูสูงอายุไดรับความชวยเหลือจากครอบครัว ชุมชนและเจาหนาที่ตาง ๆ ทั้งในเรื่องขอมูล ขาวสาร  
วัสดุส่ิงของหรือดานจิตใจ ผูสูงอายุไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งการปฏบิัติ
ตามคําแนะนํา ทําใหผูสูงอายุมีความสามารถในการดูแลตนเองในเรื่องสุขภาพไดดีขึ้น การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญปญหาและแกปญหากดดันที่
เกิดขึ้นจากความเจ็บปวยทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง   ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานในครั้งนี้ คือ แรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวและจากบุคลากรสาธารณสุขเปนปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  ในอําเภอบางแพ  จังหวดัราชบุรี 
 
                   จากการทบทวนวรรณกรรม  พบวา  มีผูเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสูงอายุไวใกลเคียงกัน  ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ อาจสรุปไดวาพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ
ผูสูงอายุประกอบดวยพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการปองกันสุขภาพหรือ
หลีกเลี่ยงการเจ็บปวย ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวจะสงเสริมใหผูสูงอายุมีชีวิตที่มียืนยาวอยางมีคุณภาพ     
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะศึกษาวาปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสุขภาพ
ของผูสูงอายุ  ไดแก ขอมูลสวนบุคคล  อันประกอบไปดวย   เพศ   อายุ ระดับการศึกษา  
สถานภาพสมรส  รายไดและความพอเพียงของรายได แหลงที ่มาของรายไดสวนใหญ  
ภาวะการมีโรคประจําตัว การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ  การรวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน  
และปจจัยอื่น  ๆ  ไดแก ความรู สึกมีคุณคาในตนเอง  การรับรู ภาวะสุขภาพวัยสูงอายุ  แรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวและแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข
สามารถสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุอยางไร    โดยเนนพฤติกรรมสุขภาพ  ใน  4  ดาน  
คือ  1)  การรับประทานอาหาร  2)  การออกกําลังกาย  3) การปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย  4) การ
จัดการความเครียด   ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว  ดังนี้ 
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 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
            ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพสมรส 
- รายไดและความพอเพียงของ

รายได 
- แหลงที่มาของรายไดสวนใหญ 
- ภาวะการมีโรคประจําตัว 
- การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอาย ุ
- การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของ

ชุมชน 

- ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
- การรับรูภาวะสุขภาพของวัย

สูงอายุ 
- แรงสนับสนุนทางสังคมจาก

บุคคลในครอบครัว 
- แรงสนับสนุนทางสังคมจาก

บุคลากรสาธารณสุข 

พฤติกรรมสุขภาพ  4  ดาน 
- การรับประทานอาหาร 
- การออกกําลังกาย 
- การปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย 
- การจัดการความเครียด 
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บทท่ี  3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
                   การวิจัยคร้ังนีเ้ปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในอําเภอ
บางแพ  จังหวัดราชบุรี  เปนการวจิัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีผูสูงอายุในอําเภอ
บางแพ จังหวดัราชบุรี  ที่มีอายุตั้งแต 60 – 79  ป  เปนหนวยของการวิเคราะห  (Unit of  Analysis)   
และเพื่อใหการวิจัยในครั้งนีบ้รรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจยั  ไวดังนี ้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมอื 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูล 

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                   1.1    ประชากรที่ศึกษา 
                             ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก  ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต  60 – 79  ป  ทั้ง
เพศชายและเพศหญิง  ในอําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น   6,734  คน  (สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอบางแพ 2547) 

1.2   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้  ไดแก   ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต  60 – 79  ป   ทั้ง 
เพศชายและเพศหญิงในอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  จํานวน  378  คน  มีขั้นตอนการดําเนินงาน  
ดังนี ้
                             1.  กําหนดขนาดกลุมตวัอยาง   โดยการคํานวณจากสูตรขนาดกลุมตัวอยางของ 
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane 1973)  ไดขนาดของกลุมตัวอยาง 378  คน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 
95   และคาความคลาดเคลื่อน  รอยละ  5   ดังนี ้  
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      n   = N 
 
        n  = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
        N  = จํานวนประชากร 
        e  = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 
 แทนคาในสูตร      n               =          6734 
 
        n               =         378 
                                  ในการวิจัยคร้ังนี้  ใชกลุมตัวอยาง  จํานวน    378    คน 
                             2.  ทําการสุมกลุมตัวอยางแบบชั้นภูม ิ(Stratified Random Sampling)  โดยจําแนก
ตามรายตําบล รายหมูบานและเพศของผูสูงอายุ คํานวณสดัสวนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางค 
                             3.  สุมตัวอยางผูสูงอายุจากหมูบานในขั้นตอนที่  2  ดวยวิธีการจับฉลากจนได
ครบตามจํานวนที่คํานวณไว  ดังตารางที่  2 
 
ตารางที่  2  แสดงกลุมประชากรและกลุมตัวอยางของผูสูงอายุในอําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
 

ประชากรผูสูงอายุ กลุมตัวอยางผูสูงอายุ 
ตําบล หมู

ที่ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
บางแพ 1 47 77 124 3 4 7 
 2 28 41 69 2 2 4 
 3 90 124 214 5 7 12 
 4 40 60 100 2 3 5 
 5 63 100 163 3 5 8 
 6 36 45 81 2 3 5 
 7 37 57 94 2 3 5 
 8 38 45 83 2 2 4 
 9 52 72 124 3 4 7 
 10 46 72 118 3 4 7 
 11 48 64 112 3 4 7 

 

1+ 6734(.05)2 

1+ N(e)2 
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ตาราที่  2  (ตอ) 
 

ประชากรผูสูงอายุ กลุมตัวอยางผูสูงอายุ ตําบล หมู
ที่ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

วังเยน็ 1 51 52 103 3 3 6 
 2 60 70 130 3 4 7 
 3 72 90 162 4 5 9 
 4 28 37 65 1 2 3 
 5 61 84 145 3 5 8 
 6 50 67 117 3 4 7 
 7 46 70 116 3 4 7 
 8 84 111 195 5 6 11 
 9 43 66 109 2 4 6 
 10 30 37 67 2 2 4 
วัดแกว 1 30 45 75 2 3 5 
 2 25 29 54 1 2 3 
 3 41 49 90 2 3 5 
 4 37 35 72 2 2 4 
 5 28 38 66 2 2 4 
 6 55 70 125 3 4 7 
 7 20 28 48 1 2 3 
 8 28 33 61 1 2 3 
 9 41 66 107 2 4 6 
 10 57 79 136 3 4 7 
 11 29 27 56 2 1 3 
โพหัก 1 40 59 99 2 3 5 
 2 51 62 113 3 4 7 
 3 106 125 231 6 7 13 
 4 106 138 244 6 8 14 
 5 55 58 113 3 3 6 
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ตารางที่  2  (ตอ) 
 

ประชากรผูสูงอาย ุ กลุมตัวอยางผูสูงอาย ุ
ตําบล 

หมู
ท่ี ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

 7 76 82 158 4 5 9 
 8 39 51 90 2 3 5 
 9 44 39 83 2 2 4 
 10 71 96 167 4 6 10 
 11 53 51 104 3 3 6 
ดอนใหญ  1 33 41 74 2 2 4 
 2 11 13 24 1 1 2 
 3 9 16 25 0 1 1 
 4 10 12 22 1 1 2 
 5 50 73 123 3 4 7 
 6 33 43 76 2 2 4 
 7 34 45 79 2 2 4 
 8 32 45 77 2 2 4 
 9 32 36 68 2 2 4 
ดอนคา 1 14 24 38 1 1 2 
 2 34 56 90 2 3 5 
 3 23 31 54 1 2 3 
 4 40 68 108 2 4 6 
 5 51 56 107 3 3 6 
 6 19 25 44 1 2 3 
 7 17 16 33 1 1 2 
หัวโพ 1 61 82 143 3 5 8 
 2 81 92 173 5 5 10 
 3 80 83 163 4 5 9 
 4 16 22 38 1 1 2 
 5 36 59 95 2 3 5 
 6 39 48 87 2 3 5 

รวม 2,935 3,799 6,734 164 214 378 
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2. ตัวแปรที่ศึกษา 
                     ตัวแปรอิสระ  (Independent  Variable) ไดแก 

1. ขอมูลสวนบุคคล  ไดแก 
1.1 เพศ   แบงเปน 

- เพศชาย 
- เพศหญิง 

1.2  อายุ   แบงเปน 
- อายุ  60 – 69 ป 
- อายุ  70 – 79  ป 

1.3 ระดับการศึกษา   แบงเปน 
- ไมไดรับการศกึษา 
- ต่ํากวาประถมศึกษา 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมตนขึ้นไป 

1.4  สถานภาพสมรส   แบงเปน 
- โสด 
- คู 
- หมาย 
- หยา / แยก 

1.5  รายไดและความพอเพียงของรายได 
       1.5.1     รายได  จําแนกเปน 

- นอยกวาหรือเทากับ  1,000  บาท 
- 1,001 – 2,000  บาท 
- 2,001 – 3,000  บาท 
- 3,001 – 4,000  บาท 
- 4,001 – 5,000   บาท 
- มากกวา  5,000  บาท 

1.5.2      ความพอเพียงของรายได  จําแนกเปน 
-      ไมพอเพยีง 
- พอเพียงแตไมเหลือเก็บ 
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- พอเพียงและเหลือเก็บ 
1.6 แหลงที่มาของรายไดสวนใหญ    แบงเปน 

- จากตัวเอง  
- จากบุคคลในครอบครัว  
- บุคคลอื่น  

1.7  ภาวะการมีโรคประจําตัว   แบงเปน 
-       มีโรคประจําตวั    
- ไมมีโรคประจําตัว 

1.8  การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ  แบงเปน 
- เปนสมาชิก 
- ไมเปนสมาชิก 

1.9  การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน  แบงเปน 
- เขารวมเปนประจํา  / บอย ๆ 
- เขารวมนาน ๆ คร้ัง 
- ไมเคยเขารวมเลย 

                   2.    ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง    
                   3.    การรับรูภาวะสุขภาพของวยัสูงอาย ุ
                   4.    แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว 
                   5.    แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข 

 
                   ตวัแปรตาม (dependent  Variable) ไดแก  พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  ประกอบดวย 
                   1.    การรับประทานอาหาร 
                   2.    การออกกําลังกาย 
                   3.    การปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย 
                   4.    การจัดการความเครียด 

 
3.   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวจิัยครั้งนี้เปนแบบสัมภาษณที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวน  แนวคดิ  ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ โดยแบง
ออกเปน  6  สวน  ดังนี ้
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                   สวนท่ี  1  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุ  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดบั
การศึกษา  สถานภาพสมรส  รายไดและความพอเพียงของรายได  แหลงที่มาของรายไดสวนใหญ  
ภาวะการมีโรคประจําตัว  การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ  และการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 
ลักษณะแบบสัมภาษณเปนปลายปดแบบตรวจสอบรายการ (Check  list) และปลายเปดแบบเติม
ขอความ    จํานวน 9  ขอ 
 
                   สวนท่ี  2 แบบสัมภาษณความรูสึกมีคุณคาในตนเอง     ลักษณะแบบสัมภาษณเปนขอ
คําถามแบบเลือกตอบ  จํานวน  16  ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating  
scale) มี 4  ระดับ  คือ 

มาก      หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความคิดและความรูสึกเกี่ยวกับ 
   การเห็นคณุคาในตนเองของผูสูงอายุในระดับมาก 

         ปานกลาง   หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดและความรูสึกเกี่ยวกับ 
    การเห็นคณุคาในตนเองของผูสูงอายุในระดับปานกลาง 
         นอย      หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดและความรูสึกเกี่ยวกับ 

การเห็นคณุคาในตนเองของผูสูงอายุในระดับนอย 
นอยที่สุด    หมายถึง         ขอความนั้นตรงกับความคิดและความรูสึกเกี่ยวกับ 

การเห็นคณุคาในตนเองของผูสูงอายุในระดับนอยที่สุด 
 
เกณฑการใหคะแนนลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงถงึความรูสึกมีคุณคาในตนเอง จากเห็น
คุณคาในตนเองมากจนถึงเหน็คุณคาในตนเองนอยที่สุด ใหคะแนน 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ สวน
ขอความที่ตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกนั ผูวิจยัไดกาํหนดเกณฑในการวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนน
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   โดยใชอันตรภาคชั้น  ดังนี ้
                        อันตรภาคชั้น            =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
                                                         

                                                                                                 ระดบัคะแนน 

                                                                  =   4 – 1    =   .75 
                                                                         4 
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การแปลความหมายเกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการให
คะแนน ดังนี ้

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.75 หมายถงึ  ผูสูงอายุมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับ 
         นอยที่สุด 

คาเฉลี่ย  1.76 – 2.50 หมายถงึ ผูสูงอายุมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 2.51 – 3.25 หมายถึง  ผูสูงอายุมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับ 

       ปานกลาง 
คาเฉลี่ย  3.26 – 4.00  หมายถึง   ผูสูงอายุมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับมาก  

 
                   สวนท่ี  3   แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ  ลักษณะแบบ
สัมภาษณเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ  จํานวน   21   ขอ   ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวน
ประมาณคา  (Rating  scale)  มี  4  ระดับ  คือ 
 

มาก         หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูภาวะสขุภาพ 
     ของวัยสูงอายใุนระดับมาก 
ปานกลาง      หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูภาวะสขุภาพ 
   ของวัยสูงอายใุนระดับปานกลาง 
นอย       หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูภาวะสขุภาพ 
   ของวัยสูงอายใุนระดับนอย  
นอยที่สุด    หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูภาวะสขุภาพ 
   ของวัยสูงอายใุนระดับนอยที่สุด 

เกณฑการใหคะแนนลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงถงึการรับรูภาวะสุขภาพของวยัสูงอายุจาก
รับรูมากจนถึงรับรูนอยที่สุด    ใหคะแนน 4,  3, 2  และ  1  ตามลําดับ สวนขอความที่ตรงกันขามจะ
ใหคะแนนกลบักัน  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนการรับรูภาวะสุขภาพของ
วัยสูงอายุ   โดยใชอันตรภาคชั้น  ดังนี ้
                        อันตรภาคชั้น            =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
                                                         

                                                                                                 ระดบัคะแนน 

                                                                  =   4 – 1    =   .75 
                                                                         4 
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การแปลความหมายเกี่ยวกับการรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการให
คะแนน ดังนี ้

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.75 หมายถงึ        ผูสูงอายุมีการรับรูภาวะสุขภาพของวยัตนเองอยูใน 
    ระดับนอยที่สุด 
คาเฉลี่ย  1.76 – 2.50  หมายถึง       ผูสูงอายุมีการรับรูภาวะสุขภาพของวัยตนเองอยูใน 
                 ระดับนอย 

 คาเฉลี่ย  2.51 – 3.25  หมายถึง       ผูสูงอายุมีการรับรูภาวะสุขภาพของวัยตนเองอยูใน 
     ระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย  3.26 – 4.00  หมายถึง      ผูสูงอายุมีการรับรูภาวะสุขภาพของวัยตนเองอยูใน 
ระดับมาก  

                   สวนท่ี  4  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว   
ลักษณะแบบสัมภาษณเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ  จํานวน   18  ขอ  ลักษณะคาํถามเปนแบบวัด
มาตราสวนประมาณคา  (Rating  scale)  มี  4  ระดับ  คือ 

มาก               หมายถึง ขอความนั้นตรงกับสิ่งที่ผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนจาก 
   บุคคลในครอบครัวในระดบัมาก 
ปานกลาง     หมายถึง ขอความนั้นตรงกับสิ่งที่ผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนจาก 
   บุคคลในครอบครัวในระดบัปานกลาง 
นอย    หมายถึง ขอความนั้นตรงกับสิ่งที่ผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนจาก 
   บุคคลในครอบครัวในระดบันอย 
นอยที่สุด  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับสิ่งที่ผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนจาก 
   บุคคลในครอบครัวในระดบันอยที่สุด 

เกณฑการใหคะแนนลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงถงึการไดรับแรงสนับสนุนมาก  จนถึง
ไดรับแรงสนบัสนุนนอยทีสุ่ด     ใหคะแนน   4, 3, 2  และ 1  ตามลําดับ   สวนขอความที่ตรงกันขาม
จะใหคะแนนกลับกัน  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว   โดยใชอันตรภาคชั้น  ดังนี ้
                        อันตรภาคชั้น            =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
                                                         

                                                                                                 ระดบัคะแนน 

                                                                  =   4 – 1    =   .75 
                                                                         4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 79

การแปลความหมายเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว ผูวิจยัไดกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี ้

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.75 หมายถงึ       ผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว 
    ในระดับนอยที่สุด 
คาเฉลี่ย  1.76 – 2.50  หมายถึง       ผูสูงอายุไดรับการสนบัสนุนจากบุคคลในครอบครัว 
    ในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย  2.51 – 3.25  หมายถึง       ผูสูงอายุไดรับการสนบัสนุนจากบุคคลในครอบครัว 
     ในระดับระดบัปานกลาง 

คาเฉลี่ย  3.26 – 4.00  หมายถึง      ผูสูงอายุไดรับการสนบัสนุนจากบุคคลในครอบครัว 
                ในระดับมาก  

                   สวนท่ี  5  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  
ลักษณะแบบสัมภาษณเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ  จํานวน   20  ขอ  ลักษณะคาํถามเปนแบบวัด
มาตราสวนประมาณคา  (Rating  scale)  มี  4  ระดับ  คือ 

มาก      หมายถึง ขอความนั้นตรงกับสิ่งที่ผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนจาก 
   บุคลากรสาธารณสุขในระดบัมาก 
ปานกลาง   หมายถึง ขอความนั้นตรงกับสิ่งที่ผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนจาก 
   บุคลากรสาธารณสุขในระดบัปานกลาง 
นอย    หมายถึง ขอความนั้นตรงกับสิ่งที่ผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนจาก 
   บุคลากรสาธารณสุขในระดบันอย          
นอยที่สุด  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับสิ่งที่ผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนจาก 
   บุคลากรสาธารณสุขในระดบันอยที่สุด 

เกณฑการใหคะแนนลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงถงึการไดรับแรงสนับสนุนมาก จนถึง
ไดรับแรงสนบัสนุนนอยทีสุ่ด   ใหคะแนน 4, 3, 2  และ  1  ตามลําดับ  สวนขอความที่ตรงกันขามจะ
ใหคะแนนกลบักัน ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนแรงสนบัสนุนทางสังคม
จากบุคลากรสาธารณสุข   โดยอันตรภาคชั้น  ดังนี ้
                        อันตรภาคชั้น            =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
                                                         

                                                                                                 ระดบัคะแนน 

                                                                  =   4 – 1    =   .75 
                                                                         4 
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การแปลความหมายเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข ผูวิจัยไดกําหนด
เกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.75 หมายถงึ       ผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนจากบุคลากรสาธารณสุข 
ในระดับนอยที่สุด 

คาเฉลี่ย  1.76 – 2.50  หมายถึง       ผูสูงอายุไดรับการสนบัสนุนจากบุคลากรสาธารณสุข 
ในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย  2.51 – 3.25  หมายถึง       ผูสูงอายุไดรับการสนบัสนุนจากบุคลากรสาธารณสุข 
ในระดับระดบัปานกลาง 

คาเฉลี่ย  3.26 – 4.00  หมายถึง      ผูสูงอายุไดรับการสนบัสนุนจากบุคลากรสาธารณสุข 
ในระดับมาก  

                   สวนท่ี  6  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  ลักษณะแบบสัมภาษณ
เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ  จํานวน   30   ขอ  จําแนกเปนพฤติกรรมสุขภาพ  4  ดาน  ดังนี้    
                   1.   การรับประทานอาหาร             จํานวน   7   ขอ 
                   2.   การออกกําลังกาย                     จํานวน   6   ขอ 
                   3.   การปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย         จํานวน   8   ขอ 
                   4.   การจัดการความเครียด                จํานวน   8   ขอ 
ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา  (Rating  scale)  มี  4  ระดับ  คือ 

ปฏิบัติทุกครั้ง        หมายถึง ผูสูงอายุมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้น 
เปนประจํา หรือตามที่กําหนด 

ปฏิบัติสวนมาก        หมายถึง ผูสูงอายุมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้น 
เกือบทุกวันหรือเกือบทุกครั้ง 

ปฏิบัติบางครั้ง          หมายถึง ผูสูงอายุมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้น 
เปนบางวนั  หรือเปนบางครั้ง 

ปฏิบัตินอย      หมายถึง ผูสูงอายุมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้น 
นาน ๆ คร้ัง  หรือไมเคยปฏิบัติเลย 

เกณฑการใหคะแนนลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงถงึพฤติกรรมสุขภาพที่ผูสูงอายุปฏิบัติทุก
คร้ัง จนถึงปฏิบัตินาน ๆ คร้ัง หรือไมปฏิบัติเลย  ใหคะแนน  4, 3, 2  และ  1  ตามลําดับ สวน
ขอความที่ตรงกันขามจะใหคะแนนกลับกนั ผูวิจัยไดกาํหนดเกณฑในการวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมสุขภาพ    โดยอันตรภาคชั้น  ดังนี้ 
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                                อันตรภาคชั้น            =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
                                                         

                                                                                                 ระดบัคะแนน 

                                                                  =   4 – 1    =   .75 
                                                                         4 
        การแปลความหมายเกีย่วกับพฤติกรรมสุขภาพ    ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.75 หมายถงึ       ผูสูงอายุมีพฤติกรรมเหลานัน้อยูในระดับไมด ี
คาเฉลี่ย  1.76 – 2.50  หมายถึง       ผูสูงอายุมีพฤติกรรมเหลานั้นอยูในระดับไมคอยดี 

 คาเฉลี่ย  2.51 – 3.25  หมายถึง       ผูสูงอายุมีพฤติกรรมเหลานั้นอยูในระดับพอใช 
คาเฉลี่ย  3.26 – 4.00  หมายถึง       ผูสูงอายุมีพฤติกรรมเหลานั้นอยูในระดับด ี

 
4.    การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 
                   ในการวจิัยครั้งนี้  ผูวิจยัไดสรางและพัฒนาเครื่องมือโดยดาํเนินการตามขั้นตอน  ดังนี ้
                   1. ศึกษาคนควาเอกสาร  งานวิจยัและวรรณกรรมที่เกีย่วของกับความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง  การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ   แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  แรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  มีความสมัพันธกับพฤตกิรรมสุขภาพของผูสูงอายุใน
เร่ืองการออกกาํลังกาย   การรับประทานอาหาร  การปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย  และการจดัการ
ความเครียด   เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ 
                   2. นําขอมูลที่ไดจากการศกึษามากําหนดเปนกรอบโครงสรางของเครื่องมือ และ
ขอบเขตของเนื้อหาเพื่อสรางแบบสอบถามที่ใชในการวจิัย 
                   3.  สรางแบบสัมภาษณทีม่ีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย  และ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content  Validity)  โดยนําแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึน้  
เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิ  รวม  5  ทาน   
                   4.  นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นและไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช  (Try  
out) กับกลุมตัวอยาง ไดแกผูสูงอายุในอําเภอบางแพที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย  จํานวน  38  คน   
                   5.  หาความเชื่อมัน่  (Reliability)  ของแบบสัมภาษณ       เกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคาใน
ตัวเอง  การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  แรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  และพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในเรื่องการออก
กําลังกาย การรับประทานอาหาร การปฏิบตัิตัวในภาวะเจ็บปวย และการจัดการกับความเครียด  โดย
ใชสัมประสิทธิอัลฟา  ของ ครอนบาค  (Cronbach’ alpha  coefficient)   ไดคาความเชื่อมั่นของแบบ
สัมภาษณ  ดังนี้ 
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                        5.1  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง            ไดคาความเชือ่มั่น = .8481   
                        5.2  การรับรูภาวะของวยัสูงอายุ            ไดคาความเชือ่มั่น = .8526   
                        5.3  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว     ไดคาความเชือ่มั่น = .8523  
                        5.4  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข   ไดคาความเชือ่มั่น = .8520  
                        5.5 พฤติกรรมสุขภาพโดยองครวม                   ไดคาความเชือ่มั่น  = .8470 
                              จําแนกเปน 
                               5.5.1 การรับประทานอาหาร       ไดคาความเชือ่มั่น = .7674 
                               5.5.2 การออกกําลังกาย                           ไดคาความเชือ่มั่น = .8006        
                               5.5.3  การดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวย    ไดคาความเชือ่มั่น = .7962 
                               5.5.4  การจัดการความเครียด     ไดคาความเชือ่มั่น = .7701 
 
5.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
                   การเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิัยครั้งนี้  ผูวิจัยเก็บขอมลูดวยตนเองรวมกับผูชวยวิจยั  
ใชการสัมภาษณผูสูงอายุตามแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึน้  ตลอดจนตรวจสอบความครบถวนของ
ขอมูล  โดยมีขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอมูล  ดังนี้ 

1. ผูวิจัยตดิตอประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุขสังกัดสถานีอนามัยในอําเภอ 
บางแพและเจาหนาที่สาธารณสุขจากกลุมงานเวชปฏิบัตคิรอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลบางแพ 
เพื่อคัดเลือกผูชวยวิจยั และขอความรวมมือในการแจงใหผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยางทราบและนดั
หมายการสัมภาษณ 

2. ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณฉบบัสมบูรณไปดาํเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดย 
สัมภาษณผูสูงอายุในอําเภอบางแพ  จังหวดัราชบุรี  จํานวน  378   คน  คิดเปนรอยละ  100  

3. ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแบบสัมภาษณ พรอมทั้งลงรหัสใน 
แบบสัมภาษณ  และทําการวิเคราะหตามวิธีทางสถิติ 
 
6.   การวิเคราะหขอมูล 
                   การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
ดวยเครื่องคอมพิวเตอร  ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล   อันประกอบดวย     เพศ        อายุ      ระดับการศึกษา     
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สถานภาพสมรส    รายไดและความพอเพยีงของรายได  แหลงที่มาของรายไดสวนใหญ  ภาวะ การ
มีโรคประจําตัว  การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุและการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน  โดยใช
การแจกแจงความถี่   และคารอยละ 

2. วิเคราะหความรูสึกมีคุณคาในตนเอง การรบัรูภาวะของวยัสูงอายุ   แรงสนับสนุน 
ทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลาสาธารณสุข  และพฤติกรรม
สุขภาพของผูสูงอายุ  โดยใชคาเฉลี่ย  ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   และการจัดระดับ 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุที่มี   เพศ       
อายุ  การมีโรคประจําตัว  และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ  ตางกัน โดยใชคาการทดสอบคาที  (t – 
test Independent )  

4. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุที่มี รายได 
และความพอเพียงของรายได  แหลงที่มาของรายไดสวนใหญ  ระดบัการศึกษา  สถานภาพสมรส 
และการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ตางกันโดยใชคาสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว  
(One – way  ANOVA)  ซ่ึงหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ  จะทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู  โดยวิธีของ  Scheffe׳ 

5. วิเคราะหปจจยัที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพรายดาน   และพฤติกรรมสุขภาพโดย 
องครวมของผูสูงอายุ  ไดแก   ความรูสึกมคีุณคาในตนเอง   การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุแรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข 
โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise   
Multiple  Regression  Analysis) 
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 บทท่ี 4 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 
                   การวิจัยคร้ังนีเ้ปนการวจิัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)   เพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการวิจยั  ผูวิจัยจึงไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวจิัย เร่ือง  ปจจัยที่สงผล
ตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในอําเภอบางแพ  จังหวดัราชบุรี ที่ไดจากการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางที่เปนผูสูงอายุ  จํานวน   378  คน  คิดเปนรอยละ  100  ของกลุมตัวอยาง  ผูวิจัยไดนําเสนอ
ผลการวิเคราะหโดยจาํแนกเปน  4  ตอน  ดังนี ้
 
                   ตอนท่ี  1   การศึกษาลักษณะขอมูลสวนบคุคลของผูสูงอายุ  ในอําเภอบางแพ  จังหวัด
ราชบุรี ที่มีอายุ  60 – 79 ป  โดยการแสดงจํานวนและรอยละ  ดังแสดงในตารางที่  3  
                   ตอนท่ี  2  การศึกษาระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง     การรับรูภาวะสุขภาพของวัย
สูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  แรงสนบัสนุนทางสังคมจากบคุลากร
สาธารณสุข  และพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  โดยการแสดงคาเฉลี่ย (X)  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และคาระดับ  ดังแสดงในตารางที่  4 – 5 
                   ตอนท่ี  3   การศึกษาเปรยีบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุที่มี   เพศ  อายุ    
ภาวะการมีโรคประจําตัว และภาวะการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ตางกัน โดยใชคาการทดสอบคาท ี 
(t – test)  เปรยีบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุที่มี  รายไดและความพอเพียง
ของรายได  แหลงที่มาของรายไดสวนใหญ  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส และการเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ  ของชุมชน  ตางกัน โดยใชคาสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว  (One – way 
ANOVA) และทดสอบรายคูดวยวิธี  Scheffe׳  ดังแสดงในตารางที่ 6 – 23 

ตอนที่  4  การศึกษาความรูสึกมีคุณคาในตนเอง    การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ      
แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว และแรงสนับสนนุทางสังคมจากบุคลากร
สาธารณสุข ที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพรายดานและโดยองครวมของผูสูงอายุในอําเภอบางแพ 
จังหวดัราชบุรี  โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)  ดังแสดงในตารางที่  24 – 33  
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สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล     
                   ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล  เพื่อใหเกิดความ
เขาใจตรงกัน  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
                   n      แทน        จํานวนกลุมตัวอยาง 
                  X      แทน        คาเฉลี่ย  (Mean) 
                   S.D.      แทน        คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                   F      แทน        คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน F-distribution 
                   t      แทน        คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน t-distribution 
                   df      แทน        องศาอิสระ   (degree of  freedom) 
                   SS      แทน        ผลรวมของคากําลังสองของคาเบี่ยงเบน  (Sum of  square) 
                   MS      แทน        คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนกําลังสอง  (Mean  square) 
                   Multiple R (R)  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
                   R  square  แทน ประสิทธิภาพในการทํานาย 
                   Adjusted R square แทน สัมประสิทธิ์ในการทํานายที่ปรับแลว 
      R2  Change   แทน คา R2ท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย 
                   SE est            แทน        ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย       (Standard Error  

       of the Estimate) 
                   b       แทน        คาสัมประสิทธิ์ถดถอย   (Regression  Coefficients) 
                   Beta      แทน        คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวทํานายในรูปคะแนนมาตรฐาน 
           (Standard  Regression  Coefficients) 
                   constant       แทน     คาคงที่ 
                   X1     แทน          ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
                   X2     แทน          การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ
                   X3      แทน           แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว 
                   X4     แทน          แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข 
                   Y1     แทน          พฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูสูงอาย ุ
                   Y2     แทน          พฤติกรรมการออกกําลงักายของผูสูงอายุ 
                   Y3     แทน          พฤติกรรมการปฏิบัติในภาวะเจ็บปวยของผูสูงอาย ุ
                   Y4     แทน          พฤติกรรมการจัดการความเครียดของผูสูงอาย ุ
                   Y total     แทน          พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอาย ุ
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 86

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
ตอนที่  1   การศึกษาลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุ  ในอําเภอบางแพ   จังหวัดราชบุรี ท่ีมี 
                 อายุ   60 – 79 ป  โดยการแสดงจํานวนและรอยละ   
 
                   ขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุ  ในอําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  จํานวน  378  คน  โดย
จําแนกตาม  เพศ    อายุ  ระดับการศกึษา    สถานภาพสมรส  รายไดและความพอเพียงของรายได
ของผูสูงอายุ  แหลงที่มาของรายไดสวนใหญ   ภาวะการมีโรคประจําตวั  การเปนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุและการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี ่  และคารอยละ  
ดังแสดงในตารางที่  3 
 
ตารางที่  3   จํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุ  ในอําเภอบางแพ  จังหวดัราชบรีุ   
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ                  
                ชาย 164 43.39 
                หญิง 214 56.61 
อายุ   
              60 – 69  ป 196 51.85 
              70 – 79  ป 182 48.15 
ระดับการศึกษา   
             ไมไดเรียนหนงัสือ 17 4.50 
              ต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 4 95 25.13 
              ประถมศึกษาปที่  4 236 62.43 
              มัธยมตน 13 3.44 
              มัธยมปลาย 4 1.06 
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ตารางที่ 3 (ตอ)   
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

สถานภาพสมรส   
              โสด 24 6.35 
               คู 229 60.48 
               หมาย 109 28.84 
               หยา / แยก 16 4.23 
 รายได   
             นอยกวาหรือเทากับ  1,000  บาท 118 31.22 
              1,001 – 2,000  บาท 74 19.59 
              2,001 – 3,000  บาท 69 18.25 
              3,001 – 4,000  บาท 43 11.38 
              4,001 – 5,000  บาท 30 7.93 
             มากกวา 5,000  บาท 44 11.63 
ความพอเพยีงของรายได   
             ไมพอเพียง 135 35.71 
              พอเพยีง ไมเหลือเกบ็ 172 45.50 
             พอเพยีงและเหลือเกบ็ 71 18.79 
แหลงที่มาของรายไดสวนใหญ   
            จากตัวเอง 139 36.77 
            จากบคุคลในครอบครัว 224 59.26 
            จากบคุคลอื่น 15 3.97 
ภาวะการมีโรคประจําตัว   
           ไมมีโรคประจําตัว 237 62.70 
            มีโรคประจําตัว 141 37.30 
การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอาย ุ   
           ไมเปนสมาชิก 149 39.42 
           เปนสมาชิก 229 60.58 
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ตารางที่ 3 (ตอ)   
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

การเขารวมกิจกรรมทางสังคม   
          เขารวมบอย / ทุกครั้ง 294 77.78 
          เขารวมนาน ๆ คร้ัง 71 18.78 
          ไมเคยเขารวม 13 3.44 

รวม 378 100.00 
                
                        จากตางรางที่  3  พบวา   ผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญงิ  จํานวน  214  คน  คิดเปน
รอยละ  56.61   สวนใหญเปนผูสูงอายุตอนตน คือ อายรุะหวาง  60 – 69 ป     จํานวน 196  คน  คิด
เปนรอยละ 51.85   ผูสูงอายุสวนใหญจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4  จํานวน  236  คน  คิดเปน
รอยละ  62.43   สถานภาพสมรสของผูสูงอายุสวนใหญเปนสถานภาพสมรสคู  จํานวน  229  คน  คดิ
เปนรอยละ  60.58   รายไดของผูสูงอายุที่ไดรับสวนใหญอยูในชวง  นอยกวาหรือเทากับ 1,000  บาท 
จํานวน  118  คน  คิดเปนรอยละ  31.22  รายไดของผูสูงอายุเมื่อเทียบกับรายจายสวนใหญพอ
เพียงแตไมเหลือเก็บ  จํานวน  172 คน คิดเปนรอยละ 45.50  แหลงที่มาของรายไดที่สวนใหญ
ผูสูงอายุไดรับคือจากบุคคลในครอบครัว  จํานวน  224  คน  คิดเปนรอยละ  59.26  ผูสูงอายุสวน
ใหญมีโรคประจําตวั  จํานวน  237  คน  คิดเปนรอยละ  62.70   ผูสูงอายุสวนใหญเปนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุที่จัดตัง้ขึ้นในชุมชน  จํานวน 229  คน  คิดเปนรอยละ  60.58   แตสวนใหญ พบวาผูสูงอายุที่
เขารวมกิจกรรมทางสังคมของชุมชน  จํานวน  294  คน  คิดเปนรอยละ  77.78   
 
 
ตอนที่  2  การศึกษาระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง     การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ  แรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครวั  แรงสนับสนุนทางสงัคมจากบุคลากรสาธารณสุข  และ
พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  โดยการแสดงคาเฉล่ีย (X)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคา
ระดับ  ดังแสดงในตารางที่ 4 – 5 
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ตารางที่  4      คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับ  จําแนกตามตัวแปรตนที่ศึกษา 
 

ตัวแปร X  S.D. คาระดับ 

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 3.511 .360 มาก 

การรับรูภาวะของวัยสูงอาย ุ 3.545 .401 มาก 

แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล 
ในครอบครัว 2.913 .464 ปานกลาง 

แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากร
สาธารณสุข 2.789 .554 ปานกลาง 

 
                        จากตารางที่  4  การวิเคราะหคาระดับของตัวแปรทีศ่ึกษา พบวา  การรับรูภาวะ
สุขภาพของวัยสูงอายุ  และความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  อยูในระดับมาก  คือ มีคา  X  = 3.545,   
S.D. = .401  และ X  = 3.511,  S.D. = .360  ตามลําดับ  สวนแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัวและแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข อยูในระดับปานกลาง คือ มีคา X  = 
2.913,  S.D. = .464  และ  X  =  2.789,  S.D. = .554  ตามลําดับ   
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ตารางที่  5   คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ 
 

พฤติกรรมสุขภาพผูสูงอาย ุ X  S.D. คาระดับ 
พฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุโดยรวม 3.149 .364 พอใช 

    - การรับประทานอาหาร 3.279 .339 ดี 

    - การออกกาํลังกาย 2.874 .689 พอใช 

    - การปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวย 3.345 .551 ดี 

    - การจัดการความเครียด 3.097  .460 พอใช 

 
                        จากตารางที่  5  การวเิคราะหระดับพฤตกิรรมสุขภาพของผูสูงอายุ พบวา พฤติกรรม
สุขภาพโดยรวม  อยูในระดบัพอใช คือ  มีคา  X  = 3.149,  S.D. = .364  เมื่อวิเคราะหพฤติกรรมเปน
รายดาน พบวา  การปฏิบัตตินในภาวะเจบ็ปวย  และ การรับประทานอาหาร อยูในระดับดี คือ มคีา
X  = 3.345, S.D. = .551 และ X  = 3.279,  S.D. = .339  ตามลําดับ  สวนการจัดการความเครียด และ 
การออกกําลังกาย อยูในระดบัพอใช   คือ มีคา  X  = 3.097,  S.D. = .460 และ X  = 2.874,  S.D. = 
.689  ตามลําดับ 
 
 
ตอนที่  3  เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอาย ุ  จําแนกตามลักษณะขอมูลสวนบุคคล  ไดแก
ผูสูงอายุท่ีมี เพศ  อายุ    ภาวะการมีโรคประจําตัว และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ท่ีตางกัน โดย
ใชคาการทดสอบคาที  (t – test)  เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุท่ีมี  รายไดและความ
พอเพียงของรายได  แหลงท่ีมาของรายไดสวนใหญ  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส และการเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ ของชมุชน  ท่ีตางกนั โดยใชคาสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  (One – 
way ANOVA) ดังแสดงในตารางที่ 6 – 23 
 
                  3.1 เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุที่มี  เพศ  อายุ   ภาวะการมีโรคประจําตัว     
และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ  ตางกนั  เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1, ขอที่ 2, ขอที่  7 และขอที่ 
8 โดยใชคาการทดสอบคาที (t – test )   
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ตารางที่  6  เปรียบเทียบพฤตกิรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 
 

ขอมูลสวนบุคคล n X  S.D. t 
เพศ                    
                ชาย 164 3.185 .364 
                หญิง 214 3.121 .362 1.685 

อายุ     
              60 – 69  ป 196 3.174 .361 
              70 – 79  ป 182 3.121 .366 1.404 

ภาวะการมีโรคประจําตัว     
           ไมมีโรคประจําตัว 237 3.145 .379 
            มีโรคประจําตัว 141 3.155 .337 -.244  

การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอาย ุ     
           ไมเปนสมาชิก 149 3.084 .367 
           เปนสมาชิก 229 3.191 .356 -2.823* 

 
*  p  <  .05 
                     จากตารางที่  6  ผูสูงอายุที่มีขอมูลสวนบุคคล อันไดแก เพศ  อายุ  ภาวะการมีโรค
ประจําตัวตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกนั  สวนผูสูงอายุที่ไมเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
และผูสูงอายุทีเ่ปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05  โดยที่ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพดกีวาผูสูงอายุที่ไมเปน
สมาชิกชมรมผูสูงอายุ 
 
                   3.2 เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุที่มี รายไดและความพอเพียงของรายได 
แหลงที่มาของรายไดสวนใหญ ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส และการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
ของชุมชน  ตางกัน โดยใชคาสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  (One – way ANOVA) 
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ตารางที่ 7   แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  จําแนกตาม                   
                   รายไดเฉล่ีย 
 

รายได n X  S.D. คาระดับ 
นอยกวาหรือเทากับ  1,000  บาท 118 3.056 .3442 พอใช 

1,001 – 2,000 บาท 74 3.017 .409 พอใช 
2,001 – 3,000 บาท 69 3.220 .351 พอใช 
3,001 – 4,000 บาท 43 3.321 .293 ดี 
4,001 – 5,000 บาท 30 3.242 .369 พอใช 
มากกวา 5,000 บาท 44 3.275 .265 พอใช 

 
                     จากตารางที่  7  พบวา  ผูสูงอายุกลุมที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ  1,000  บาท, รายได  
1,001 – 2,000  บาท, รายได  2,001 – 3,000  บาท,  รายได 4,001 – 5,000 บาท และ รายได มากกวา 
5,000 บาท มีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดบัพอใช  สวนผูสูงอายุกลุมที่มีรายได  3,001 – 4,000 บาท  
มีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับดี  โดยผูสูงอายุกลุมที่มีรายได  3,001 – 4,000  บาท  มีคาเฉลี่ยของ
พฤติกรรมสุขภาพสูงสุด  ( X  = 3.321)  รองลงมาคือ ผูสูงอายุกลุมที่มีรายได  2,001 – 3,000 บาท 
( X  = 3.220)  รายไดนอยกวาหรือเทากับ  1,000  บาท ( X  = 3.056)  รายได มากกวา 5,000  บาท  
( X  = 3.275)  และรายได 4,001 – 5,000 บาท ( X  = 3.242)  ตามลําดับ 
 
ตารางที่  8  การทดสอบความแปรปรวนเพือ่เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ    จําแนก 
                   ตามรายไดเฉล่ียของผูสูงอายุ   เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 5 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 5 4.904 .981 
ภายในกลุม 372 45.094 .121 

8.091* 

รวม 377 49.998   
 
* p < .05 
                     จากตาราง 8 การทดสอบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทยีบพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ 
พบวาผูสูงอายทุี่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกันมีพฤตกิรรมสุขภาพแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05  จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของ Scheffe׳  ดังตารางที่  9 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 93

ตารางที่  9  เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ ที่มีรายไดเฉล่ีย 
                  แตกตางกัน 
 

รายได 
3001 – 
 4000 

( X =3.321) 

มากกวา 
 5000 

 X =3.275) 

4001 – 
 5000 

( X =3.242) 

2001 –  
3000 

( X =3.220) 

นอยกวาหรือ 
เทากับ 1000 
( X =3.056) 

1001 – 
2000 

( X =3.017) 
3001 – 4000 
( X =3.321) 

_      

มากกวา 5000 
( X =3.275) 

.046 _     

4001 – 5000 
( X =3.242) 

.079 .033 _    

2001 – 3000 
( X =3.220) 

.101 .054 .021 _   

นอยกวาหรือ 
เทากับ 1000 
( X =3.056) 

.265* .219* .186* 
 

 

.164* _  

1001 – 2000 
( X =3.017) 

.304* .257* .224* .203* .038 _ 

         
* p < .05 
                     จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ จําแนก
ตามรายไดเฉล่ียของกลุม  พบวา กลุมที่มีความแตกตางกัน   คือ ระหวางกลุมที่มี รายได 3,001 – 
4,000 บาท กับกลุมที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ  1,000 บาท และกลุมที่มีรายได 1,001 – 2,000 
บาท  นอกจากนี้พบวา พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุที่อยูในกลุมรายไดมากกวา 5,000 บาท 
แตกตางจากกลุมที่มีรายได นอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาท และ 1,001 – 2,000 บาท กลุมที่มีรายได 
4,001 – 5,000 บาท   แตกตางจากลุมที่มีรายได นอยกวาหรือเทากับ  1,000 บาท และ 1,001 – 2,000 
บาท กลุมที่มีรายได   2,001 – 3,000 บาท แตกตางกับกลุมที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 1,000 บาท
และ 1,001 – 2,000 บาท ซ่ึงแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกนัน้ไมพบความ
แตกตางกนั 
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ตารางที่  10  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  จําแนก 
                     ตามความพอเพียงของรายได   
 
ความพอเพยีงของรายได n X  S.D. คาระดับ 

ไมพอเพยีง 135 3.077 .384 พอใช 
พอเพียง ไมเหลือเก็บ 172 3.130 .344 พอใช 
พอเพียงและเหลือเก็บ 71 3.328 .313 ดี 

 
                     จากตารางที่  10  พบวา  ผูสูงอายุที่มีรายไดไมพอเพียง  และมีรายไดพอเพยีง แตไม
เหลือเก็บมีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับพอใช สวนผูสูงอายุทีม่ีรายไดพอเพยีงและเหลือเกบ็มี
พฤติกรรมสุขภาพอยูในระดบัดี  โดยผูสูงอายุที่มีรายไดพอเพียงและเหลือเก็บมพีฤติกรรมสูงสุด  
( X  = 3.328)  รองลงมาคือ รายไดพอเพียง แตไมเหลือเกบ็  ( X  = 3.130)  และรายไดไมพอเพียง  
( X  = 3.077)  ตามลําดับ 
 
ตารางที่  11  การทดสอบความแปรปรวนเพือ่เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ    จําแนก 
                     ตามความพอเพียงของรายได  เพื่อทอสอบสมมติฐานขอที่  5 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 2 3.023 1.512 
ภายในกลุม 375 46.975 .125 

12.067* 

รวม 377 49.998   
 
*  p < .05 
                     จากตารางที่ 11 การทดสอบความแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุที่มีความพอเพยีงของรายไดแตกตางกัน มพีฤติกรรมสุขภาพแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  จึงทาํการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวธีิของ  Scheffe׳  
ดังตารางที่  12 
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ตารางที่  12  เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ ที่มีความพอเพียงของรายไดแตกตางกัน 
 

รายได พอเพียงและเหลือเก็บ 
( X =3.328) 

พอเพียงไมเหลือเก็บ 
( X =3.130) 

ไมพอเพยีง 
( X =3.077) 

พอเพียงและเหลือเก็บ 
( X =3.328) 

_   

พอเพียงไมเหลือเก็บ 
( X =3.130) 

.197* _  

ไมพอเพยีง 
( X =3.077) 

.250* .053 _ 

 
* p < . 05 
                     จากตารางที่  12  ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ จําแนก
ตามความพอเพียงของรายไดของกลุมตาง ๆ พบวากลุมที่มีความแตกตางกนัคือระหวางกลุมทีม่ี
รายไดพอเพียงและเหลือเกบ็ กับกลุมที่มีรายไดพอเพียงไมเหลือเก็บ และกลุมที่มีรายไดไมพอเพียง   
ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05  นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
 
ตารางที่  13  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  จําแนก 
                     ตามแหลงของรายได 
 

แหลงของรายได n X  S.D. คาระดับ 
จากตัวเอง 139 3.190 .353 พอใช 
จากบุคคลในครอบครัว 224 3.140 .359 พอใช 
จากบุคคลอื่น 15 2.886 .432 พอใช 
 
                     จากตารางที่  13  พบวา ผูสูงอายุที่มีแหลงของรายไดทั้งจากตวัเอง  จากบุคคลใน
ครอบครัว และจากบุคคลอื่น  มีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับพอใช  โดยผูสูงอายุที่มีรายไดจาก
ตัวเองมีพฤติกรรมสุขภาพสูงสุด  ( X  = 3.190)  รองลงมาคือ มีรายไดจากบุคคลในครอบครัว ( X  = 
3.140)  และ มรีายไดจากบุคคลอื่น ( X  = 2.886)  ตามลําดับ 
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ตารางที่  14   การทดสอบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทยีบพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ    จําแนก           
                      ตามแหลงที่มาของรายได  เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่  6 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 2 1.290 .645 
ภายในกลุม 374 48.708 .130 

4.968* 

รวม 377 49.998   
 
* p < .05 
                     จากตารางที่ 14 การทดสอบความแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุที่มาแหลงที่มีของรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของ  Scheffe׳  ดัง
ตารางที่  15 
 

ตารางที่  15  เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู  พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ ที่มีแหลงที่มาของ 
                     รายไดแตกตางกัน 
 

แหลงรายได จากตัวเอง 
( X =3.190) 

จากบุคคลในครอบครัว
( X =3.140) 

จากบุคคลอื่น 
( X =2.886) 

จากตัวเอง 
( X =3.190) 

_   

จากบุคคลในครอบครัว
( X =3.140) 

.050 _  

จากบุคคลอื่น 
( X =2.886) 

.304* .253* _ 

 

* p < .05 
                     จากตารางที่  15  ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ จําแนก
ตาม แหลงที่มาของรายไดกลุมตาง ๆ  พบวา กลุมที่มีความแตกตางกนัคือระหวางกลุมที่มีรายไดจาก
ตัวเอง กับกลุมที่มีรายไดจากบุคคลอื่น  และนอกจากนีย้ังพบวา พฤตกิรรมสุขภาพของผูสูงอายุกลุม
ที่มีรายไดจากบุคคลในครอบครัว แตกตางจากกลุมที่มรีายไดจากบุคคลอื่น ซ่ึงมีความแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .05  นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
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ตารางที่  16  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  จําแนก 
                     ตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n X  S.D. คาระดับ 
ไมไดเรียน 17 2.902 .371 พอใช 
ต่ํากวาชั้นประถม 95 2.999 .348 พอใช 
ประถมศึกษา 236 3.204 .353 พอใช 
มัธยมตนขึ้นไป 30 3.292 .269 พอใช 
 

                     จากตารางที่  16  พบวา  ผูสูงอายุทุกระดับการศึกษา ไดแก  ไมไดเรียน,  เรียนต่ํากวาชั้น
ประถม, ประถมศึกษา และ มัธยมตนขึ้นไป มีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับพอใช  โดยผูสูงอายทุี่มี
ระดับการศึกษาชั้นมัธยมตนขึ้นไป มีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับสูงสุด  ( X  = 3.292)  รองลงมา 
คือ ประถมศึกษา  ( X  = 3.204)  ต่ํากวาประถมศึกษา ( X  = 2.999)  และ ไมไดเรียนหนังสือ ( X  = 
2.902)  ตามลําดับ   
 
ตารางที่  17   การทดสอบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทยีบพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอาย ุ จําแนกตาม    
                     ระดับการศกึษา   เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่  3 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 3 4.836 1.612 
ภายในกลุม 374 45.163 .121 

3.348* 

รวม 377 49.998   
 

* p < .05 
                     จากตารางที่  17  การทดสอบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ
ผูสูงอายุ  พบวา ผูสูงอายทุี่มีระดับการศกึษาแตกตางกนั มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกัน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของ Scheffe׳  ดงั
ตารางที่  18 
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ตารางที่ 18 เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ ที่มีระดับการศึกษา  
                   แตกตางกัน 
 

ระดับการศึกษา มัธยมตนขึ้นไป 
( X =3.329) 

ประถมศึกษา 
( X =3.204) 

ต่ํากวาประถมศึกษา 
( X =2.999) 

ไมไดเรียน 
( X =2.902) 

มัธยมตนขึ้นไป 
( X =3.329) _    

ประถมศึกษา 
( X =3.204) .125 _   

ต่ํากวา
ประถมศึกษา 
( X =2.999) 

.329* .204* _  

ไมไดเรียน 
( X =2.902) 

.426* .301* .097 _ 

             
* p < .05 
                     จากตารางที่  18  ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ จําแนก
ตามระดับการศึกษา  พบวา กลุมที่มีความแตกตางกนัคือ  ระหวางกลุมที่มีระดับการศึกษามัธยมตน
ขึ้นไป กับกลุมต่ํากวาประถมศึกษา และกบักลุมไมไดเรียนหนังสือ  นอกจากนี้ยังพบวาพฤติกรรม
สุขภาพของผูสูงอายุกลุมที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา แตกตางกับกลุมระดบัการศึกษาต่ํากวา
ประถมศึกษา และ กลุมไมไดเรียน ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  นอกนั้นไม
พบความแตกตาง 
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ตารางที่  19  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ   
                     จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรส n X  S.D. คาระดับ 
โสด 24 3.120 .357 พอใช 
คู 229 3.162 .352 พอใช 
หมาย 109 3.154 .368 พอใช 
หยา / แยก 16 2.962 .472 พอใช 
 
                     จากตารางที่  19   พบวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรส  โสด  คู  หมาย  และหยา / แยก  
มีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับพอใช โดยผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคูมีพฤติกรรมสุขภาพสูงสุด 
( X  =  3.162)  รองลงมาคือ สถานภาพหมาย  ( X  = 3.154)  สถานภาพโสด  ( X  = 3.120)  และ
สถานภาพ หยา / แยก  ( X  = 2.962)  ตามลําดับ 
 
ตารางที่  20  การทดสอบความแปรปรวนเพือ่เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  จําแนก    
                     ตามสถานภาพสมรส  เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่  4 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 3 .623 .208 
ภายในกลุม 374 49.375 .132 

1.572 

รวม 377 49.998   
 
                     จากตารางที่  20   การทดสอบความแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสูงอายุ   พบวา  ผูสูงอายุทีม่ีสถานภาพสมรสแตกตางกนั  มีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน 
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ตารางที่  21  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ   
                     จําแนกตามการเขารวมกิจกรรมในชุมชน 
 
การเขารวมกิจกรรมใน

ชุมชน 
n X  S.D. คาระดับ 

ประจํา / บอย ๆ 294 3.223 .329 พอใช 
นาน ๆ คร้ัง 71 2.898 .370 พอใช 
ไมเขารวมเลย 13 2.841 .330 พอใช 
 
                     จากตารางที่  21  พบวา  ผูสูงอายุที่การเขารวมกิจกรรมในชุมชนประจํา / บอย,   นาน ๆ 
คร้ังและไมเขารวมเลย มีพฤติกรรมสุขภาพอยูในระดับพอใช โดยผูสูงอายุที่มีการเขารวมกิจกรรมใน
ชุมชนประจํา / บอย ๆ   มพีฤติกรรมสุขภาพสูงสุด  ( X  = 3.223)     รองลงมาคือการรวมกิจกรรมใน
ชุมชนนาน ๆ คร้ัง ( X  = 2.898)   และไมเขารวมเลย  ( X  = 2.841)   
 
ตารางที่  22  การทดสอบความแปรปรวนเพือ่เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุ  จําแนกตาม   
                     การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน  เพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่  9 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 2 7.311 3.656 
ภายในกลุม 375 42.687 .114 

32.114* 

รวม 377 49.998   
 
* p <  .05 
                     จากตารางที่ 22 การทดสอบความแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสูงอายุ  พบวา ผูสูงอายทุี่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนแตกตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพ
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   จึงทาํการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวธีิ
ของ  Scheffe׳  ดังตารางที่  23 
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ตารางที่  23  เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู  พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ ที่มีลักษณะ 
                     การเขารวมกิจกรรมในชุมชนแตกตางกัน 
 

การเขารวมกิจกรรม 
ของชุมชน 

เขารวมบอย ๆ  
( X =3.223) 

เขารวมบางครั้ง 
( X =2.898) 

ไมเคยเขารวมเลย 
( X =2.841) 

เขารวมบอย ๆ  
( X =3.223) 

_ 
 

 

เขารวมบางครั้ง 
( X =2.898) 

.324* _  

ไมเคยเขารวมเลย 
( X =2.841) 

.381* .057 _ 

 
* p <  .05 
                     จากตารางที่  23  ผลการทดสอบความแตกตางพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ    จําแนก
ตามลักษณะการเขารวมกิจกรรมในชุมชนของกลุมตาง ๆ พบวา กลุมที่มีความแตกตางกนัคือ 
ระหวางกลุมทีเ่ขารวมกิจกรรมบอย ๆ กับกลุมที่เขารวมกิจกรรมบางครั้ง และกลุมที่ไมเคยเขารวม
กิจกรรมเลย  ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  . 05  นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
 
 
ตอนที่  4  การวิเคราะหความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสงูอายุ  แรง
สนับสนุนสนบัสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว    และแรงสนับสนุนทางสงัคมจากบุคลากร
สาธารณสุข  ท่ีสงผลตอพฤติกรรมสุขภาพแตละดานและโดยองครวมของผูสงูอายใุนอําเภอบางแพ  
จังหวัดราชบุรี  โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขา
สมการ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)   
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ตารางที่  24  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1)  การรับรูภาวะ 
                     สุขภาพของวัยสูงอายุ (X2)  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว (X3) แรง 
                     สนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4)  และ พฤติกรรมสุขภาพดานการ 
                     รับประทานอาหารของผูสูงอายุ (Y1) 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y 1 
X1 1.0     
X2 .137** 1.00    
X3 .375* .415** 1.00   
X4 .221** .462** .420** 1.00  
Y 1 .184** .039 .121* .066 1.00 

 

*  p <  .05 ,       ** p <  .01 
 

                     จากตารางที่  24  พบวา  ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ  ไดแก  ความรูสึกมีคุณคา
ในตนเอง   การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว 
และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  มีความสัมพันธกันทางบวกมีคาระหวาง  .137  
ถึง .462    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   โดยที่การรับรูภาวะสุขภาพของวยัสูงอายุกับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุขมีความสัมพันธกันมากทีสุ่ด คือ  .462  สวนความรูสึกมี
คุณคาในตนเองกับการรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุมีความสัมพันธกนันอยที่สุด คอื  .137 
                     เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระ กับตัวแปรตาม  พบวา ความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว และพฤติกรรมสุขภาพดานการ
รับประทานอาหาร มีความสมัพันธกันทางบวกมีคาระหวาง .121  ถึง  .184  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยที่ความรูสึกมีคุณคาในตนเองกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารมีความสัมพันธ
กันมากที่สุด คือ .184 สวนแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวกับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร มีความ สัมพันธกันนอยที่สุด  คือ .121   สวนการรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  และพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร
ไมมีความสัมพันธกัน   
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ตารางที่   25  การวิเคราะหการถดถอยพหคุูณของตัวแปรอิสระ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1)    
                      การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ (X2)  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน 
                      ครอบครัว (X3) แรงสนับสนนุทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4) ที่มีอิทธิพลตอ 
                      พฤติกรรมสุขภาพดานการรบัประทานอาหารของผูสูงอายุ (Y1) โดยใชวิธีการถดถอย 
                      พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  (Stepwise  multiple   
                      regression  analysis) 
 

ลําดับที่ของตัวแปรที่
ไดรับคัดเลือกเขาสมการ 

R R2 Adj R2 R2change b Beta t 

ความรูสึกมีคุณคา 
ในตัวเอง (X1) 

.184 .034 .031 .034 .137 .184 3.634*** 

Constant  =   2.670                      S.E. est  = .334               F overall  =  13.207*** 
 
*** P < .001 
                     จากตารางที่  25 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัว
แปรที่นําเขาสมการ พบวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1) เปนตัวแปรเพียงตวัเดยีวที่มีอิทธิพลใน
การทํานายพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูสูงอายุ (Y1) ไดรอยละ  3.40   อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 โดยที่ความคลาดเคลื่อนในการทํานายเทากับ  . 334 
                     ซ่ึงสามารถเขียนสมการการทํานายในรูปคะแนนดิบ ดังนี ้
                             Y1  =  2.670 +  .137(X1)   
                     และสามารถเขียนสมการการทํานายรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี ้
                             Z1  =  .184 (X1)  
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ตารางที่  26  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1) การรับรูภาวะสุขภาพของ  
                    วยัสูงอายุ (X2)  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว (X3) แรงสนับสนุนทาง  
                    สังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4)  และ พฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของ  
                    ผูสูงอายุ (Y2) 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y 2 
X1 1.000     
X2 .137** 1.000    
X3 .375* .415** 1.000   
X4 .221** .462** .420** 1.000  
Y 2 .345** .240** .346** .417** 1.000 

 
*  p <  .05  ,        **  p < .01 
                     จากตารางที่  26  พบวา  ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ  ไดแก  ความรูสึกมีคุณคา
ในตนเอง  การรับรูภาวะสุขภาพของวยัสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว และ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  มีความสัมพันธทางบวกอยูระหวาง  .137  ถึง  
.462  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยที่การรบัรูภาวะของวยัสูงอายุกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคลากรสาธารณสุขมีความสัมพันธกันมากทีสุ่ด คือ  .462  สวนความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองกับการรับรูภาวะของวัยสูงอายุมีความสัมพันธกันนอยที่สุด คือ  .137 
                     เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระกับตัวแปรตาม  พบวา ความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข และพฤติกรรมสุขภาพดานการออก
กําลังกายมีความสัมพันธกันอยูระหวาง .240 ถึง .417 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่แรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข กับ พฤติกรรมการออกกําลังกายมีความสัมพันธกนั
มากที่สุด คือ .417  สวนการรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ กับพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลัง
กายมีความสัมพันธกันนอยทีสุ่ด  คือ .240   
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ตารางที่   27  การวิเคราะหการถดถอยพหคุูณของตัวแปรอิสระ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1)   
                      การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ (X2)  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน   
                      ครอบครัว (X3) แรงสนับสนนุทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4) ที่มีอิทธิพลตอ 
                      พฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุ (Y2) โดยใชวิธีการถดถอยพหุคูณตามลําดบั 
                      ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise  multiple  regression  analysis) 
 

ลําดับที่ของตัวแปรที่
ไดรับคัดเลือกเขา

สมการ 
R R2 Adj R2 R2change b Beta t 

แรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคลากรสาธารณสุข 
(X4) 

.417 .174 .172 .147 .394 .312 6.324*** 

ความรูสึกมีคุณคาใน
ตัวเอง (X1) 

.491 .241 .237 .067 .440 .227 4.694*** 

แรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในครอบครัว 
(X3) 

.503 .253 .247 .013 .196 .130 2.504* 

Constant  =   .341                     S.E. est  = .606               F overall  =  42.317*** 

 
* p < .05 ,        ***  p < .001 
                     จากตารางที่  27  แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของตัว
แปรที่นําเขาสมการ  พบวา   แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4)   เปนตัวแปรที่
ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่  1  มีประสิทธิภาพในการทาํนายพฤติกรรมการออกกําลัง
กายของผูสูงอายุ (Y2)  รอยละ  17.4    
                     ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X4)    เปนตวัแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดบั
ที่  2  มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของผูสูงอายุ  (Y2)  
เพิ่มขึ้นรอยละ 6.7 โดยทีแ่รงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4) กับความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง (X1) มีอิทธิพลในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของ
ผูสูงอายุ (Y2) รอยละ  24.1  
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                     แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว (X3)  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการเปนลําดับที่ 3 มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของ
ผูสูงอายุ (Y2) เพิ่มขึ้นรอยละ 1.2 โดยที่แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4) 
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1) และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว (X3) มี
อิทธิพลในการทํานายรวมกนัตอพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของผูสูงอายุ (Y2) 
รอยละ  25.3   
                     ในลักษณะนี ้ แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  (X4)    ความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง ( X1)  และแรงสนับสนนุทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว (X3) เปนตัวแปรทีม่ี
อิทธิพลในการทํานายรวมกนัตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุ (Y2) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .001  โดยมีความคลาดเคลื่อนในการทํานายเทากับ   .606 
                     ซ่ึงสามารถเขียนสมการการทํานายในรูปคะแนนดิบ  ดังนี ้
                         Y2  =  .341  +  .394 (X4)  +  .440 (X1)  +  .196 ( X3)  
                     และสามารถเขียนสมการการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐาน  ดังนี ้
                        Z2  =  .312 (X4)  + .227 (X1)  + .130 (X3) 
               
ตารางที่  28  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1)  การรับรูภาวะสุขภาพของ 
                     วยัสูงอายุ (X2) แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว (X3) แรงสนับสนุนทาง 
                     สังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4) และพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะ   
                     เจ็บปวยของผูสูงอายุ (Y3) 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y 3 
X1 1.000     
X2 .137** 1.000    
X3 .375* .415** 1.000   
X4 .221** .462** .420** 1.000  
Y 3 .276** .457** .345** .329** 1.000 

 

  *  p <  .05  ,              **  P < .01 
                     จากตารางที่  28  พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ  ไดแก  ความรูสึกมีคุณคา
ในตนเอง (X1) การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ (X2) แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว  (X3) และแรงสนบัสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4) มีความสัมพันธทางบวก
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อยูระหวาง .137  ถึง  .462 อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยที่การรับรูภาวะสุขภาพของวัย
สูงอายุ  (X2)  กับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  (X4)  มีความสัมพันธกันมาก
ที่สุด คือ  .462  สวนความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1) กบัการรับรูภาวะสุขภาพของวยัสูงอายุ (X2)  มี
ความสัมพันธกันนอยที่สุด คือ .137 
                     เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระ กับตัวแปรตาม พบวา ความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง (X1) การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ(X2) แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว (X3)  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4)  และพฤติกรรมสุขภาพดาน
การปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย (Y3) มีความสัมพันธกันอยูระหวาง  .276  ถึง  .457  อยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยที่การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ (X2) กับพฤติกรรมสุขภาพดานการ
ปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย (Y3) มีความสัมพันธกันมากที่สุด คือ  .457  สวนความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง (X1) กับพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย (Y3) มีความสัมพันธกันนอย
ที่สุด  คือ .276   
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ตารางที่   29  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของตัวแปรอิสระ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1)   
                      การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ    (X2)  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน 
                      ครอบครัว (X3) แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4)   ที่มีอิทธิพลตอ 
                      พฤติกรรมการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยของผูสูงอายุ (Y3)  โดยใชวิธีการถดถอย 
                      พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  (Stepwise  multiple   
                      regression  analysis) 
 

ลําดับที่ของตัวแปรที ่
ไดรับคัดเลือกเขา

สมการ 
R R2 Adj R2 R2change b Beta t 

การรับรูภาวะสุขภาพ
ของวัยสูงอายุ (X2) 

.457 .209 .207 .209 .526 .383 7.859*** 

ความรูสึกมีคุณคาใน
ตัวเอง (X1) 

.505 .255 .251 .046 ..273 .179 3.737*** 

แรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในครอบครัว  
(X3) 

.515 
 

.266 .260 .010 .142 .120 2.296* 

Constant  =   .109                     S.E. est  = .474               F overall  =  45.064*** 

 
* p < . 05   ,       ***  p < .001 
                     จากตารางที่ 29 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของตัว
แปรที่นําเขาสมการ พบวา การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ (X2) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการเปนลําดับที่  1  มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะ
เจ็บปวยของผูสูงอายุ  (Y3) รอยละ  20.9    
                     ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1)  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับ
ที่  2  มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยของ
ผูสูงอายุ (Y3) เพิ่มขึ้นรอยละ 4.6 โดยการรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ (X2) กับความรูสึกมีคุณคา
ในตนเอง (X1) มีอิทธิพลในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยของผูสูงอายุ 
(Y3) รอยละ  25.5   
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                     แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว (X3)  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการเปนลําดับที่  3  มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะ
เจ็บปวยของผูสูงอายุ  (Y3)  เพิ่มขึ้นรอยละ  1.1  โดยการรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย (X2)   
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1)  และแรงสนับสนนุทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว (X1) มี
อิทธิพลในการทํานายรวมกนัตอพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยของผูสูงอายุ  
(Y3) รอยละ  26.6   
                     ในลักษณะนี้ การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ (X2)  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
(X1)  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว(X3) เปนตวัแปรที่มีอิทธิพลในการทํานาย
รวมกันตอพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏบิัติตนในภาวะเจ็บปวยของผูสูงอายุ (Y3) อยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .001  โดยมคีวามคลาดเคลื่อนในการทํานายเทากับ  .474 
                     ซ่ึงสามารถเขียนสมการการทํานายในรูปคะแนนดิบ  ดังนี ้
                            Y3  =  .109  + .526 (X2)  +  .273 (X1)  + .142 (X3) 
                     และสามารถเขียนสมการในการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐาน  ดังนี ้
                           Z3  =  .383 (X2)  +  .179  ( X1)  +  .120 ( X3) 
 
ตารางที่  30  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1)  การรับรูภาวะสุขภาพของ 
                    วยัสูงอายุ (X2) แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว (X3) แรงสนับสนุนทาง 
                     สังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4) และพฤติกรรมสุขภาพดานการจดัการความเครยีด 
                     ของผูสูงอายุ (Y4) 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y 4 
X1 1.000     
X2 .137** 1.000    
X3 .375* .415** 1.000   
X4 .221** .462** .420** 1.000  
Y 4 .396** .182** .317** .164** 1.000 

 
* p <  . 05  ,             **  p < .01 
                     จากตารางที่ 30 ความสัมพันธระหวางตวัแปรอิสระ ไดแก ความรูสึกมคีุณคาในตนเอง  
(X1) การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ (X2) แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว (X3) 
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และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4) มีความสัมพันธทางบวกอยูระหวาง  .137  
ถึง  .462  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่การรับรูภาวะสขุภาพของวยัสูงอายุ (X2) กับ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4) มีความสัมพันธกันมากที่สุด คือ .462  สวน
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1) กับการรับรูภาวะสุขภาพของวยัสูงอายุ (X2) มีความสัมพันธกัน
นอยที่สุด คือ  .137 
                     เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระกับตัวแปรตาม  พบวา ความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง (X1) การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ(X2) แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว (X3) แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4) และพฤตกิรรมสุขภาพดาน
การจัดการความเครียด (Y4) มีความสัมพันธกันอยูระหวาง  .164  ถึง  .396  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.01  โดยที่ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1) กับพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียด 
(Y4) มีความสัมพันธกันมากที่สุด คือ  .396 สวนแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข 
(X4) กับพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียด (Y4) มีความสัมพนัธกันนอยที่สุด  คือ .276   
 

ตารางที่  31  การวิเคราะหการถดถอยพหุคณูของตัวแปรอิสระ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1)   
                     การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ (X2)  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน 
                     ครอบครัว (X3) แรงสนับสนนุทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4) ที่มีอิทธิพลตอ 
                     พฤติกรรมสุขภาพดานการจดัการความเครยีดของผูสูงอายุ (Y4) โดยใชวิธีการถดถอย 
                     พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise multiple  
                      regression  analysis) 
 

ลําดับที่ของตัวแปรที่ไดรับ
คัดเลือกเขาสมการ R R2 Adj R2 R2change b Beta t 

ความรูสึกมีคุณคาในตวัเอง  
(X1) 

.396 .157 .154 .157 .411 .322 6.423*** 

แรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในครอบครัว  
(X3) 

.435 .190 .185 .033 .195 .196 3.914*** 

Constant  =   1.089                     S.E. est  = .415              F overall  =  43.877*** 
 
***  p < .001 
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                     จากตารางที่  31   แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหคุูณตามลําดับความสําคัญของ
ตัวแปรที่นําเขาสมการ  พบวา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขา
สมการเปนลําดับที่ 1  มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการจดัการความเครยีด
ของผูสูงอายุ (Y4) รอยละ  15.7   
                     แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว (X3) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการเปนลําดับที่ 2 มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียด
ของผูสูงอายุ (Y4)  เพิ่มขึ้นรอยละ  3.3  โดยที่ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1)  กับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว (X3) มีอิทธิพลในการทํานายรวมกนัตอพฤติกรรมสุขภาพดานการ
จัดการความเครียดของผูสูงอาย ุ(Y4)  รอยละ  19.0   
                     ในลักษณะนี้  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  (X1)   และแรงสนับสนนุทางสังคมจาก
บุคคลในครอบครัว (X3) เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลในการทํานายรวมกนัตอพฤติกรรมสุขภาพดานการ
จัดการความเครียดของผูสูงอายุ  (Y4)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  โดยมีความ 
คลาดเคลื่อนในการทํานายเทากับ  .415 
                     ซ่ึงสามารถเขียนสมการการทํานายในรูปคะแนนดิบ  ดังนี ้
                          Y4  =  1.089  +  .411 (X1)  +  .195 (X3) 
                     และสามารถเขียนสมการการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐาน  ดังนี ้ 
                          Z4  =  .322 (X1)  +  .196 (X3) 
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ตารางที่  32 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1)  การรับรูภาวะสุขภาพของ 
                    วยัสูงอายุ (X2)  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว (X3) แรงสนับสนุนทาง 
                     สังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4) และพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ (Ytotal) 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y total 
X1 1.000     
X2 .137** 1.000    
X3 .375* .415** 1.000   
X4 .221** .462** .420** 1.000  

Y total .438** .354** .425** .392** 1.000 
 
*  p <  .05  ,             ** p < .01 
                     จากตารางที่ 32  ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก  ความรูสึกมีคณุคาในตนเอง  
(X1) การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ (X2) แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว (X3) 
และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4)  มีความสัมพันธทางบวกอยูระหวาง  
.137  ถึง  .462  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยที่การรับรูภาวะสุขภาพของวัย(X2) สูงอายุ
กับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4) มีความสัมพันธกันมากที่สุด คือ .462 สวน
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1) กับการรับรูภาวะสุขภาพของวยัสูงอายุ (X1) มคีวามสัมพันธกัน
นอยที่สุด คือ  .137 
                     เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตวัแปรอสิระกับตัวแปรตาม  พบวา ความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง (X1) การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ (X2)  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว (X3) แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4) และพฤติกรรมสุขภาพ
โดยรวมของผูสูงอายุ (Y total) มีความสัมพนัธกันอยูระหวาง .354  ถึง .438  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .01  โดยที่ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  (X1)  กับ  พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ 
(Y total) มีความสัมพันธกันมากที่สุด คือ  .438 สวนการรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ (X1) กับ
พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ (Y total) มีความสัมพันธกันนอยที่สุด  คือ .354   
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ตารางที่  33  การวิเคราะหการถดถอยพหุคณูของตัวแปรอิสระ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1)   
                     การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ (X2)  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน 
                     ครอบครัว (X3) แรงสนับสนนุทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4) ที่มีอิทธิพลตอ 
                     พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ (Ytotal) โดยใชวิธีการถดถอยพหุคูณตามลําดบั 
                     ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  (Stepwise  multiple  regression  analysis) 
 
ลําดับที่ของตัวแปรที่

ไดรับคัดเลือกเขาสมการ R R2 Adj R2 R2change b Beta t 

ความรูสึกมีคุณคาใน
ตัวเอง (X1) 

.438 .192 .190 .192 .317 .314 .6867*** 

แรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคลากรสาธารณสุข  
(X4) 

.532 .283 .279 .091 .117 .179 3.584*** 

แรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในครอบครัว   
(X3) 

.562 .316 .311 .033 .130 .166 3.256*** 

การรับรูภาวะสุขภาพของ
วัยสูงอายุ  (X2) 

.579 .335 .328 .019 .145 .160 3.226*** 

Constant  =   .814                  S.E. est  = .298              F overall  =  46.962*** 
 
***  p < .001 
                     จากตารางที่  33  แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของตัว
แปรที่นําเขาสมการ  พบวา  ความรูสึกมคีุณคาในตนเอง (X1) เปนตวัแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขา
สมการเปนลําดับที่ 1 มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ (Ytotal)  
รอยละ  19.2   
                     แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข (X4)  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการเปนลําดับที่ 2  มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ 
(Ytotal) เพิ่มขึ้นรอยละ 9.1โดยการเหน็คุณคาในตนเอง (X1) กับแรงสนบัสนุนทางสังคมจากบุคลากร
สาธารณสุข(X4) มีอิทธิพลในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ (Y total) 
รอยละ  28.3   
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                     แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว (X3) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการเปนลําดับที่ 3 มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ (Ytotal) 
เพิ่มขึ้นรอยละ  3.3   โดยที่ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1)  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากร
สาธารณสุข (X4) และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว (X3) มีอิทธิพลในการทํานาย
รวมกันตอพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ (Y total) รอยละ 31.6  
                     การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ (X2) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่ 4    มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ (Y total)  เพิ่มขึ้น
รอยละ 1.9 โดยที่ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1) แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  
(X4)  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว (X3)  และการรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ
(X2) มีอิทธิพลในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ (Y total)  รอยละ  33.5    
                     ในลักษณะนี ้  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (X1) แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากร
สาธารณสุข (X4)  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว (X3) และการรับรูภาวะสุขภาพ
ของวัยสูงอาย ุ (X2) เปนตวัแปรที่มีอิทธพิลในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของ
ผูสูงอายุ (Y total)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  โดยมีความคลาดเคลื่อนในการทํานาย
เทากับ  .298 
                     ซ่ึงสามารถเขียนสมการการทํานายในรูปคะแนนดิบ  ดังนี ้
                          Y total  =  .814  + .317 ( X1)  +  .117 (X4)  +  .130 (X3)  + .145 ( X2) 
                     และสามารถเขียนสมการการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐาน  ดังนี ้
                          Z total  =  .314 (X1)  +  .179 ( X4)  + .166 (X3)  + .160 ( X2) 
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 บทท่ี  5 

 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
                   การวิจัยเร่ือง  “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  ในอําเภอบางแพ  
จังหวดัราชบุรี”  คร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุที่มีปจจัยสวน
บุคคล  อันประกอบดวย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  รายไดและความพอเพียงของ
รายได  แหลงที่มาของรายไดสวนใหญ  ภาวะการมีโรคประจําตัว  การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอาย ุ 
และการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน  ตางกัน  และเพื่อศึกษาการเห็นคุณคาในตนเอง  การรับรู
ภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว และแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคลากรสาธารณสุข    ที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพแตละดานและโดยรวมของผูสูงอาย ุ
                   ประชากรที่ใชการวิจัยคร้ังนี้ คือ  ผูสูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ  60 – 79 ป  
อาศัยอยูในอําเภอบางแพ   จงัหวัดราชบุรี   จํานวน   6,734  คน  กลุมตัวอยางไดมาจากวิธีการสุม
แบบชั้นภูมิ (Stratified Random  Sampling)  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณโดยสูตรของ  
ทาโร ยามาเน  (Taro  Yamane)   โดยใชขนาดตัวอยางทีม่ีความเชื่อมั่น  รอยละ  95   และคาความ
คลาดเคลื่อน รอยละ 5   ไดกลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุ  จํานวน  378  คน 
                   เครื่องมือที่ใชในการวิจยัเปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึน้จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 6  
สวน  ดังนี ้   สวนที่  1  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุ    สวนที่  2  แบบ
สัมภาษณความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ไดคาความเชื่อมัน่ .8481 สวนที่ 3   แบบสมัภาษณเกีย่วกบั
การรับรูภาวะของวัยสูงอาย ุ  ไดคาความเชื่อมั่น .8526  สวนที่  4  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว ไดคาความเชื่อมั่น .8523  สวนที่ 5  แบบสัมภาษณ
เกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสงัคมจากบุคลากรสาธารณสุขไดคาความเชื่อมั่น .8520 และ สวนที ่  6  
แบบสัมภาษณเกี่ยวกับพฤตกิรรมสุขภาพในแตละดานของผูสูงอายุ แบงเปน ดานการรับประทาน
อาหาร  ไดคาความเชื่อมั่น  . 7974    ดานการออกกําลังกาย ไดคาความเชื่อมั่น .8006  ดานการปฏิบตัิ
ตนในภาวะเจบ็ปวย    ไดคาความเชื่อมั่น .7962   ดานการจัดการกับความเครียด ไดคาความเชื่อมัน่ 
.7701 และพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ ไดคาความเชื่อมั่น .8470 ซ่ึงผานการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒแิละคณาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
                   การรวบรวมขอมูล ใชการสัมภาษณผูสูงอายุเปนรายบุคคล โดยผูวิจัยทําการสัมภาษณ
ผูสูงอายุดวยตนเองและผูชวยวิจยั   แลวนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
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พรอมลงรหัส  และทําการวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  สําหรับสถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  รอยละ  (%)   คาเฉลี่ย  ( X )  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.)   การ
ทดสอบคาที  (t – test)  การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว  (One – way  ANOVA)   และการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคณูตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  
Regression  Analysis)   
 
สรุปผลการวิจัย 
                   ผลการวิจัย  สรปุเปนประเด็นสําคัญ  ไดดังนี้ 
                   1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุที่ตอบแบบสมัภาษณ  จํานวน  378  คน  
สวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ   56.61   อายุสวนใหญอยูในชวงผูสูงอายุตอนตน คืออายุ
ระหวาง  60 – 69 ป   คิดเปนรอยละ  51.85  สวนใหญจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  คิด
เปนรอยละ  62.43  สถานภาพสมรสสวนใหญเปนสถานภาพสมรสคู  คิดเปนรอยละ  60.58  รายได
อยูในชวงนอยกวาหรือเทากบั  1,000 บาท  คิดเปนรอยละ  31.22   รายไดสวนใหญเพียงพอแตไม
เหลือเก็บ  คิดเปนรอยละ  45.50  แหลงรายไดที่ผูสูงอายุไดรับคือจากบุคคลในครอบครัว  คิดเปน
รอยละ  59.26  ผูสูงอายุสวนใหญมีโรคประจําตัว  คดิเปนรอยละ  62.70  สวนใหญเปนสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุ คิดเปนรอยละ  60.58  ผูสูงอายุสวนใหญเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน  คิดเปน
รอยละ  77.78 
                   2.  การวิเคราะหระดับการเห็นคุณคาในตนเอง  การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ แรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  
พบวา 
                        2.1  ผูสูงอายุมีระดับการเหน็คุณคาในตนเอง  อยูในระดบัมาก  ( X  = 3.511)   
                        2.2  ผูสูงอายุมีระดับการรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ  อยูในระดับมาก   
( X  = 3.545) 
                        2.3  ผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  อยูในระดับ 
ปานกลาง  ( X  = 2.913)   

2.4 ผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข อยูในระดับ 
ปานกลาง  ( X  = 2.789) 
                   3. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  พบวา 
                       3.1  พฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร  อยูในระดับดี  ( X  = 3.279) 
                       3.2  พฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย  อยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.874) 
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                       3.3  พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย  อยูในระดบัดี   
 ( X  = 3.345)   
                       3.4  พฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียด  อยูในระดับพอใช ( X  = 3.097) 
                       3.5  พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุโดยรวม อยูในระดบัพอใช   ( X  = 3.149) 
                   4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุที่มี  เพศ  อาย ุ  ระดับการศึกษา  
สถานภาพสมรส  รายไดและความพอเพียงของรายได  แหลงที่มาของรายไดสวนใหญ  ภาวะการมี
โรคประจําตัว  สถานภาพการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ  และการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน  
แตกตางกัน  พบวา 
                        4.1  ผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมไมแตกตางกัน 
                        4.2  ผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง  60 – 69 ป  และอายุระหวาง  70 – 79 ป  มีพฤติกรรม
สุขภาพโดยรวมไมแตกตางกนั 
                        4.3 ผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตวัและมีโรคประจําตัว มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม           
ไมแตกตางกัน 
                        4.4  ผูสูงอายุที่เปนไมสมาชิกชมรมผูสูงอายุและเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ  มี
พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่ผูสูงอายุที่เปน
สมาชิกชมรมผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมดีกวาผูสูงอายุที่ไมเปนสมาชิกชมรม 
                        4.5  ผูสูงอายทุี่มีรายไดเฉล่ียตางกัน  มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผูสูงอายุกลุมที่มีรายไดเฉล่ีย 3,001 – 4,000 บาท มีพฤติกรรม
สุขภาพดีกวาผูสูงอายุกลุมที่มีรายไดมากกวา  5,000  บาท,  กลุมที่มีรายได 4,001 – 5,000  บาท, กลุม
ที่มีรายได  2.001 – 3,000 บาท, กลุมที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 1,000  บาท และกลุมที่มีรายได 
1,001 – 2,000  บาท  ตามลําดับ 
                       4.6 ผูสูงอายุที่มีความพอเพยีงของรายไดตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมแตกตาง
กัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยที่ผูสูงอายุกลุมที่มีรายไดพอเพียงและเหลือเก็บ มี
พฤติกรรมสุขภาพดกีวากลุมที่มีรายไดพอเพียงไมเหลือเก็บและมีพฤตกิรรมสุขภาพดีกวากลุมที่มี
รายไดไมพอเพียง  ตามลําดบั 
                       4.7 ผูสูงอายุที่มีแหลงที่มาของรายไดสวนใหญตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผูสูงอายุกลุมที่มีแหลงรายไดจากตวัเอง มี
พฤติกรรมสุขภาพดกีวาผูสูงอายุกลุมที่มีรายไดจากบุคคลในครอบครัว   และมีพฤติกรรมสุขภาพ
ดีกวากลุมที่มรีายไดจากบุคคลอื่น  ตามลําดับ 
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                        4.8  ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาตางกนั  มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05โดยที่ผูสูงอายุกลุมที่มีระดบัการศึกษามัธยมตนขึ้นไปมี
พฤติกรรมสุขภาพดกีวาผูสูงอายุกลุมที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา  และมพีฤติกรรมสุขภาพ
ดีกวากลุมผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษา และกลุมผูสูงอายุที่ไมไดเรียนหนังสือ  
ตามลําดับ 
                        4.9  ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสตางกัน  มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมไมแตกตางกัน 
                        4.10  ผูสูงอายุที่มีการเขารวมกิจกรรมในชุมชนตางกัน   มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ผูสูงอายุกลุมที่มีการเขารวมกจิกรรมตาง ๆ 
ของชุมชนประจํา / บอย ๆ มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมดีกวาผูสูงอายกุลุมที่เขารวมกิจกรรมนาน ๆ 
คร้ัง และมีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมดีกวาผูสูงอายุกลุมที่ไมเขารวมกจิกรรมตาง ๆ ของชุมชนเลย   
ตามลําดับ  
                   5. การวิเคราะหความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ  แรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข   
เปนปจจยัที่สงตอพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร    พบวา  ความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง   สามารถทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารของผูสูงอายุ  ไดรอยละ  3.40  
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .001 
                   6.  การวิเคราะหความรูสึกมคีุณคาในตนเอง  การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ  แรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข 
เปนปจจยัที่สงตอพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกาย  พบวา  แรงสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคลากรสาธารณสุข ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของผูสูงอายุ  ไดรอยละ  
25.3  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
                   7.  การวิเคราะหความรูสึกมคีุณคาในตนเอง  การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ  แรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข 
เปนปจจยัที่สงตอพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย  พบวา  การรับรูภาวะ
สุขภาพของวัยสูงอายุ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และแรงสนับสนุนทางสงัคมจากบุคคลใน
ครอบครัว  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยของ
ผูสูงอายุ  ไดรอยละ  26.6  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 
                   8.  การวิเคราะหความรูสึกมคีุณคาในตนเอง  การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ  แรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข 
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เปนปจจยัที่สงตอพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียด  พบวา  ความรูสึกมีคณุคาในตนเอง  
และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมสุขภาพดาน
การจัดการความเครียดของผูสูงอายุ ไดรอยละ  19.0   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 
                   9.  การวิเคราะหความรูสึกมคีุณคาในตนเอง  การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ  แรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข 
เปนปจจยัที่สงตอพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ   พบวา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  แรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  และ
การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ 
ไดรอยละ  33.5  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
                   จากผลการวิจัย  สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี ้
                   1.  ผลการวิเคราะหความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ 
แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสงัคมจากบุคลากรสาธารณสุข
และพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ ในอําเภอบางแพ  จงัหวัดราชบุรี  สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้
                               1.1 ผลการวิเคราะหความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ   พบวา  อยูใน
ระดับมาก ( X  = 3.511) ทั้งนี้จากแนวคิดของ  บล็อก และ รอบบินส (Block  &  Robbins 1993, อาง
ถึงใน สุนทรี เรือนตระกูล  2545) ที่วา ความรูสึกมีคุณคาในตนเองจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  การที่
ผู สูงอายุยังคงความรู สึกมีคุณคาในตนเองไว  เนื่องจากในวัยหนุมสาวที่ผานมาผู สูงอายุมี
ประสบการณในชีวิตที่ดี  ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนเองทํา   ผูสูงอายุที่ใชประสบการณและการ
เรียนรูที่ส่ังสมมา  สงผลใหมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและยังทรงคุณคาอยู  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของ  ชานดเลอร  และ เดรค  (Chandler and Drake 1991, quoted  in  Hoffman  et.  al. 1998 : 325)   
ที่วาถาผูสูงอายุนําประสบการณที่ไดสะสมมาตั้งแตวัยผูใหญมาในใชการปรับตัวและแกไขปญหา
จนเกิดความสําเร็จ  จะทําใหเกิดความรูสึกปลอดภัย  มั่นใจ  ภาคภูมิใจในตนเอง  และรูสึกวาตนเอง
มีคุณคา  จากแนวคิดดังกลาว สอดคลองกับผูสูงอายุในอําเภอบางแพที่มีลักษณะชุมชนเปนชุมชน
ชนบท  ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวขยาย  มีสมาชิกในบานอยูหลายระดับ ทั้ง ปู ยา ตา ยาย พอ 
แม  ลูก  สมาชิกในบานใหความเคารพและนับถือผูสูงอายุในฐานะผูมีประสบการณและมี
คุณประโยชนในอดีต เมื่อผูสูงอายุวากลาวตักเตือนหรือใหขอช้ีแนะก็จะเชื่อฟง จึงสงผลใหผูสูงอายุ
มีความภาคภูมิใจในตนเอง  มองเห็นวาตนเองยังมีคุณคา   ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูสูงอายุมีความรูสึกมี
คุณคาในตนเองอยูในระดับมาก 
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                               1.2  ผลการวิเคราะหการรับรูภาวะสุขภาพของวยัสูงอายุ  พบวา  อยูในระดับมาก  
( X  = 3.545)   ทั้งนี้อธิบายไดวา ในปจจุบันภาครัฐไดสรางกระแสใหประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสารอยางทั่วถึง  เนื่องจากมีชองทางที่จะใหประชาชนรับทราบขอมูลตาง ๆ มีมากมายทั้งวทิยุ  
โทรทัศน  เสยีงตามสายประจําหมูบาน  หนังสือพิมพ  วารสารตาง ๆ  ทําใหไดรับทราบขอมูลได
อยางทั่วถึงและทันเวลา   ประกอบกับผูสูงอายุในอําเภอบางแพ  สวนใหญไดรับการศึกษา  มีเพียง
รอยละ 4.50 เทานั้นที่ไมไดรับการศึกษาและมีเพียงรอยละ 25.3 ที่มีการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษา 
การที่ผูสูงอายุมีการศึกษาจนอานและเขยีนหนังสือไดเปนอยางด ี จะทําใหผูสูงอายุสามารถรับรู
ขอมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนเองจากสื่อตาง ๆ ไดดี  และสําหรับผูสูงอายุที่อานหนังสือไมได  
ก็สามารถรับรูขอมูลขาวสารไดจากสื่ออ่ืน ๆ เชน วิทยุ  โทรทัศน เสียงตามสาย เปนตน   การรับรู
ขอมูลขาวสารตาง ๆ สงผลใหผูสูงอายุมีการรับรูภาวะสุขภาพของวยัไดเปนอยางดี  ซ่ึงการรับรูภาวะ
สุขภาพของวัยนี้  เพนเดอร  (Pender  1991 : 279)  ไดเสนอแนวคดิวา  การรับรูภาวะสุขภาพเปน
ความคิด  ความรูสึก  ความเขาใจในตัวบุคคลที่มีตอสุขภาพของตนเอง   ซ่ึงถาหากรับรูวาตนเองมี
สุขภาพดี ก็มีความโนมเอียงที่จะกระทํากิจกรรมการสงเสริมสุขภาพบอยกวา และจรงิจังกวาบุคคลที่
รับรูวาสุขภาพของตนเองไมดี  และสอดคลองกับแนวคดิของ คอมบ และคณะ (Comb et al. 1976,  
อางถึงใน วรรณี  ชัชวาลทพิากร และคณะ 2544 : 23)  ที่กลาววา การรับรูภาวะสุขภาพมีสวนที่
กําหนดแนวโนมวาจะทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  เกิดทัศนคตแิละคุณคากับสุขภาพ  ทําใหเกิดการตัดสินใจ
แสดงพฤติกรรมนั้นออกไป  ดวยเหตนุี้การรับรูภาวะสขุภาพของวยัสูงอายุจึงอยูในระดบัมาก  ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ  มธุรส  จันทรแสงศรี (2540 : 114)  ที่พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีการ
รับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุอยูในเกณฑดี   
                               1.3  ผลการวิเคราะหแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  พบวา  อยู
ในระดบัปานกลาง  ( X  = 2.913)  ทั้งนี้เนื่องจากผูสูงอายุในอําเภอบางแพอาศัยอยูกับครอบครัว โดย
สมาชิกในครอบครัวจะแสดงความเปนหวงเปนใย  คอยดูแลทั้งในยามเจ็บปวยและในยามที่มี
สุขภาพแข็งแรง  โดยในยามเจ็บปวยก็จะคอยดูแลเรื่องการรับประทานยา  การพาไปพบแพทย  จะ
เห็นไดวาครอบครัวไดใหการสนับสนุนผูสูงอายุทั้งดานจิตใจและอารมณ  รวมทั้งอํานวยความ
สะดวกหรือสรางสภาพการณของความจรงิใจ  ความอบอุน  ความเห็นอกเห็นใจ  โดยสมาชิกของ
ครอบครัวจะใหขอมูลขาวสาร  หรือแนวคดิใหม ๆ เกีย่วกับการแกปญหาบางอยาง หรือการมีสวน
รวมในการแกปญหาเพื่อใหเขาใจที่จะมีตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ และจากการที่ผูสูงอายุมี
การรับรูภาวะของวัยตนเองอยูในระดับมาก ( X  = 3.545)  ซ่ึงการรับรูภาวะสุขภาพจะสงผลตอการ
ดูแลตนอง  ประกอบกับผูสูงอายุในอําเภอบางแพเปนผูสูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงไมมโีรคประจําตัว 
(รอยละ 62.70)  การรับรูภาวะสุขภาพและการไมมโีรคประจําตัวจะชวยใหผูสูงอายุดูแลกจิวัตร
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ประจําวนับางอยางดวยตวัเองได ซ่ึงนับวาเปนสิ่งดี  ดวยเหตุนี้แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัวจึงอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  จันทนา  มหามงคล  (2547 : 
119)  ที่พบวา  แรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดบัปานกลาง 
                               1.4  ผลการวิเคราะหแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  พบวา  
อยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.789)  ทั้งนี้อธิบายไดวา  ในระยะที่ผานมาตั้งแตแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544)  เปนตนมา ไดกําหนดนโยบายดานบรกิาร
สาธารณสุขที่มีเปาหมายใหประชาชนทุกเขตพื้นที่ ไดรับการบริการทางสาธารณสุขครอบคลุมทุก
ดาน มกีารปฏิรูประบบบริหารจัดการสถานพยาบาลของรัฐใหมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และ
มีความรับผิดชอบตอสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนในพืน้ที่ใหมากขึ้น  สงเสริมการเผยแพร
ความรูและสรางทัศนคติที่ถูกตองแกประชาชนใหรูจกัการสงเสริมสุขภาพ  การปองกนัโรค  ทั้งของ
ตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  สนับสนนุการรณรงคผานสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหครอบครัว
มีความรู ความเขาใจและสามารถดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ (สํานักนายกรัฐมนตร,ี สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2540)  ประกอบกับผูสูงอายุในอําเภอบางแพ  
สวนใหญไมมโีรคประจําตัว (รอยละ 62.70)      มีเพียงอาการไมสุขสบายที่พบอยูบอย ๆ เชน  ปวด
เมื่อยตามตวั  เวียนศีรษะ  เทานั้น    การไดรับทราบขอมูลขาวสารจากสื่อตาง ๆ อยูแลว   สงผลให
ผูสูงอายุสามารถดูแลตนเองไดบางเมื่อมีอาการดังกลาว        ดวยเหตนุี้แรงสนับสนนุทางสังคมจาก
บุคลากรสาธารณสุขจึงอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วิภาพร  ศักดิ์สุริยผดุง 
(2547 : 116)  ที่พบวา  แรงสนับสนุนทางสงัคมจากบุคลากรสาธารณสุขอยูในระดับปานกลาง  
                               1.5   ผลการวิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ พบวา  อยูในระดับ
พอใช  ( X  = 3.149)  ทั้งนี้อธิบายไดวา  ผูสูงอายุในอําเภอบางแพ  สวนใหญไมมีโรคประจําตัว  
สวนใหญไมไดประกอบอาชีพ  คาใชจายตาง ๆ จะไดรับจากบุคคลในครอบครัว  และสวนใหญมี
ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา  ซ่ึงทั้งภาวะการไมมีโรค  การไดรับรายไดจากบุคคลอื่น และระดบั
การศึกษามีผลตอพฤติกรรมสุขภาพผูสูงอายุไดรับแรงสนบัสนุนทั้งจากบุคคลในครอบครัวและจาก
บุคลากรสาธารณสุขอยูในระดับปานกลาง     การไดรับแรงสนับสนุนจากบุคคลตาง ๆ จะชวยโนม
นาวใหผูสูงอายุมีการปฏิบัตพิฤติกรรมที่เปนไปไดและพรอมที่จะปฏิบัติอยูในระดับพอใช
เชนเดยีวกัน   
                                     เมื่อพิจารณารายดาน  พบวา  พฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร
อยูในระดับด ี ( X  = 3.279)   ทั้งนี้อธิบายไดวา  การใหขอมูลขาวสารดานการสงเสริมสุขภาพของ
ประชาชนตามนโยบายที่เนนการสรางสุขภาพมากกวาการรักษาพยาบาลของรัฐบาล ไดกระจายลงสู
ประชาชนผานสื่อตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน    การสงเสริมใหประชาชนเลือกรับประทานอาหารที่
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เหมาะสมกับวยัและสภาพรางกายเพื่อหางไกลจากโรค  เปนกจิกรรมหนึ่งในการสรางสุขภาพให
แข็งแรง  ดวยเหตุนี้ผูสูงอายใุนอําเภอบางแพ  จึงใหความสําคัญกับการรับประทานอาหาร  และการ
เห็นคณุคาของอาหาร   หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทีไ่มเกิดประโยชนตอรางกาย  ซ่ึงขอมูลจาก
แบบสัมภาษณที่ไดสัมภาษณผูสูงอายุในขอการหลีกเลี่ยงการดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอล 
อยูในระดับดี ( X  = 3.70)  นอกจากนี้ยังพบวาผูสูงอายุมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารในระดับดี
อีกหลายขอ  เชน การดื่มน้ําสะอาดวนัละ 6 – 8 แกว ( X =  3.42)  การรับประทานอาหารที่ปรุงสุก
ใหม ๆ  ( X  = 3.36)   และการรับประทานเนือ้สัตว จําพวกเนื้อปลา  ( X  = 3.36)  เปนตน  ดวยเหตนุี้
จึงทําใหพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผูสูงอายุจึงอยูในระดับด ี
                                     พฤติกรรมสุขภาพดานการออกกาํลังกาย  พบวา อยูในระดบัพอใช  ( X  = 
2.873) ทั้งนี้อธิบายไดวา  นโยบายในดานการเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพของประเทศ  โดยกําหนด
ไววาประชาชนอายุ 6 ป ขึ้นไป มีการออกกําลังกายสม่ําเสมอ อยางต่ํารอยละ  60 (แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9) รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกาย   ไดเรงรัดให
มีการเพิ่มกิจกรรมการออกกําลังกาย  โดยเนนวาการออกกําลังกายจะทําใหสุขภาพดี จึงไดมีการ
รณรงคการออกกําลังใหกับประชาชนอยางตอเนื่องและทุกรูปแบบ  เชน  รวมพลคนเสื้อเหลือง  ซ่ึง
เปนมหกรรมสุขภาพที่ยิ่งใหญระดับโลก  ทําใหผูสูงอายุรับรูถึงประโยชนของการออกกําลังกายและ
ไดรวมกจิกรรมการออกกําลังกาย  นอกจากนี้ การออกกําลังกายยังเปนการบอกสมรรถนะของ
บุคคลดวย   แตเนื่องดวยวัยและสมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุที่ไมมีความคลองตัวเหมือนคน
หนุมสาว  กิจกรรมการออกกําลังกายที่ผูสูงอายุควรปฏิบัติจึงจํากดั  โดยตองเลือกใหเหมาะกับอายุ
และสภาพรางกาย  แตเนือ่งจากกิจกรรมที่ทางรัฐบาลรณรงคสวนใหญเปนกจิกรรมการออกกําลัง
กายที่เหมาะกบัคนหนุมสาวหรือวัยผูใหญมากกวา เชน ชมรมแอโรบิค  ชมรมวิ่งเพือ่สุขภาพ  ชมรม
ปนจักรยาน  เปนตน  การออกกําลังกายของผูสูงอายุจึงเปนการออกกําลังกายทีก่ระทําอยูในบาน
ไมไดกระทําในชมรมสรางสุขภาพ  ซ่ึงการออกกําลังกายในชมรมจะสนุกสนาน     เพราะมเีพื่อน
สมาชิกหลายคน  แตการออกกําลังกายในบาน ผูสูงอายุกระทําเพยีงคนเดยีวหรือบางครั้งอาจมี
สมาชิกของครอบครัวรวมออกกําลังกายดวย  ความสนกุสนานมักไมมี จึงไมเกดิแรงกระตุนใหมีการ
ออกกําลังกายอยางตอเนื่อง ดังนั้น ผูสูงอายุจึงมีพฤติกรรมดานการออกกําลังกายอยูในระดับพอใช   
ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ  สุชาดา  ภัยหลีกล้ี และสมไฉน  นาถภากุล (2543 : 111)  ที่พบวา 
พฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุ อยูในระดับมาก 
                                     พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบตัิตนในภาวะเจ็บปวย  พบวา  อยูในระดบัดี  
( X  = 3.35) ทั้งนี้อธิบายไดวา ผูสูงอายุในอําเภอบางแพ เมื่อเจ็บปวยจะไปรับบริการดานการ
รักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยใกลบาน หรือโรงพยาบาลบางแพเปนประจํา อาจมบีางที่ไปรับการ
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รักษาที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชน ซ่ึงการไปรับบริการดานสุขภาพในแตละครั้ง ผูสูงอายุจะ
ไดรับขอมูลเกีย่วกับการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บปวยและการดแูลตนเองดวย ทําใหผูสูงอายุเกดิการเรียนรู
จากขอมูลที่ไดรับนั้นและเมื่อตนเองเจ็บปวยก็จะนําความรูนั้นมาเปนแนวทางในการปฏิบัติและดูแล
ตนเองไดอยางถูกตอง ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณผูสูงอายุเกี่ยวกับการดูแล
ตนเองเมื่อเจ็บปวย พบวา ผูสูงอายุรับประทานยาถูกตองตามที่บุคลากรสาธารณสุขแนะนํา อยูใน
ระดับดี ( X  = 3.64)  และพบวา การไปตรวจสุขภาพตามทีบุ่คลากรสาธารณสุขนัด และการปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของบุคลากรสาธารณสุขเมื่อเจ็บปวยหรือไมสบาย อยูในระดับดเีชนเดียวกัน ( X = 
3.58  และ X  = 3.56 ตามลําดับ)  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  แบนดูรา  (Bandura,  อางถึงใน  
สิทธิโชค  วรานุสันติกูล 2529 : 24)   ที่อธิบายวา   พฤตกิรรมของมนุษยเกิดจากองคประกอบภายใน
ตัวมนษุยและสิ่งแวดลอม กลาวคือผูสูงอายุเกิดการเรียนรูเร่ืองการดูแลตนเองจากขอมูลขาวสารที่
บุคลากรสาธารณสุข หรือไดยนิจากสื่อตาง ๆ ที่ประชาสัมพันธใหทราบเกี่ยวกบัการดูแลตนเอง  
เชน  จากวิทย ุ  จากรายการในโทรทัศน   และจากบุคลากรสาธารณสุข ทําใหผูสูงอายุนําความรูที่
ไดรับนั้นมาเปนพฤติกรรมการดูแลตนเอง ดังนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยของ
ผูสูงอายุจึงอยูในระดบัด ี
                                     พฤติกรรมสุขภาพดานการจดัการความเครียด พบวาอยูในระดับพอใช ( X  = 
3.10)  ทั้งนีอ้ธิบายไดวา เนื่องจากครอบครัวของผูสูงอายุในอําเภอบางแพสวนใหญเปนครอบครัว
ขยายและลักษณะชุมชนของอําเภอบางแพเปนชุมชนชนบทอยูรวมกนัแบบเครือญาติ มีสัมพันธภาพ
อันดีระหวางเพื่อนบาน มีการชวยเหลือเกื้อกูลกันและรวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน  การรวม
กิจกรรมนี้เองทําใหผูสูงอายไุดมีโอกาสพบปะและพูดคยุกัน ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากแบบ
สัมภาษณผูสูงอายุ ที่วา  ผูสูงอายุไดพักผอนหยอนใจโดยการพดูคุยกบับุคคลในบานและเพื่อนบาน
เมื่อมีโอกาส  และการรวมกิจกรรมในชมุชน ไดแก  งานแตงงาน  งานศพ   งานบวช และงาน
ประเพณีอ่ืน ๆ  อยูในระดับดี  ( X  = 3.45,  X  = 3.33  และX  = 3.32   ตามลําดับ)   ซ่ึงกจิกรรม
เหลานี้ลวนเปนกิจกรรมที่สามารถผอนคลายความเครยีดลงได   และจากแนวคิดของ  เพดดิคอรด 
(Peddicord 1991, อางถึงใน ศจีนุช  แดงไผ 2544 : 21)  ที่วา การจัดการความเครียด เปนพฤติกรรม
การเรียนรูเพื่อหาแนวทางจดัการกับความเครียดและเพิ่มความสุขในการดํารงชีวิต และแนวคิดของ 
วิลไฮด – แทนเนอร  (Wilhide – Tanner  1991,  อางถึงใน ศจีนุช  แดงไผ 2544 : 23)  ที่วา  
พฤติกรรมลดความเครียด  ไดแก  กิจกรรมพักผอนหยอนใจ  การฟงเพลง  การอานหนังสือ  การ
ทํางานอดิเรกตาง ๆ  ดังนั้น การที่ผูสูงอายุไดรวมกิจกรรมดังกลาวจะสงผลตอสภาพจิตใจของ
ผูสูงอายุ   เพราะผูสูงอายุสามารถเลาประสบการณชีวิตที่ผานมาของตนเอง    และจากการศึกษาของ 
วันดี  แยมจันทรฉาย (2538 : 98) พบวา  ผูสูงอายุสามารถจัดการกบัความเครียดของตนเองอยูใน
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ระดับดี เนื่องจากผูสูงอายุไดผานชวงวัยและประสบการณชีวิตหลายรปูแบบ สามารถควบคุมจิตใจ
และอารมณไดดีกวาบุคคลที่อยูในวัยหนุมสาวหรือวยัผูใหญ ทําใหผูสูงอายุใชประสบการณและใช
เหตุผลในการจัดการกับความเครียดไดดีกวา  แตจากการสัมภาษณผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยางพบวา 
นอกจากรวมกจิกรรมตาง ๆ แลวผูสูงอายุไมคอยไดทํางานอดิเรกอื่นเพือ่ผอนคลายหรือลดความจําเจ
ในแตละวนั ดงันั้น ผูสูงอายจุึงมีพฤติกรรมการจัดการความเครียดอยูในระดับพอใช 
                   2.   การวิเคราะหเปรียบเทยีบพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ โดยจําแนกตาม เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  รายไดและความพอเพียงของรายได  แหลงที่มาของรายไดสวน
ใหญ  ภาวะการมีโรคประจําตัว  การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ  การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชน   สรุปผลการวิจัยไดดงันี้ 
                        2.1 จากสมมติฐานขอท่ี 1 ที่วา ผูสูงอายุที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมสุขภาพแตกตาง
กัน ผลการวิเคราะหพบวา  ผูสูงอายุชายและผูสูงอายุหญิงมีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน  จึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  อธิบายไดวา ถึงแมวาเพศจะเปนตัวกําหนดการแสดงออก บทบาท
ในครอบครัว  ชุมชน และสังคม  ซ่ึงความแตกตางของเพศจะเปนทําใหเกิดความแตกตางของ
พฤติกรรมก็ตาม  แตจากสภาพแวดลอมของผูสูงอายุในอําเภอบางแพที่พบวามีลักษณะชุมชนเปน
ชุมชนชนบท  มีวิถีการดําเนินชีวิตในแตละวันเหมือนกันหมด  ไดรับแรงสนับสนุนจากบุคคลตาง ๆ 
เหมือนกันและจากการที่ผูสูงอายุมีการรับรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของตนเองไดดีและถูกตอง
เหมือนกัน จะสงผลใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพตาง ๆ ไปในทางที่ดี   ดังนั้น ผูสูงอายุเพศชาย
และหญิงจึงมีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของน้ําเพชร  หลอตระกูล 
(2541 : 109) ที่พบวาผูสูงอายุที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพไมแตกตางกัน 
                        2.2  จากสมมติฐานขอที่  2  ที่วาผูสูงอายทุี่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตาง
กัน  ผลการวิเคราะห พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง  60 – 69 ป  และ  70 – 79 ป  มีพฤติกรรม
สุขภาพไมแตกตางกัน จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว อธิบายไดวา  ถึงแมอายุจะเปน
ปจจัยพืน้ฐานที่บงชี้ความแตกตางทางดานรางกายและความรูสึกนึกคิด อายุจะเปนตัวบงชีวุ้ฒิภาวะ
หรือความสามารถในการจัดการกับสิ่งแวดลอม  ภาวะจติใจและการรบัรู    อายุมอิีทธิพลในการ
กําหนดความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคลซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามอายุ สูงสุดในวยัผูใหญ และอาจ
ลดลงในวยัสูงอายุ โอเร็ม (Orem 1991 : 34) แตลักษณะของผูสูงอายุในอําเภอบางแพที่เปนกลุม
ตัวอยาง พบวามีพื้นฐานดานตาง ๆ ไมแตกตางกันมาก  ไมวาจะเปนสภาพรางกาย  จิตใจ และความ
ตองการดานตาง ๆ  โดยจะเห็นไดจากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน  เชน การไปรวมงานบญุ
หรืองานประเพณีตาง ๆ ของชุมชน  ผูสูงอายุจะเขารวมโดยพรอมเพรยีงสม่ําเสมอ  ซ่ึงหลังจากการ
รวมกิจกรรมงานบุญประเพณีตาง ๆ แลว ผูสูงอายุไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวตาง ๆ ระหวาง
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กัน  รวมทั้งเรือ่งพฤติกรรมสุขภาพดวย   และจากขอมลูที่ไดจากการสัมภาษณทีว่า เมื่อผูสูงอายุไม
สบาย บุคคลในบานเปนผูจดัยาใหผูสูงอายุรับประทานอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.29) ซ่ึงเมื่อ
สอบถามเหตุผลทําใหทราบวาผูสูงอายุสามารถจัดยาใหตนเองรับประทานได  ดังนัน้ ผูสูงอายุที่มี
อายุตางกันจึงมีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ วิริยา สุขวงศ (2544  
: 88)  ที่วา  ผูสูงอายุที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไมแตกตางกัน 
                        2.3  จากสมมติฐานขอที่ 3   ที่วาผูสูงอายุทีม่ีระดับการศึกษาแตกตางกัน  มีพฤตกิรรม
สุขภาพแตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  โดยที่
ผูสูงอายุที่มีการศึกษาระดับมธัยมตนขึ้นไป   มีพฤติกรรมสุขภาพดีกวาผูสูงอายุที่มรีะดับการศึกษา
ประถมศึกษา และมีพฤติกรรมสุขภาพดีกวาผูสูงอายุที่มกีารศึกษาต่ํากวาประถม ศึกษาและไมไดรับ
การศึกษา   อธิบายไดวา  การศึกษาเปนสิง่สําคัญตอการพัฒนาความรู ทักษะ และการมีทัศนคติที่ดี
ตอการดูแลตนเอง  โดยทั่วไปบุคคลที่มีการศึกษาสูง สามารถเสาะแสวงหาขอมูลเพื่อนํามาคิด
พิจารณาตดัสินการกระทําไดมากกวาผูที่มกีารศึกษานอย  สามารถแยกแยะขาวสารที่ตนเองรับมา
และสามารถพิจารณาเขาใจการกระทําตาง ๆ ไดดีกวา และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชได
มากกวา  นอกจากนี้ยังพบวา ผูที่มีการศึกษาสูงกวากลาที่จะซักถามปญหาที่สงสัยหรือไมเขาใจและ
สนใจในสุขภาพมากกวา ทําใหเลือกปฏบิัติพฤติกรรมที่ถูกตองไดดกีวา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของประภาเพญ็  สุวรรณ (2526 : 26)   ที่กลาววา  ระดับการศึกษามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของบุคคลแตกตางกัน โดยทั่วไปบุคคลที่มีการศึกษาสูงจะมีความรูและการปฏิบัติ
ตัวที่ถูกตองดานสุขภาพดกีวาบุคคลที่มีการศึกษาต่ํา ดังนัน้ ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาตางกัน   จึงมี
พฤติกรรมสุขภาพแตกตางกนั     ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของกมลพรรณ  หอมนาน (2539 : 119)  
ที่พบวา  ผูสูงอายุที่มีระดบัการศึกษาสูงจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดี   ตรงกันขามกับผูที่มี
การศึกษาต่ํา จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไมดี   
                        2.4  จากสมมติฐานขอที่  4  ที่วาผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสตางกัน  มีพฤติกรรม
สุขภาพแตกตางกัน  ผลการวิเคราะหพบวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพโสด  คู  หมาย และหยา / แยก  มี
พฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน  จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ซ่ึง โอเร็ม (Orem 1991 : 
35) ไดกลาวไววา สถานภาพสมรสจะเปนสิ่งที่แสดงถึงลักษณะความสัมพันธทั้งทางดานสังคมและ
จิตใจระหวางบุคคล ที่จะสงเสริมใหบุคคลมีการปฏิบัติเพื่อการดแูลตนเอง  ทั้งนี้อธิบายไดวา  
ผูสูงอายุในอําเภอบางแพทีเ่ปนกลุมตัวอยางมีการรับรูภาวะสุขภาพของวยัสูงอายุอยูในระดับมาก 
( X  = 3.55)   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทีว่า บุคคลทั่วไปไมวาจะอยูในสถานภาพใดก็ตาม จะเหน็
ความสําคัญของการมีสุขภาพดี  ยอมสนใจและดแูลตนเองเปนอยางด ี   และลักษณะครอบครัวของ
ผูสูงอายุในอําเภอบางแพเปนครอบครัวขยาย  ผูสูงอายจุึงไดรับการดแูลเอาใจใสจากลูกหลานเปน
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อยางดี  ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูสูงอายุที่พบวา เมื่อเจ็บปวยหรือไมสบาย
บุคคลในครอบครัวพาผูสูงอายุไปพบแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุขอยูในระดับมาก ( X  = 3.31)  
ซ่ึงการที่สมาชิกในครอบครัวใหการดแูลเอาใจใสผูสูงอายุในบานเปนอยางดีนี้เอง  ทําใหผูสูงอายไุด
เรียนรูเกีย่วกับการปฏิบัติตัวในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง ดังนั้น พฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสูงอายุในอําเภอบางแพจึงไมแตกตางกันถึงแมจะมีสถานภาพสมรสที่แตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของ วิริยา สุขวงศ (2544 : 89) ที่พบวา  ผูสูงอายุทีม่ีสถานภาพสมรสตางกัน  มี
พฤติกรรมการดูแลตนเองไมแตกตางกัน 
                        2.5  จากสมมติฐานขอที่  5  ที่วาผูสูงอายุที่มีรายไดและความพอเพียงของรายได
ตางกัน  มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกัน    ผลการวิเคราะหพบวา    ผูสูงอายุที่มีรายไดและความ
พอเพียงของรายไดตางกัน  มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  โดยที่ผูสูงอายุที่มีรายไดพอเพียงและเหลือเก็บ มีพฤติกรรม
สุขภาพดีกวาผูสูงอายุที่รายไดพอเพยีงแตไมเหลือเก็บ และมีพฤติกรรมสุขภาพดีกวาผูสูงอายุที่มี
รายไดไมพอเพียง ซ่ึง เพนเดอร (Pender 1982 )  กลาววา  รายไดเปนปจจัยที่มีอิทธพิลตอการดําเนิน
ชีวิตในดานการตอบสนองความตองการขัน้พื้นฐาน และความสามารถในการดแูลตนเองของบุคคล 
ผูที่มีเศรษฐกิจดีจะมีโอกาสแสวงหาสิ่งที่เปนประโยชนในการดูแลสุขภาพไดดีกวาผูที่มีเศรษฐกิจไม
ดี  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ โอเร็ม  (Orem 1991)  ที่วา  รายไดเปนตวับงชี้ถึงสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมรวมถึงแหลงประโยชนของบุคคล ซ่ึงเปนปจจยัพื้นฐานที่มีอิทธิพลและมี
ความสําคัญตอการดํารงชีพ  เพื่อตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานและความสามารถในการดแูล
ตนเอง   ดังนั้น  ผูสูงอายุที่มีรายไดพอเพียงสามารถที่จะเลือกซื้อและยกระดับคณุคาของชีวิตได
ดีกวาผูสูงอายทุี่มีรายไดไมพอเพียง   และจากลักษณะของขอมูลที่ไดจากผูสูงอายุในอําเภอบางแพที่
เปนกลุมตัวอยาง  พบวา  สวนใหญถึงแมจะมีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 1,000  บาท  (รอยละ 
31.22) แตเมื่อดูความพอเพียงของรายไดกลับพบวามีรายไดพอเพยีงไมเหลือเก็บ  รอยละ 45.50  และ
มีรายไดพอเพยีงและเหลือเกบ็ รอยละ  18.79   แสดงวา ถึงแมผูสูงอายุจะมีรายไดตอเดือนคอนขาง
นอยแตผูสูงอายุไมตองรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ   ลูกหลานในบานจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
บางสวนของผูสูงอายุเอง ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลจากแบบสัมภาษณที่ถามวา เมื่อมีปญหาเรื่องเงิน  
บุคคลในบานชวยทานได  อยูในระดับมาก  ( X  = 3.35)  จึงพบวา ผูสูงอายุที่มีรายไดพอเพียงเพราะ
มีบุคคลที่คอยใหความชวยเหลือเมื่อมีความจําเปนตองใชเงิน  ดังนัน้ จึงพบวา ผูสูงอายุที่มีรายได
และความพอเพียงของรายไดตางกัน  มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกนั  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของ  อนุชา  ขุนเมือง (2544 : 108)  ที่พบวา ผูสูงอายทุี่มีรายไดตางกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
แตกตางกัน   
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                        2.6  จากสมมติฐานขอที่  6  ที่วาผูสูงอายุทีม่ีแหลงที่มาของรายไดสวนใหญตางกนั  มี
พฤติกรรมสุขภาพแตกตางกนั  ผลการวเิคราะหพบวา  ผูสูงอายุที่มีแหลงที่มาของรายไดตางกัน  มี
พฤติกรรมสุขภาพแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้
ไว  โดยที่ผูสูงอายุที่มีรายไดจากตวัเองมพีฤติกรรมสุขภาพดกีวาผูสูงอายุที่ไดรับรายไดจากบุคคลใน
ครอบครัว และดีกวาผูสูงอายุที่ไดรับรายไดจากบุคคลอืน่ ทั้งนี้อธิบายไดวา แหลงของรายได เปนตัว
บงชี้ถึงการเหน็คุณคาในตนเองของผูสูงอายุ ชวยยกระดบัคุณคาของชีวิต  ความเชื่อมั่นในตนเองใน
เร่ืองการมีอํานาจในการใชจายเพื่อสนองความตองการและธํารงไวซ่ึงสุขภาพ   ถึงแมวาขอมูลที่ได
จากการศึกษาที่พบวา   ผูสูงอายุสวนใหญมีรายไดจากบุคคลในครอบครัว (รอยละ 59.26)  ซ่ึง
ลักษณะของครอบครัวผูสูงอายุในอําเภอบางแพสวนใหญอยูกับครอบครัว ผูสูงอายุอยูในบานใน
ฐานะของญาตผูิใหญ   เปนพอ - แม ของลูก ๆ  เปน ปู ยา ตา ยาย  ของหลาน ๆ  ประกอบกับคานยิม
ของคนไทยมกัใหความเคารพและกตัญกูบัญาติผูใหญ รายไดที่ไดรับจากบุคคลในครอบครัว ทํา
ใหผูสูงอายุนํามาใชจายในการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของตนเองไดอยางภาคภูมใิจ เสมือนเปน
รายไดจากตัวเอง  ตางกับรายไดที่ไดรับจากบุคคลอื่น หากผูสูงอายุตองรอรายไดจากบุคคลอืน่ที่
ไมใชญาติ ผูสูงอายุอาจจะไมมีความภูมใิจ และไมมัน่ใจวาจะไดรับการชวยเหลือเร่ืองรายไดจาก
บุคคลอื่นอีกเมื่อไหร ดังนัน้ ผูสูงอายุที่มีแหลงรายไดตางกัน จึงมีพฤตกิรรมสุขภาพแตกตางกัน    
                        2.7  จากสมมติฐานขอที่  7  ที่วาผูสูงอายุที่มีภาวะการมีโรคประจําตัวตางกัน มี
พฤติกรรมสุขภาพแตกตางกัน ผลการวิเคราะห พบวา ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวและไมมีโรค
ประจําตัว  มีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน  จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  ทั้งนี้อธิบายได
วา การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพมาจากประสบการณที่ผานมาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง 
โดยในปจจุบันพบวามีเทคโนโลยีขอมูลขาวสารที่ทันสมัยมากขึ้นสงผลใหระบบสาธารณสุข
กระจายความรูและขอมูลขาวสารในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลตนเองตามสื่อตาง ๆ มากขึ้น      (จิตรา  
จันชนะกิจ   2541 : 41)  ทําใหผูสูงอายุรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและการดูแล
ตนเองจากการดูโทรทัศน  การฟงวิทยุ หรืออานวารสารหนังสือตาง ๆ ทําใหเกิดการรับรูและ
สามารถดูแลสุขภาพของตนเองไดมากขึ้น    นอกจากนี้สถานบริการสาธารณสุขในอําเภอบางแพ   
ไดจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพประชาชน  เชน การตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง เพื่อเปนการ
คนหาการเจ็บปวยดวยโรคตั้งแตเบื้องตน ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูสูงอายุที่วา 
บุคลากรสาธารณสุขไดแนะนําใหผูสูงอายุมารับการตรวจสุขภาพประจําปหรือการตรวจคัดกรอง
โรค     อยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.24) ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมสงเสริมความรูเร่ือง
สุขภาพ การที่ผูสูงอายุไดรับความรูนี้เองที่เปนประสบการณที่บงบอกวาผูสูงอายุมีความสามารถ 
พรอมที่จะปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อสุขภาพของตนเองได  จึงเปนสาเหตุที่ทําใหผูสูงอายุที่มีโรค
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ประจําตัวและไมมีโรคประจําตัวมีพฤติกรรมสุขภาพไมแตกตางกัน  ซ่ึงไมสอดคลองกับการศึกษา
ของ  วรรณี  ชัชวาลทิพากร (2544  : 87)  ที่พบวา  ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวและไมมีโรคประจําตัว  
มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพแตกตางกัน 
                        2.8  จากสมมติฐานขอที่  8  ที่วาผูสูงอายุที่มีสถานภาพการเปนสมาชกิชมรมผูสูงอายุ
ตางกัน มีพฤตกิรรมสุขภาพตางกัน  ผลการวิเคราะหพบวา  ผูสูงอายุที่ไมเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
และเปนสมาชกิชมรมผูสูงอายุ  มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยที่ผูสูงอายุที่มีสถานภาพเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ   มี
พฤติกรรมสุขภาพดกีวาผูสูงอายุที่ไมเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ   ทั้งนี้อธิบายไดวา การสนับสนุนให
ผูสูงอายุในชุมชนไดเปนสมาชิกของชมรมผูสูงอายุที่จัดตัง้ขึ้นในหมูบาน ซ่ึงเปนนโยบายหนึ่งใน
วาระแหงชาติเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)  เพราะชมรมผูสูงอายุ เปนกลวิธีหนึ่งที่สําคัญ
และจําเปนในการแกไขปญหาสุขภาพของผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนการสรางองคกร
ชุมชนและความเอื้ออาทรใหแกเพื่อนสมาชิกและสังคมดวยการรวมกลุมกัน  สรางสรรคกิจกรรมที่
เอื้อตอการดูแลสุขภาพ  โดยการสรางสุขภาพใหแกตนเอง  แกเพื่อนสมาชิก  ชุมชนและสังคมดวย
ภูมิปญญา ดวยคุณคาและศกัดิ์ศรีของความเปนผูสูงอายุ (กระทรวงสาธารณสุข 2547) ซ่ึงการดําเนิน
กิจกรรมชมรมผูสูงอายุนั้น บุคลากรสาธารณสุขไดรวมกันรับผิดชอบกับองคกรทองถ่ินในชุมชน
นั้น ๆ รวมทั้งประชาชนและผูนําชุมชนดวย กจิกรรมในชมรมผูสูงอายุจะเปนกิจกรรมที่สงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกในชมรม เชน กิจกรรมการออกกําลังกาย การตรวจคัดกรองเกีย่วกบั
ภาวะสุขภาพ ไดแก การวดัความดันโลหติ  การชั่งน้ําหนัก และนอกจากนี้ยังสงเสริมการเรียนรูแก
สมาชิกโดยการใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง  ทําใหผูสูงอายุที่เปนสมาชิกไดเรียนรู
แลรับทราบขอมูลการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพไดมากกวาผูสูงอายุที่ไมเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ    
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  ศราวุธ  ยงยุทธ  (2546 : 119)  ที่พบวา  ผูสูงอายุเปนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุ มีพฤติกรรมสุขภาพดีกวาผูสูงอายุที่ไมเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ 
                        2.9   จากสมมติฐานขอที่  9  ที่วาผูสูงอายุที่เขารวมกจิกรรมตาง ๆ ของชุมชนตางกนั  
มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกัน  ผลการวิเคราะหพบวา  ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน
แตกตางกัน  มีพฤติกรรมสุขภาพแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   ซ่ึงสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยท่ีผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนประจํา/บอย ๆ มีพฤติกรรม
สุขภาพดีกวาผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนนาน ๆ คร้ัง และดีกวาผูสูงอายุที่ไมเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนเลย  ทั้งนี้อธิบายไดวา  การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในชมุชน   ทําให
ผูสูงอายุมีโอกาสไดรับความรูและคําแนะนาํ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  สถานที่ที่
ผูสูงอายุมีโอกาสพบปะพูดคยุกันจึงมักเปนงานทางสังคมหรือในเทศกาลงานบุญตาง ๆ เนื่องจากคน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 129

ไทยนยิมไปทาํบุญที่วัด  งานบุญเปนงานที่ผูสูงอายุมีบทบาทในการเปนผูช้ีนําหรอืเปนผูนําในการ
ประกอบพิธีการตาง ๆ เมื่อเสร็จสิ้นงานบุญ ผูสูงอายุจะใชเวลาในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนขอมลู
ขาวสารหรือทํากิจกรรมสังสรรครวมกัน   จะชวยสงเสริมใหเกิดการใชความ สามารถในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพได  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีกิจกรรม  (Activity  theory)  ทฤษฎีนี้เชื่อวากิจกรรม
ทางสังคมเปนแกนแทของชวีิตและจําเปนสําหรับทุก ๆ วัย    กิจกรรมจึงเปนสิง่จําเปนสําหรบั
ผูสูงอายุ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  วรรณี  ชัชวาลทิพากร (2544 : 78)  ที่พบวา  ผูสูงอายุที่ได
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดกีวาผูสูงอายุที่ไมไดเขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ ของชุมชน 
                   3.   การวิเคราะหอิทธิพลของ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การรับรูภาวะสุขภาพของ
วัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  และแรงสนับสนนุทางสังคมจาก
บุคลากรสาธารณสุข  ที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  ในอาํเภอบางแพ  จงัหวัดราชบุรี   
                          3.1  จากสมมติฐานขอที่ 10 ที่วา ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง การรับรูภาวะสุขภาพ
ของวัยสูงอาย ุ แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว และแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคลากรสาธารณสุข เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพดานการรบัประทานอาหารของผูสูงอายุ  
                                 ผลการวิเคราะหพบวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง เปนปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมสุขภาพดานการรบัประทานอาหารของผูสูงอายุไดรอยละ 3.40 จึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว  ผลการศกึษาสามารถอภิปรายได ดังนี้ 
                                 ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง เปนตวัแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเพียงตัว
เดียว  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ  พบวา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมสุขภาพดานการรบัประทานอาหารของผูสูงอายุ    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 001 
(r = .462) แสดงวา  ผูสูงอายุที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงจะมีพฤติกรรมสุขภาพดานการ
รับประทานอาหารที่ดี  ทั้งนี้อธิบายไดวา ผูที่เห็นคุณคาในตนเองจะพยายามดูแลตนเองและรักษา
สภาวะที่สมดลุของตนเองไวเสมอในทกุวถีิทาง ผนวกกับกจิกรรมการรณรงคเร่ืองการเลือก
รับประทานอาหารใหเหมาะกับสภาพรางกายและเหมาะสมกับวัยไดแพรหลายผานสื่อตาง ๆ  ทั้ง
โทรทัศน  วทิยุ เชน คําขวัญการรณรงคใหรับประทานผักมาก ๆ ของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ในป 2547 ที่วา คนเราควรจะเลือกรับประทาน  “ผักครึ่งหนึ่ง อยางอื่นครึ่งหนึ่ง”   และ
คําขวัญการรณรงคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่วา “ลดหวาน ลดเค็ม ลดโรค”  จาก
คําขวัญเหลานี ้ ผูสูงอายุไดนําเอาไปสัมพนัธกับความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง และเห็นพองกบั
คําพูดดังกลาว โดยมีความเชื่อตามคําพูดนั้นวาสมเหตสุมผล  และมีความเชื่อมั่นวาถาตนเองปฏิบัติ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 130

ตามคําพูดนั้น ตนเองกจ็ะเปนผูมีสุขภาพดี  สงผลใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพดานการ
รับประทานอาหารที่ตองถูก  และเหมาะสม 
                               การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ  ไมสามารถทํานายพฤติกรรมสุขภาพดาน
การรับประทานอาหารของผูสูงอายุได   ทั้งนี้เนื่องจากการรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายไุมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหาร ถึงแมผูสูงอายุจะมีการรับรูภาวะ
สุขภาพของวัยตนเองอยูในระดับมาก  ( X  = 3.545)  แตผูสูงอายุไมสามารถเลือกรับประทานอาหาร
ที่เหมาะสมกบัวัยของตนเองได  เนื่องจากครอบครัวของผูสูงอายุในอําเภอบางแพเปนครอบครัว
ขยาย การรับประทานอาหารพรอมเพรยีงกันเปนสิ่งทีทุ่กครอบครัวมักปฏิบัติ  ถึงแมสมาชิกจะ
เตรียมอาหารเฉพาะสําหรับผูสูงอายุไวแลว  แตการรับประทานอาหารพรอมกันซึ่งมีอาหารสําหรับ
สมาชิกคนอื่น ๆ ดวย  ทําใหผูสูงอายุรับประทานอาหารอื่นที่มีอยูในมื้อนั้น ๆ ของสมาชิกคนอื่นใน
บานดวย  ซ่ึงลูกหลานในบานอาจจะไมไดหามปราม  เพราะการเห็นผูสูงอายุรับประทานอาหาร
ไดมาก ก็เปนที่พึงพอใจสําหรับลูกหลานแลว    ดังนัน้ การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ จึงไม
สามารถทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารได    
                               แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว ไมสามารถทํานายพฤตกิรรม
สุขภาพดานการรับประทานอาหารของผูสูงอายุได  ถึงแม แรงสนบัสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว จะมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพดานการรบัประทานอาหารของผูสูงอายุ  
ทั้งนี้เนื่องจากอาชีพหลักของประชาชนในอําเภอบางแพ คืออาชีพรับจาง และการทําไร ทํานา  เปน
สวนใหญ   ซ่ึงอาชีพเหลานี้ตองออกไปทํานอกบาน การดูแลเรื่องอาหารของบางครอบครัวกลับ
พบวาผูสูงอายเุปนผูดูแลอาหารใหกับสมาชกิในบานเสียเอง โดยเฉพาะผูสูงอายุตอนตน (60 – 69 ป)   
หรือบางครอบครัวที่มีผูสูงอายุเปนผูสูงอายตุอนกลาง (70 – 79 ป) ที่ไมสามารถเตรียมอาหารได เมือ่
ถึงเวลารับประทานอาหาร ลูกหลานอาจซื้ออาหารสําเร็จหรือแกงถงุที่มีขายอยูทัว่ไปมารับประทาน
รวมกันกับสมาชิกในครอบครัว ทําใหผูสูงอายุไมมีโอกาสเลือกที่จะรับประทาน ดังนัน้แรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว จึงไมสามารถทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการ
รับประทานอาหารของผูสูงอายุได   

                               แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข ไมสามารถทํานายพฤติกรรม
สุขภาพดานการรับประทานอาหารของผูสูงอายุได  ทั้งนี้เนื่องจากแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคลากรสาธารณสุขกับพฤติกรรมสุขภาพดานการรับประทานอาหารไมมีความสัมพนัธกันถึงแม
บุคลากรสาธารณสุขไดใหขอมูลและความรูเกี่ยวกับอาหารสําหรับผูสูงอายุแลว  แตผูสูงอายุอาศัยอยู
กับครอบครัว  การรับประทานอาหารของผูสูงอายุจึงขึ้นอยูกับสภาพของครอบครัวนั้น ๆ วาจะมี
เวลาเตรียมอาหารสําหรับผูสูงอายุอยางไร  เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวตองออกไปประกอบอาชพี
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นอกบาน  ประกอบกับผูสูงอายุในอําเภอบางแพนยิมรับประทานอาหารที่มีอยูในทองถ่ินมากกวา  
การเลือกรับประทานอาหารอยางที่บุคลากรสาธารณสุขแนะนําจึงไมสามารถปฏิบัติไดทุกครั้ง   

                        3.2  จากสมมติฐานขอที่  11 ที่วา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การรับรูภาวะสุขภาพ
ของวัยสูงอาย ุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  และแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคลากรสาธารณสุข  เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของผูสูงอายุ 
                                ผลการวิเคราะหพบวา  แรงสนับสนุนทางสงัคมจากบุคลากรสาธารณสุข  
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของผูสูงอายุ ไดรอยละ  26.6   จึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว  ผลการศกึษาสามารถอภิปรายไดดังนี ้

                                แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับ
ที่ 1  มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของผูสูงอายุไดรอยละ 17.4 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ พบวา แรงสนบัสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  มีความสัมพันธ
ทางบวกกบัพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของผูสูงอายุ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (r = .417)  แสดงวาเมื่อผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุขดี  มี
แนวโนมที่จะออกกําลังกายดีขึ้น นอกจากนี้ นโยบายที่สงเสริมใหประชาชนมีการออกกําลังกายได
ถูกระบุไวในรายละเอียดของการดําเนนิงานดานเมืองไทยแข็งแรง บุคลากรสาธารณสุขเปนผูรับ
นโยบายสูการปฏิบัติ   จึงไดจัดกจิกรรมรณรงคเพื่อสงเสริมใหประชาชนไดตระหนกัถึงประโยชน
ของการออกกาํลังกาย โดยการจัดกจิกรรมที่สงเสริมใหมีการออกกําลังกายในชุมชน  ไดแก การ
จัดตั้งชมรมสรางสุขภาพขึ้นทุกหมูบาน  ซ่ึงชมรมสรางสุขภาพที่เหมาะแกการออกกําลังกายของ
ผูสูงอายุในอําเภอบางแพ ไดแก การออกกาํลังกายดวยไมพลองปาบุญมี  การออกกาํลังกายแบบแอ
โรบิคสําหรับผูสูงอายุ   นอกจากนี้บุคลากรสาธารณสุขไดใหขอมลูเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจาก
การออกกําลังกาย และวิธีการออกกําลังที่เหมาะสมและปลอดภัยแกผูสูงอายุเปนระยะ ๆ   ทําให
ผูสูงอายุเกิดตนแบบในการออกกําลังกายที่ดี แลวนําวธีิเหลานั้นมาพจิารณาใชสําหรับตนเอง ทําให
เกิดแรงจูงในที่จะปฏิบัติพฤติกรรมการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง   

                                ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ถูกเลือกใหเขาสมการเปนลําดับที่  2  มีอิทธิพลใน
การทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของผูสูงอายุ  เพิม่ขึ้นรอยละ  6.7  โดยทีแ่รง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุขและความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  มีอิทธิพลรวมกันใน
การทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของผูสูงอายุไดรอยละ  24.1  เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธพบวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพดาน
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การออกกําลังกายของผูสูงอายุอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .345) แสดงวาเมื่อผูสูงอายมุี
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมากขึ้นก็มแีนวโนมที่จะออกกําลังกายดีขึน้ อธิบายไดวา  จากนโยบาย
ของรัฐบาลที่ใหมีการรณรงคสรางสุขภาพดวยการออกกาํลังกาย โดยการประชาสัมพันธถึง
ประโยชนของการออกกําลังกายวาทําใหสุขภาพแข็งแรง และสามารถปองกันโรคได  ประกอบกบั 
บุคลากรสาธารณสุขในอําเภอบางแพ ไดจัดตั้งชมรมเพื่อสงเสริมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกบั
สภาพรางกายของผูสูงอายุ ไดแก ชมรมไมพลองปาบุญมี  ชมรมเปตอง  นอกจากนี้ ยังมกีารจัด
แขงขันกฬีาเปตองสําหรับผูสูงอายุดวย ผลจากการแขงขันนอกจากชยัชนะและความสนุกสนานแลว   
ส่ิงที่ผูสูงอายุไดรับคือประสบการณด ี ๆ ดานการออกกาํลังกาย ผูสูงอายุเกิดความเชื่อมั่น และเกดิ
ความคาดหวังจากการออกกาํลังกายวาจะทาํใหสุขภาพของตนเองแข็งแรง  และผูสูงอายุพบวา เมือ่
ตนเองออกกําลังกายแลวทําใหมีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น  ระบบการทํางานตาง ๆ ของรางกาย
ทํางานดีขึ้น  สรางความแข็งแรงและความทนทานของกลามเนื้อไดดี  แสดงวาการออกกําลังกาย
สรางประสบการณที่ดีแกผูสูงอายุ  จึงสงผลใหผูสูงอายุมีการออกกําลังกายอยางตอเนือ่ง      

                               แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  ถูกเลือกใหเขาสมการเปน
ลําดับที่ 3 มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของผูสูงอายุ เพิ่มขึ้นรอย
ละ 1.2 โดยที่  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข   ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง      
และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว   มีอิทธิพลรวมกันในการทํานายพฤติกรรม
สุขภาพดานการออกกําลังกายของผูสูงอายุไดรอยละ  25.3   เมื่อพิจารณาความสัมพนัธ  พบวา  แรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับกับพฤติกรรมสุขภาพดาน
การออกกําลังกายอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 (r = .346)   แสดงวา เมื่อผูสูงอายุไดรับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวมากขึ้น มีแนวโนมที่จะออกกําลังกายมากขึ้น ซ่ึง
สามารถอธิบายไดวา บุคคลในครอบครัวเปนผูจัดเตรียม จัดหาและคอยกระตุนใหผูสูงอายุไดมีการ
ออกกําลังกาย  และเมื่อพบวาผูสูงอายุไดออกกําลังกายกจ็ะเสริมแรง  สรางความมั่นใจใหผูสูงอายไุด
ออกกําลังกายอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของมธุรส จันทรแสงศรี  (2540) ที่พบวาแรง
สนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุ 

                               การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ  ไมสามารถทํานายพฤติกรรมสุขภาพดาน
การออกกําลังกายของผูสูงอายุได  ถึงแม  การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายมุีความสัมพันธ
ทางบวกกบัพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของผูสูงอายุก็ตาม ซ่ึงในสภาวการณปจจุบนั  
การสงเสริมใหประชาชนออกกําลังกายกาํลังเปนที่แพรหลาย  มีการรณรงคจากหนวยงานตาง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนไดใหความสนใจในการสงเสริมการออกกําลังกาย  แตกิจกรรมการออกกําลังกาย
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ที่จัดใหเปนกิจกรรมที่เหมาะกับวยัหนุมสาวหรือวยัผูใหญมากกวา  กิจกรรมการออกกําลังกาย
สําหรับผูสูงอายุจึงยังไมแพรหลาย ที่เหน็มีบางเฉพาะในเขตเมืองเทานั้น  ที่พบวาผูสูงอายุมีการ
รวมตัวกันออกกําลังกาย  แตอําเภอบางแพเปนพื้นที่ชนบท ไมคอยมีการรวมตัวกนัของผูสูงอายุใน
เร่ืองการออกกาํลังกาย  ถึงแมผูสูงอายุจะมีการรับรูภาวะสุขภาพของตนเองอยูในระดับด ี  แต
ผูสูงอายุก็ไมสามารถเลือกรูปแบบการออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับตนเองได  ดังนัน้ การรบัรู
ภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ จึงไมสามารถทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการออกกําลังกายของ
ผูสูงอายุได 

                        3.3  จากสมมติฐานขอที่  12 ที่วา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การรับรูภาวะสุขภาพ
ของวัยสูงอาย ุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  และแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคลากรสาธารณสุข เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยของ
ผูสูงอายุ 

                               ผลการวิเคราะหพบวา  การรับรูภาวะสุขภาพของวยัสูงอายุ  ความรูสึกมีคุณคา
ในตนเอง  และแรงสนับสนนุทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  มีอิทธิพลรวมกันทาํนายพฤติกรรม
สุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยของผูสูงอายุ ไดรอยละ 26.6 จึงสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว  ผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดดงันี้ 

                               การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ    ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่  1  มี
อิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย ไดรอยละ  20.9   เมือ่
พิจารณาความสัมพันธ  พบวา  การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ มีความสัมพนัธทางบวกกับ
พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .457)   
แสดงวา  เมือ่ผูสูงอายุมีการรับรูภาวะสุขภาพของวยัสูงอายุมากขึ้น  มีแนวโนมทีจ่ะปฏิบัติตนใน
ภาวะเจ็บปวยดีขึ้น  ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา  การที่ผูสูงอายุมีการรับรูภาวะสุขภาพของวัยตนเองดี
และมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏบิัติตนในภาวะเจ็บปวยนั้น พบวา ชีวติที่มีคุณภาพและมี
ศักยภาพในการดํารงการมีสุขภาพดีจนสิ้นอายุขัยนัน้ จําเปนตองรับรูการปองกันตนเองจากปญหา
สุขภาพและตองอยูในสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย  ดังนั้น การรับรูภาวะของวัยสูงอายจุะเปนสิ่งกําหนด
พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุได  สอดคลองกับแนวคดิของ  คอมบ และคณะ (Comb et al. 1976,  
อางถึงใน  วรรณี  ชัชวาลทิพากร  2544 : 23)  ที่วาการรับรูภาวะสุขภาพมีสวนในการกําหนด
แนวโนมที่จะกระทําส่ิงใดสิง่หนึ่ง  เกิดทัศนคติและใหคณุคากับสุขภาพ  ซ่ึงจะมีผลบังคับใหเกดิการ
ตัดสินใจทีจ่ะแสดงพฤติกรรมนั้นออกไป   และสอดคลองกับแนวคิดของ เพนเดอร (Pender 1987 : 
280) ที่กลาววา ภาวะสขุภาพที่ดีของผูสูงอายุเปนผลมากจาการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและ
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ถูกตองอยางสม่ําเสมอ ดังนั้น การปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพจึงมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอภาวะ
สุขภาพของผูสูงอายุ  พฤติกรรมสุขภาพที่ดีจะชวยปองกันการเกิดโรค ลดความพิการของสภาพ
รางกาย  ลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล  ทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชวีิตทีด่ขีึ้น และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางปกติสุข   การที่ผูสูงอายุรับรูภาวะสุขภาพของวัยตนเอง  จะสงผลใหมี
พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยอยางจริงจังและมากกวาบุคคลทีไ่มมีการรับรู
ภาวะสุขภาพของวัยตนเอง 

                               ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่  2  มีอิทธิพลในการ
ทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยของผูสูงอายุ  เพิ่มขึ้นรอยละ  4.6   โดย
ที่การรับรูภาวะสุขภาพของวยัสูงอายุและความรูสึกมีคุณคาในตนเองมอิีทธิพลรวมกันในการทํานาย
พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยของผูสูงอายุ ไดรอยละ 25.5  เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ พบวา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง มคีวามสัมพันธทางบวกกบัพฤติกรรมสุขภาพ
ดานการปฏิบตัิตนในภาวะเจ็บปวยของผูสูงอายุอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 (r = .276)  
ทั้งนี้อธิบายไดวา ผูสูงอายุไดรับความรู ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องสขุภาพ และการดูแลเอาใจใส
จากบุคลากรสาธารณสุขและบุคคลในครอบครัวเปนอยางดี   ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ พบวา 
เมื่อผูสูงอายุเจบ็ปวยหรือไมสบาย  บุคคลในบานเปนคนจัดยาใหผูสูงอายุรับประทาน  บุคลากร
สาธารณสุขเองก็ไดใสใจเมือ่ผูสูงอายุเจ็บปวย โดยไดใหคําแนะนําวาใหสังเกตสิ่งผิดปกติหรือ
ผลขางเคียงที่เกิดจากการรับประทานยา จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวา  การที่ผูสูงอายุรับรูวาการ
รับประทานยาทําใหหายเจ็บปวย และยากอ็าจจะเกิดโทษกับตนเองไดเชนเดยีวกัน ทาํใหผูสูงอายุเกดิ
การใสใจตนเองเกี่ยวกับการรับประทานยา   แสดงวา  ผูสูงอายุใหความสําคัญกับตนเอง  เห็นวา
ตนเองยังมีคณุคา และมีความคาดหวังวา ถาปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเองรับรูจากบุคคลในครอบครัวและ
จากบุคลากรสาธารณสุข จะสงผลใหหายเจ็บปวยและมสุีขภาพดี ผูสูงอายุจึงไดปฏิบตัิตามคําแนะนํา
ของบุคคลในครอบครัวและปฏิบัติตามคําแนะนําของบคุลากรสาธารณสุขเปนอยางดี  ซ่ึงเพนเดอร 
(Pender 1987) ไดอธิบายวา  ความรูสึกมคีุณคาในตนเองของบุคคล  เปนตัวบงบอกพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของบุคคล    ดงันั้น  ประสบการณที่ไดจากการขอมูลและการดูแลเอาใจใสจากบุคคล
รอบขางในยามเจ็บปวย ทําใหผูสูงอายเุกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง จึงสงผลใหผูสูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยไดอยางถูกตองเชนเดียวกนั 

                               แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดบัที่  
3  มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏบิัติตนในภาวะเจ็บปวยของผูสูงอายุ เพิ่มขึ้น
รอยละ 1.1 โดยท่ีการรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุความรูสึกมีคุณคาในตนเองและแรงสนับสนุน
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ทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  มีอิทธิพลรวมกันทาํนายพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนใน
ภาวะเจ็บปวยของผูสูงอายุ ไดรอยละ 26.6 เมื่อพิจารณาความสัมพนัธ พบวา แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนใน
ภาวะเจ็บปวยของผูสูงอายุอยาง มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .345)  แสดงวา  เมื่อผูสูงอายุ
ไดรับแรงสนบัสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวมากขึ้น   มีแนวโนมที่จะปฏิบัติตนในภาวะ
เจ็บปวยดีขึ้น ซ่ึงอธิบายไดวา การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว จะชวยใหผูสูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยไดอยางเหมาะสม  เพราะครอบครัวเปนผูให
ขอมูลดานการดูแลสุขภาพทีค่รอบครัวไดไปคนหาจากแหลงตาง ๆ มาบอกแกผูสูงอายุ  รวมทั้งการ
จัดหาบริการดานสุขภาพตาง ๆ ที่ดีใหกับผูสูงอายุ  จัดหาเวชภณัฑและแนวทางในการดูแลสุขภาพ
แกผูสูงอายุ  ทําใหผูสูงอายุเกดิกําลังใจ และเกิดแนวทางในการปฏบิัติพฤติกรรมสุขภาพดานการ
ปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยไดอยางถูกตอง 

                               แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  ไมสามารถทํานายพฤติกรรม
สุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยได  ถึงแม แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากร
สาธารณสุขจะมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยก็
ตาม   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุมชนบางแพเปนชุมชนชนบท ระบบสุขภาพซึ่งไดแกการเลือกวิธี
บําบัดรักษาตนเองหรือลูกหลานเมื่อเจ็บปวยนั้นยังมีการแพทยระบบอื่นที่นอกเหนือจากการแพทย
แผนปจจุบัน  ไดแก แพทยแผนโบราณ  แพทยพื้นบาน  ยังมีอยูมากในชุมชนชนบท  การปฏิบัติตน
ในภาวะเจ็บปวยจึงขึ้นอยูกับความเชื่อหรือสภาพแวดลอมในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู     ดังนั้นถึงแม
บุคลากรสาธารณสุขจะใหขอมูลและความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยเปนอยางดี    แต
ผูสูงอายุก็ไมสามารถเลือกปฏิบัติตามสิ่งที่บุคลากรบอกไดทุกครั้งไป แรงสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคลากรสาธารณสุข  จึงไมสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองตามพฤติกรรมสุขภาพดานการปฏิบัติ
ตนในภาวะเจ็บปวย 

                        3.4  จากสมมติฐานขอที่  13 ที่วา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การรับรูภาวะสุขภาพ
ของวัยสูงอาย ุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  และแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคลากรสาธารณสุขเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพดานการจดัการความเครยีดของผูสูงอาย ุ

                               ผลการวิเคราะหพบวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลรวมกันในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการจดัการความเครยีด
ของผูสูงอายุไดรอยละ 19.0 จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  ผลการศึกษาสามารถอภิปรายได
ดังนี ้
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                               ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง      ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่  1  มีอิทธิพลใน
การทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียดของผูสูงอายุได รอยละ 15.7 เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธพบวา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพดาน
การจัดการความเครียดของผูสูงอายุอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  (r = .396)  แสดงวา  เมื่อ
ผูสูงอายุมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองมากขึ้น มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการ
ความเครียดดขีึ้น  ซ่ึงอธิบายไดวา ในการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุนั้น  สถานบรกิารสาธารณสุข
ในอําเภอบางแพ ไดใหความสําคัญโดยการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุขึ้นทุกตําบล  บางตําบลมีมากกวา 1 
ชมรม  แตละชมรมจะดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยไดรับความรวมมือจากองคกรตาง ๆ ใน
ชุมชน  รวมทั้งบุคคลในครอบครัวก็ไดเปดโอกาสใหผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมดังกลาวเปนอยางด ี 
การรวมกิจกรรมในชมรมทําใหผูสูงอายุมโีอกาสพบปะกับบุคคลในวยัเดยีวกัน ผูสูงอายุกลายเปนที่
ช่ืนชอบของเพื่อนฝูง เพราะไดเลาเรื่องราวตาง ๆ สูกันฟง  ซ่ึงนอกจากจะเปนเรื่องราวทั่ว ๆ ไปแลว
ยังอาจรวมถึงเรื่องของสุขภาพดวย  ผูสูงอายุจึงเกิดเครือขายดานสุขภาพขึ้นอยางไมเปนทางการ  แต
กลับไดแนวทางหรือทางออกดานสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องราวที่ไมสบายใจหรือทุกขใจไดเปนอยางด ี
ดังขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ พบวาผูสูงอายุพักผอนหยอนใจโดยการพูดคยุกับเพื่อนบานเมื่อมี
โอกาส อยูในระดับมาก ( X  = 3.33)  และขอมูลจากการสัมภาษณ พบวาผูสูงอายุพดูคุยและปรับ
ทุกขสุขกับเพือ่นในวัยเดียวกัน อยูในระดบัปานกลาง ( X  = 3.14)  แสดงวา  ผูสูงอายุเกิดการเรยีนรู
และมีหลักการในการตัดสนิปญหาของตนเองจากการที่ผูสูงอายุเห็นคณุคาในตนเอง จึงไดนํา
ประสบการณเหลานั้นมาใชจนเกิดพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียดอยางตอเนื่อง 

                               แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดบัที่  
2  มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียดของผูสูงอายุ  เพิ่มขึ้นรอยละ 
3.3  โดยความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  มีอิทธิพล
รวมกันในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียดของผูสูงอายุ  ไดรอยละ  19.0   
เมื่อพิจารณาความสัมพันธพบวา  แรงสนับสนุนทางสงัคมจากบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ
ทางบวกกบัพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียดของผูสูงอายุ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01  (r = .317)  แสดงวา  เมื่อผูสูงอายุไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว
มากขึ้น  มแีนวโนมที่จะมีพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียดดีขึ้น  ซ่ึงอธิบายไดวา 
ครอบครัวเปนสถาบันที่ความสําคัญมากตอการหลอหลอมชีวิตของสมาชิกทุกคนในบาน  สมาชิก
ในครอบครัวจะเปนผูเอื้อและสนับสนุนแกผูสูงอายุในทกุ ๆ เร่ือง ทั้งดานขอมูลขาวสาร  ความรู  
และความเห็นใจ ความรัก ความเอื้ออาทร เนื่องจากผูสูงอายุคือบุคคลที่สมาชิกในบานใหความ
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เคารพและกตญัู  แรงสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครัว  จึงเปนแหลงที่สงผลตอพฤติกรรม
สุขภาพดานการจัดการความเครียดของผูสูงอายุไดเปนอยางดี 

                               การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ   ไมสามารถทํานายพฤติกรรมสุขภาพดาน
การจัดการความเครียดของผูสูงอายุได ถึงแมการรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ จะมีความสัมพันธ
ทางบวกกบัพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียดก็ตาม ทัง้นี้เนื่องจาก การจัดการ
ความเครียดเปนพฤติกรรมสลับซับซอนตองอาศัยปจจยัอ่ืน ๆ รวมดวย โดยเฉพาะในผูสูงอายุ ไดแก 
การไดรับการยอมรับจากสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบาน  เพราะผูสูงอายุเปนผูที่เคยมีบทบาท
สําคัญในสังคมเมื่อคร้ังยังอยูในวัยหนุมสาว  ดังนัน้ การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายจุงึไม
สามารถทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียดได 

                               แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  ไมสามารถทํานายพฤติกรรม
สุขภาพดานการจัดการความเครียดของผูสูงอายุได  ถึงแม  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากร
สาธารณสุข จะมีความความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพดานการจัดการความเครียดก็ตาม  
ทั้งนี้เนื่องจากความเครียดในผูสูงอายุเกิดจากสาเหตหุลาย ๆ ประการ เชน  เกิดจากการสูญเสีย
ภาพลักษณเนือ่งจากสภาพรางกายที่เสื่อมโทรมลง หรือการจากความพิการจากโรคที่เปนอยู  เกดิ
จากการถูกทอดทิ้งใหอยูในบานเพียงลําพงั เพราะลูกหลานตองออกไปประกอบอาชีพนอกบาน  
กวาจะกลับมาก็เปนเวลาเยน็แลว ทําใหชวงเวลากลางวันทีว่างมากเกินไปจนทําใหผูสูงอายุรูสึก
วาเหว  การแกปญหาความเครียดในผูสูงอายุจึงควรตองแกที่สาเหตุมากกวา  การรบัรูภาวะสุขภาพ
ของวัยหรือแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุขจึงไมสามารถทํานายพฤติกรรมสุขภาพ
ดานการจดัการความเครียดของผูสูงอายุได 

                        3.5  จากสมมติฐานขอที่  14 ที่วา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การรับรูภาวะสุขภาพ
ของวัยสูงอาย ุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  และแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคลากรสาธารณสุข  เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ 
                               ผลการวิเคราะหพบวา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคลากรสาธารณสุข   แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  และการรับรูภาวะ
สุขภาพของวัยสูงอายุ  มีอิทธิพลรวมกันในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ  ได
รอยละ  33.5  จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  ผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดดังนี้ 

                               ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่  1  มีอิทธิพลในการ
ทํานายพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุไดรอยละ 19.2 เมื่อพิจารณาความสมัพันธ พบวา 
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ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  (r = 4.38)   แสดงวา  เมื่อผูสูงอายุมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองมาก
ขึ้นก็มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมมากขึ้น และจากแนวคิดเพื่อลงสูการปฏิบัติของ
กระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดไววา “ผูที่มีสุขภาวะสมบูรณพรอมทั้งรางกาย  จิตใจ  สังคม  จิต
วิญญาณ  ไมเจ็บปวยดวยโรคหรือสภาวะที่สามารถปองกันไดโดยพฤติกรรมสุขภาพ” (กระทรวง
สาธารณสุข, 2547)  บุคลากรสาธารณสุขในฐานะผูรับนโยบายสูการปฏิบัติ ไดกําหนดกลวิธีเพื่อให
บรรลุเปาหมายดังกลาว โดยการกระตุนใหประชาชน โดยเฉพาะผูสูงอายุไดตระหนกัถึงความสําคัญ
ของการมีสุขภาพดีและการไมมีโรคประจําตัว โดยกําหนดกิจกรรมทุกรูปแบบเพื่อใหผูสูงอายุไดรับ
ทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ และเกิดความเชือ่มั่นที่จะปฏิบตัิพฤติกรรมนั้น 
ประกอบกับสภาพแวดลอมของอําเภอบางแพเปนชนบท ผูสูงอายุสวนใหญอาศัยอยูกับครอบครัว 
สมาชิกในบานไดใหความเคารพนับถือและเชื่อฟงผูอาวุโส  ครอบครัวจึงมีความสําคัญสําหรับ
ผูสูงอายุ  การที่ผูสูงอายุไดรับการเอาใจใสจากบุคคลที่มีความสําคัญและมีความหมายตอผูสูงอาย ุ 
ผูสูงอายุจึงไดรับการเสริมคุณคาทางดานจติใจ  สงผลใหผูสูงอายุมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  การ
ที่ผูสูงอายุมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง จะเปนการเปดโอกาสใหผูสูงอายุพัฒนาหรือแสดง
พฤติกรรมกับคานิยมในตัวผูสูงอายุเอง (Bradshaw 1981,  อางถึงใน ชไมพร เจริญครบุรี 2546 : 10)  
จึงสงผลใหเกดิการแสดงออก  โดยเฉพาะการแสดงออกดานพฤติกรรมสุขภาพ    

                               แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่  
2  มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ  เพิ่มขึ้นรอยละ  9.1 โดย
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  มีอิทธิพลรวมกัน
ในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ ไดรอยละ  28.3  เมื่อพิจารณาความสัมพนัธ 
พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุขมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
สุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01 (r = .392)  แสดงวา  เมื่อผูสูงอายุ
ไดรับแรงสนบัสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุขมากขึ้น ก็มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมสุขภาพ
โดยรวมมากขึ้น ซ่ึงอธิบายไดวา ปจจุบันรัฐบาลไดใหความสําคัญกับผูสูงอายุคอนขางมาก  ดังจะ
เห็นไดจากการมีนโยบายตาง ๆ ที่จะสงเสริมสุขภาพและสรางหลักประกันใหกับผูสูงอายุ  โดยมี
เปาหมายใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ  มีสังคมที่อบอุน  มีหลักประกันที่มั่นคง มี
ศักดิ์ศรีเปนทีย่ดึเหนีย่วทางจติใจของครอบครัว  มีโอกาสเขาถึงขอมูลและขาวสารอยางตอเนื่อง 
นโยบายดังกลาวจะบรรลุไดตองไดรับความรวมมือจากหลายระดับ ทั้งครอบครัว ชุมชน และ
เจาหนาทีจ่ากภาครัฐ   บุคลากรสาธารณสุขไดรับนโยบายลงสูการปฏิบัติ เพื่อใหผูสูงอายุสามารถอยู
อยางมีศักดิ์ศรีและมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและประเทศ โดยการสงเสริมและจัดใหมกีิจกรรม
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ตาง ๆ เพื่อสนองความตองการของผูสูงอายุในดานตาง ๆ เพื่อใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ด ี 
ไดแก การใหขอมูลขาวสารดานความรูและประโยชนของการมีสุขภาพที่ดี  จัดหาสื่อสุขภาพตาง ๆ 
รวมกับองคกรทองถ่ินจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพแกผูสูงอายุ  จดัหาแหลงสนับสนุนบริการดาน
สุขภาพตามความตองการของผูสูงอายุ จัดกิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคตาง ๆ  และกิจกรรม
สันทนาการเพือ่ใหผูสูงอายุมพีฤติกรรมสุขภาพที่ด ี
                               แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดบัที่  
3 มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ เพิ่มขึ้นรอยละ  3.3  โดยความรูสึก
มีคุณคาในตนเอง    แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  และแรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในครอบครัว มีอิทธิพลรวมกันในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ ได
รอยละ 31.6 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ พบวา แรงสนบัสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครวั มี
ความสัมพันธทางบวกกบัพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
.01 (r = .425)  แสดงวา  เมื่อผูสูงอายุไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวมากขึ้น ก็
มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมมากขึ้น  ซ่ึงอธิบายไดวา ครอบครัวเปนหนวยสังคมที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกับผูสูงอายุ โดยครอบครัวจะเรียกขานหรอืใหตําแหนงที่เปนเครื่องบอก
สถานภาพและบทบาท   เชน  ปู ยา ตา ยาย เปนตน การเรียกขานผูสูงอายุตามสถานภาพนี้เอง เปน
การกระตุนเตอืนใหสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตอผูสูงอายุเปนอยางดแีละดวยความเคารพ  ให
ผูสูงอายุอยูกับครอบครัวนานที่สุดเทาที่จะทําได  สงเสริมใหครอบครัวเปนแหลงของความรักและ
ความอบอุน  โดยสมาชิกของครอบครัวตองเอาใจใสดแูลและเอื้ออาทรตอกัน รูจกันิสัยใจคอกนั  
เคารพซึ่งกันและกัน  มีความไววางใจกัน  มีความรับผิดชอบ ใหกําลังใจและใหอภยักันและกนัได 
รูจักการสื่อสารระหวางกันเพื่อแกปญหาดวยการไมใชความรุนแรง  ใชเวลารวมกนัอยางมีคุณภาพ  
มีการปรับตัวตามภาวะที่เปลี่ยนแปลงของบุคคลในครอบครัว  รูจักหนาที่ในครอบครัว ชวยเหลือกัน
และกัน  ดังนัน้ ครอบครัวจงึมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอาย ุ
                               การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ  ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่  4  มีอิทธิพล
ในการทํานายพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ เพิ่มขึ้นรอยละ  1.9   โดยความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว  และการรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ  มีอิทธิพลรวมกันในการทํานายพฤติกรรม
สุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุ  ไดรอยละ  33.5  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ  พบวา  การรับรูภาวะ
สุขภาพของวัยสูงอายุ  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  (r = .354)   แสดงวา  เมื่อผูสูงอายุมีการรับรูภาวะสุขภาพของวัย
สูงอายุมากขึ้น ก็มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมมากขึ้น  ซ่ึงอธิบายไดวา ผูสูงอายุที่
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ความรูความเขาใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจของตนเองที่เกิดจากการเสื่อมของ
รางกาย จะมีผลตอการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพทั้งทางตรงและทางออม โดยผูสูงอายุมีการรับรูวา
ภาวะสุขภาพดี มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองทั้งกอนการเจ็บปวยและเมื่อเจ็บปวย  
การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง ไดแก การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย  การออก
กําลังกายเพื่อทรงไวซ่ึงสมรรถภาพทางกาย การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
การแสวงหาแหลงชวยเหลือทางสังคมของผูสูงอายุ   ดังนั้น การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุจึงมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ 
 
ขอเสนอแนะ   
                   จากผลการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมขีอเสนอแนะ  2  สวน  คือ  ขอเสนอแนะที่ไดจาก
ผลการวิจัย  และขอเสนอแนะในการทําวจิัยครั้งตอไป 

1. ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย 
1.1   ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง        สามารถทํานายพฤติกรรมสุขภาพของ 

ผูสูงอายุทุกดานรวมทั้งพฤตกิรรมสุขภาพโดยรวมดวย  จากการทบทวนเอกสารที่ผานมาพบวา  
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของบุคคลจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามอายุ  และในวัยผูใหญ  หลังจากนั้นจะ
ลดลงเรื่อย ๆ เมื่อเขาสูวัยสูงอายุ   แตจากการวจิัยครั้งนี้พบวา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของ
ผูสูงอายุสามารถทํานายพฤติกรรมสุขภาพแตละดานและโดยรวมของผูสูงอายุ ดังนัน้ การสงเสริม
ใหผูสูงอายุเกดิความรูสึกมคีุณคาในตนเองจึงมีความสําคัญมาก  เพราะการที่ผูสูงอายุมีพฤติกรรม
การปฏิบัติตนในเรื่องสุขภาพที่ดี  จะเปนการชี้บอกสถานะสุขภาพของผูสูงอายุได   ซ่ึงการที่
ผูสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีจะลดภาระการพึ่งพา ไมวาจะเปนการพึ่งพาดานคาใชจาย  การพึง่พา
ดานการดแูลกจิวัตรประจําวนัตาง ๆ ของผูสูงอายุ  ดังนั้นการที่จะทําใหผูสูงอายุธํารงไวซ่ึง
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองไดนั้น  นอกจากตวัผูสูงอายุเองแลวบคุคลที่อยูใกลชิดก็มีความสําคัญ
มาก  ไมวาจะเปนบุคคลในครอบครัว เพื่อนบาน  สมาชิกในชุมชนที่ผูสูงอายุอาศัยอยู  บุคลากร
สาธารณสุข  เพราะการทีผู่สูงอายุรูสึกวาตนเองยังมีคณุคาอยู จะสงผลใหผูสูงอายุสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ไดเปนอยางดี โดยเฉพาะพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ  อันจะชวยใหผูสูงอายุมีอายุยนื
ยาว  ลดภาระการพึ่งพาดานตาง ๆ และมีคุณภาพชวีิตทีด่ ี

                        1.2    การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอายุ   สามารถทํานายพฤติกรรมสุขภาพดานการ
ปฏิบัตตินในภาวะเจ็บปวย  และสามารถทํานายพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุได  การที่
ผูสูงอายุมีการรับรูภาวะสุขภาพของวัยตนเองดีแสดงถึงผูสูงอายุมีการรับรูถึงความเสื่อมถอยของ
สังขารและความบกพรองของการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ที่เปนตัวสงเสริมใหผูสูงอายุเกิดภาวะ
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เจ็บปวยหรือความไมสุขสบายได  บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการดแูลผูสูงอายุ  ไมวาจะเปน
ครอบครัว หรือบุคลากรสาธารณสุข  ตองใหขอมูลเร่ืองการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกดิขึ้นตามวยัแก
ผูสูงอายุอยางถูกตอง  พรอมทั้งใหแนวทางในการปฏิบตัิตนที่เหมาะสมกับบริบทของผูสูงอายุแตละ
คนดวย  ซ่ึงการรับรูภาวะสขุภาพของวยัทีด่ี  สงผลใหเกิดการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวยทีด่ีนั้น  จะ
ทําใหผูสูงอายหุายจากอาการเจ็บปวยและกลับคืนสูภาวะปกติในเวลาอนัรวดเรว็ และยังจะชวยใหไม
เกิดภาวะแทรกซอนจากการเจ็บปวยนั้น 

                        1.3  แรงสนับสนุนทางสงัคมจากบุคคลในครอบครัว  สามารถทํานายพฤติกรรม
สุขภาพดานการออกกําลังกาย  ดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย  ดานการจัดการความเครียด  และ
ยังสามารถทํานายพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุไดเปนลําดบัทาย ๆ ซ่ึงบุคคลในครอบครัว
เปนบุคคลที่ใกลชิดกับผูสูงอายุมากที่สุด จึงควรปรับบทบาทของสมาชิกในครอบครัวใหม  บุคคล
ในครอบครัวตองตระหนกัและใหความสาํคัญในการสรางพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุใหมากขึ้น 
โดยการเนนความสําคัญของการมีปฏิสัมพันธภายในครอบครัว   การจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่สมาชิกทุก
คนในครอบครัวรวมกจิกรรมได โดยกําหนดใหผูสูงอายุเปนศูนยกลางของกิจกรรมนัน้ ๆ  เชน การ
พาผูสูงอายุไปเที่ยวชมวัดหรือสถานที่ตาง ๆ    กิจกรรมการออกกําลังกาย  การทํากจิกรรมรวมกนันี้
เอง จะทําใหสมาชิกทุกคนไดสังเกตและใสใจซึ่งกนัและกันหากมกีารแสดงออกของการกระทาํ
ระหวางรวมกจิกรรมที่ผิดปกติไป พรอมกันนี้สมาชิกในครอบครัวควรรวมกันแสวงหาแหลงที่จะ
สงเสริมสุขภาพใหกับผูสูงอายุดวย    

                        1.4   แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคลากรสาธารณสุข  สามารถทํานายพฤติกรรม
สุขภาพดานการออกกําลังกายและพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมของผูสูงอายุได ชี้ใหเปนวาบุคลากร
สาธารณสุขใหความสําคัญกับพฤติกรรมดานการออกกําลังกายมากกวาพฤติกรรมสุขภาพดานอื่น  
บุคลากรสาธารณสุขในฐานะผูบริบาลสุขภาพของประชาชน ควรใหความสําคัญกับการสงเสริม
พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในทุก ๆ ดาน  เนื่องจากการสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี
โดยเฉพาะผูสูงอายุ  เนื่องจากสภาพรางกายและสภาพจิตใจของผูสูงอายุไมเหมือนกับวัยอ่ืน  การที่
จะสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดีนั้นตองมาจากพฤติกรรมหลาย ๆ ดาน  ไมวาจะเปนดานการ
รับประทานอาหาร  ดานการออกกําลังกาย  ดานการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย หรือแมกระทั่งการ
ดูแลดานจิตใจ  ดังนั้น บุคลากรสาธารณสุขควรเปนผูประสานการสรางพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสูงอายุ  ทั้งในเรื่องการประสานเพื่อใหความรู  ขอมูลขาวสารตาง ๆ และประสานในการจัด
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพใหกับประชาชน   ในระดับตาง ๆ ดังนี้ 
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                                1.4.1 ชุมชน  ไดแก การประสานความรวมมือกับองคกรตาง ๆ ในชุมชน เพื่อ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ 
                                1.4.2  ครอบครัว  ไดแก  การประสานเพื่อสรางความตระหนกัแกสมาชิกใน
ครอบครัว ไดมีสวนรวมในการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  เพราะถาผูสูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี  จะทําใหผูสูงอายุลดการเปนภาระเรื่องการดูแลกจิวัตรตาง ๆ  
                                1.4.3  บุคคล  ไดแก  การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพแก
ผูสูงอายุ  เพื่อใหผูสูงอายุเกิดความเชื่อมั่นทีจ่ะปฏิบัติพฤตกิรรมนั้น 

                        1.5 ควรสนับสนุนและสงเสริมใหผูสูงอายุไดเขารวมเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ  ซ่ึง
ในชมรมผูสูงอายุจะมกีิจกรรมตาง ๆ ที่จะสงเสริมผูสูงอายุไดหลายดาน  เชน  สงเสริมใหผูสูงอายุ
เห็นคณุคาในตนเองสูงขึ้นจากการที่ไดพูดคยุและการยอมรับจากเพื่อนในวยัเดยีวกัน  การเปด
โอกาสใหผูสูงอายุไดถายทอดประสบการณสูคนรุนหลัง  และยังเปนการใชเวลาวางที่มีอยูมาก
เกินไปจนทําใหผูสูงอายุเกิดความเบื่อหนาย ใหกลายเปนเวลาที่สนุกสนานผอนคลายความเครยีดได  
นอกจากนี้ ผูสูงอายุยังไดรับทราบขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่จะนาํไปสูการปฏิบัติไดอยางชดัเจน 
ไดแก  การออกกําลังกาย  การรับประทานอาหาร  การตรวจคัดกรองโรคและโอกาสเสี่ยงตอการเกดิ
โรคตาง ๆ เนื่องจากกิจกรรมดังกลาวถูกระบุไวในกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ  เพื่อใหผูสูงอายุไดมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดยีิ่ง ๆ ขึ้นไป 

                   2.   ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
                        2.1 ควรศึกษาพฤติกรรมสุขภาพดานอืน่ของผูสูงอายุใหครอบคลุมเพิ่มขึ้น  ไดแก  
การปองกันอบุัติเหตุ  การหลีกเล่ียงพฤตกิรรมเสี่ยงตอการเกิดโรคตาง ๆ เพื่อนําผลวิจัยมาใชในการ
สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุใหครอบคลุมยิ่งขึ้น 
                        2.2  ควรศึกษาองคประกอบของตัวแปร  และปจจยัอ่ืน ๆ ที่สงผลตอพฤติกรรม
สุขภาพของผูสูงอายุ  เชน ลักษณะของครอบครัว  ความเชื่อเร่ืองสุขภาพ  การเขาถึงสถานบริการ
ดานสุขภาพ   เพื่อจะไดทราบถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ ตอไป 
                        2.3  ควรมีการศึกษาเพิ่มเตมิในเรื่องการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพแบบองครวมของ
ผูสูงอายุ  เพื่อเปนการเตรียมการดูแลประชากรผูสูงอายุไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมทั้ง
องคประกอบ  มิใชการดแูลเฉพาะสวนเทานั้น 
                        2.4  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องปญหาและอุปสรรคในการสงเสริมพฤติกรรม
สุขภาพของผูสูงอายุ  เพื่อจะไดหาแนวทางในการลดปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินเพื่อ
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สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุไดอยางครอบคลุมขึ้น ซ่ึงจะชวยใหผูสูงอายุเกดิพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี  สงผลใหผูสูงอายุมีชีวิตทีย่ืนยาวโดยปราศจากโรคภัยและความไมสุขสบายตาง ๆ  
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แบบสัมภาษณสําหรับการวิจัย 
เร่ือง  ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอาย ุ

ในอําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
คําอธิบาย 
                   แบบสัมภาษณนี้จัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการทําวิทยานิพนธ เรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอาย ุ  ในอําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี”   โดยมีคณาจารยจากภาควิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนที่ปรึกษา 
                   ผูวิจัย ขอความรวมมือจากทาน  ขอใหทานโปรดตอบคําถามตามแบบสัมภาษณทุกขอตาม
ความจริง เพราะขอมูลแตละขอมีความสําคัญในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางยิง่  ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ
ครั้งนี้ถือเปนความลับ และจะนําไปใชประโยชนเพื่อการประกอบวิทยานิพนธเทานั้น  ผูตอบแบบ
สัมภาษณไมตองบอกชื่อ  นามสกุล 
                   แบบสัมภาษณฉบับนี้แบงออกเปน  6  สวน  ประกอบดวย 
                       สวนที่  1  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอาย ุ จํานวน  9  ขอ 
                       สวนที่  2  แบบสัมภาษณความรูสึกมีคุณคาในตน ของผูสูงอายุ   จํานวน  16  ขอ 
         สวนที่  3 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุจํานวน 21 ขอ 

        สวนที่  4  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับแรงสนบัสนุนทางสังคมที่ผูสูงอายุไดรับจาก 
บุคคลในครอบครัว     จํานวน     18      ขอ 

         สวนที่  5 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับแรงสนบัสนุนทางสังคมที่ผูสูงอายุไดรับจาก 
บุคลากรสาธารณสุข    จํานวน     20     ขอ 
          สวนที่  6  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  ประกอบดวย 

- การรับประทานอาหาร        จํานวน     8     ขอ 
- การออกกําลงักาย                   จํานวน    6       ขอ 
- การปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย        จํานวน    8      ขอ 
- การจัดการความเครียด                    จํานวน    8      ขอ 

                   หากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับแบบสัมภาษณนี้ ทานสามารถสอบถามไดจากผูสัมภาษณ และขอ
ขอบทุกทานที่ใหความความมือ  และเสียสละเวลาในการใหขอมูลตามแบบสัมภาษณดวยความตั้งใจและ
เต็มใจ 

นางสาวอรชร  โวทว ี
    นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

   ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
            บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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เลขที่แบบสัมภาษณ   
 

แบบสัมภาษณ 
เร่ือง  ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอาย ุ

ในอําเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี 
 
 
สวนที่  1  แบบสัมภาษณแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอาย ุ
คําอธิบาย    โปรดทําเครื่องหมาย     ลงใน     หนาขอความที่เปนจริงเกี่ยวกับตัวทานมาก 
                    ท่ีสุด  และโปรดเติมขอมูลลงในชองวาง 
1.  เพศของทาน คือ     1.  ชาย    2.  หญิง 
2.  ปจจุบันทานอายุ  …………………. ป 
3.  ระดับการศึกษาของทาน 
   1.  ไมไดรับการศึกษา    2.  ต่ํากวาช้ันประถมศึกษาปท่ี  4 

 3.  ไดรับการศึกษาในระดับช้ัน (โปรดระบุ)…………………………………………….. 
4.  สถานภาพสมรสของทาน 
   1.  โสด      2.  คู   

  3. หมาย      4.  หยา / แยก 
5.  รายได……..………..บาท  / เดือน      และเมื่อเทียบกับรายจาย  เปนอยางไร 
   1.  ไมพอเพียง     2.  พอเพียง ไมเหลือเก็บ 

   3.  พอเพียงและเหลือเก็บ 
6.  ทานไดรับเงินเพื่อใชเปนคาใชจายจากแหลงใด 
   1. จากตัวเอง (เชน จากการประกอบอาชีพ  บํานาญ  คาตอบแทน  ดอกเบี้ยเงินฝาก) 

 2. จากบุคคลในครอบครัว   3. จากบุคคลอื่น(โปรดระบุ)………………………… 
7.  ทานมีโรคประจําตัวหรอืไม 
     1. ไมมีโรคประจําตัว    2. มีโรคประจําตัว  (โปรดระบุ)…………………… 
8.   ทานไดเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุท่ีจัดตั้งข้ึนในหมูบาน / ตําบล ของทานหรือไม 

 1. ไมเปนสมาชิก    2.  เปนสมาชิก 
9. ทานไปรวมงานบวชพระ  งานขึ้นบานใหม  งานแตงงาน  และงานทําบุญตามเทศกาล ประเพณี  หรือ

รวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดขึ้นในหมูบาน / ตําบล อยางไร 
  1. เขารวมประจํา / บอย ๆ   2. เขารวมนาน ๆ ครั้ง   3. ไมเคยเขารวมเลย 
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สวนที่  2  แบบสัมภาษณความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ของผูสงูอาย ุ
คําอธิบาย   โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดับความรูสึก ท่ีตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุดเพียง
ขอละ  1  คําตอบ  โดยคําตอบมี  4  ตัวเลอืก  ดังนี้ 
        มาก            หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความคิดและความรูสึกเกี่ยวกับการเห็นคุณคา 
                                             ในตนเองมาก 
        ปานกลาง   หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความคิดและความรูสึกเกี่ยวกับการเห็นคุณคา 
                                             ในตนเองปานกลาง 
        นอย           หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความคิดและความรูสึกเกี่ยวกับการเห็นคุณคา 
                                             ในตนเองนอย 
       นอยท่ีสุด    หมายถึง      ขอความนั้นตรงกับความคิดและความรูสึกเกี่ยวกับการเห็นคุณคา 
                                             ในตนเองนอยท่ีสุด 
 

ระดับความรูสึกมีคุณคา ทานมีความรูสึกตอตนเอง 
ในดานตอไปนี้อยางไร มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1. ทานเปนท่ีช่ืนชอบของหมูเพื่อนในวัยเดียวกัน     
2. ทานเปนสมาชิกที่สําคัญคนหนึ่งในครอบครัว     
3. ทานมีอารมณดี ราเริง สนุกสนาน     
4. ทานคิดถึงตนเองในทางที่ดี     
5. ทานมีความพอใจตอชีวิตท่ีเปนอยูขณะนี้     
6. ถึงแมวาจะอยูในวัยสูงอายุ  ทานก็ยังมี   
   ความสามารถทําอะไรไดหลายอยาง 

    

7. ทานรูสึกวาคนในบานดูแลทานเปนอยางดี     
8. ทานเปนคนมุมานะ ไมยอมแพอะไรงาย ๆ     
9. ทานสามารถเปนที่พึ่งของคนอื่นได     
10. ทานสามารถใหความชวยเหลือคนอื่นได     
11. ทานยังสามารถชวยเหลือครอบครัวได     
12. ทานมักใหความคิดเห็นและใหขอมูลท่ีเปนประโยชน 
     แกครอบครัว   เพื่อนบาน หรือในกลุม / ชมรมที่ทาน 
     เปนสมาชิกอยู 
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ระดับความรูสึกมีคุณคา ทานมีความรูสึกตอตนเอง 

ในดานตอไปนี้อยางไร มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด 
13. เพื่อใหรางกายกลับสูภาวะปกติโดยเร็ว  ทานไปรับการ   
      ตรวจสุขภาพกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขทุกครั้งเมื่อเจ็บปวย  

    

14. เพื่อใหหายปวยโดยเร็ว  ทานไดรับประทานยาตามที่ 
     แพทยหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขจายใหอยางเครงครัด 

    

15. เพื่อใหรางกายสะอาด สดชื่น ทานไดอาบน้ําวันละ    2 ครั้ง   
     เชา-เย็น 

    

16. เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุลื่นลม  ทานจึงหลีกเลี่ยง 
      การเดินในท่ีมืด หรือเดินบนพื้นลื่น 
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สวนที่  3  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ
คําอธิบาย     โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดับความคิดเห็น ท่ีขอความตรงกับความเปน 
                     จริงของทานมากที่สุดเพียงขอละ  1  คําตอบ  โดยคําตอบมี  4  ตัวเลือก  ดังนี ้
          มาก    หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรบัรูภาวะสุขภาพ 
                                                  ของวัยสูงอายมุาก 
         ปานกลาง      หมายถึง      ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรบัรูภาวะสุขภาพ 
                                                  ของวัยสูงอายปุานกลาง 
         นอย               หมายถึง     ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรบัรูภาวะสุขภาพ 
                                                  ของวัยสูงอายนุอย  
         นอยท่ีสุด หมายถึง        ขอความนั้นตรงกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูภาวะสุขภาพ 
                                                  ของวัยสูงอายนุอยท่ีสุด 
 

ระดับการรับรู ทานคิดและรับรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ
ในดานตอไปนี้อยางไร มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1.  เมื่ออายุมากขึ้นการเคลื่อนไหวจะชาลง     
2. เมื่อเขาสูวัยสงูอายุผวิหนังจะเริ่มเหี่ยวลง     
3.  เมื่ออายุมากขึ้นสายตาจะมองเห็นไมชัดเจน     
4. คนสูงอายุกระดูกเปราะบางกวาคนหนุมสาว     
5. คนสูงอายุเรยีนรูสิ่งใหม ๆ ไดไมดีเทากับคนหนุมสาว     
6. คนสูงอายุมักหลงลืมเรื่องราวใหม ๆ ไดงาย     
7. คนสูงอายุมักเจ็บปวยไดงายกวาคนหนุมสาว     
8.คนสูงอายุผิวหนังบางและเปนแผลไดงาย     
9. คนสูงอายุมักมีอาการปวดเมื่อย และปวดกลามเนื้อ     
10. เมื่อเจ็บปวยตองไปพบแพทยหรือเจาหนาท่ี     
     สาธารณสุข 

    

11. การตรวจสขุภาพประจําปเปนสิ่งจําเปน     
12. การวัดความดันโลหิตทําใหรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด 
     โรคความดันโลหิตสูง 

    

13. การตรวจเลอืดทําใหรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด 
     โรคตาง ๆ 
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ระดับการรับรู ทานคิดและรับรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ
ในดานตอไปนี้อยางไร มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

14. การสังเกตอาการผิดปกติของตัวเองเปนสิ่งท่ีดี     
15. ยาชุดที่มีขายตามรายคาท่ัวไป เชน ยาแกหวัด   
    ยาแกปวด    เปนยาอันตราย  ไมควรซื้อมารบัประทาน 

    

16. การรับประทานผักผลไมทําใหระบบขับถายดี     
17. การอยูในทีอ่ับชื้นอากาศถายเทไมดีทําใหปวยได     
18. ควรหลีกเลีย่งการอยูใกลชิดกับคนที่เปนโรคติดตอ  
     ท่ีเกิดจากการสัมผัส ไอ จาม 

    

19. การใชสารเคมี  เชน  ยาฆาแมลง  ยากําจัดยุง  ยาเบื่อหนู 
     เปนอันตรายตอรางกาย 

    

20. การนอนในที่นอนที่มีอุปกรณเครื่องนอนสะอาด  ทําให 
     หลับสนิทไดดียิ่งข้ึน 

    

21. การรับประทานผักดิบ และผลไม  ทําใหทองอืดได      
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สวนที่  4  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมที่ผูสูงอายุไดรับจากบุคคลในครอบครัว 
คําอธิบาย     โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดับการไดรับการสนับสนุน  ท่ีตรงกับความ 
                     เปนจริงของทานมากที่สุดเพียงขอละ 1  คําตอบ  โดยคําตอบมี  4  ตัวเลือก  ดังนี้ 
         มาก            หมายถึง  ทานไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนใหเกิด 

พฤติกรรมสุขภาพมาก 
         ปานกลาง หมายถึง  ทานไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนใหเกิด 

พฤติกรรมสุขภาพปานกลาง 
         นอย หมายถึง  ทานไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนใหเกิด 

พฤติกรรมสุขภาพนอย 
         นอยท่ีสุด หมายถึง  ทานไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนใหเกิด 

พฤติกรรมสุขภาพนอยท่ีสุด 
 

ระดับการไดรับการสนับสนุน ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งตาง ๆ  
จากบุคคลในครอบครัวอยางไร มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1. บุคคลในครอบครัวคอยกระตุนเตือนใหทานออกกําลังกาย     
2. บุคคลในครอบครัวช่ืนชมทานเมื่อทานออกกําลังกาย     
3. บุคคลในครอบครัวพาทานไปออกกําลังกายในสนาม 
   โรงเรียน  หรอืบริเวณลานกวาง ๆ  

    

4.  บุคลในครอบครัวพาทานไปเที่ยวนอกบาน     
5. เมื่อเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบาย บุคคลในครอบครัวพา 
    ทานไปพบแพทยหรือ เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

    

6. เมื่อทานเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบายบุคคลใน ครอบครัว 
    ถามถึงอาการของทานดวยความเปนหวง 

    

7. บุคคลในครอบครัวไดใหกําลังใจ  เมื่อทาน  เกิดความ 
    ทอแทจากปญหาสวนตัวและปญหาการเจ็บปวย 

    

8. บุคคลในครอบครัวคนหาความรูเกี่ยวกับ พฤติกรรม 
    สุขภาพ  จากสื่อตาง ๆ เชน นิตยสาร   หนังสือพิมพ     
   โทรทัศน ฯ มาบอกทาน 

    

9. บุคคลในครอบครัวไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับอาหาร 
    ท่ีเหมาะสมกับวัยของทาน 
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ระดับการไดรับการสนับสนุน ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งตาง ๆ  

จากบุคคลในครอบครัวอยางไร มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด 
10.  บุคคลในครอบครัวไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับอาหาร 
       ท่ีเหมาะสมกับโรคของทาน 

    

11. ทานไดรับคําแนะนําเรื่องการรับประทานอาหารเมื่อ 
     เจ็บปวย และการไปรับการตรวจตามนัดจากบุคคล 
     ในครอบครัว 

    

12. เมื่อทานมีปญหาดานสุขภาพหรือมีสิง่กังวลใจ บุคคล 
      ในครอบครัวไดใหคําแนะนําแกทาน 

    

13. บุคคลในครอบครัวไดเตรยีมหรอืจัดซื้ออปุกรณ 
     ออกกําลังกายใหทาน 

    

14. บุคคลในครอบครัวเปนคนเตรียมอาหารใหทาน 
     รับประทาน 

    

15. ทานไดรับของฝากจากบุคคลในครอบครัว  เสมอ ๆ     
16. เมื่อทานไมสบาย บุคคลในครอบครัวเปนคนจัดยาใหทาน 
     รับประทาน 

    

17. เมื่อทานไมสบาย บุคคลในครอบครัวเปนคนจายคายา 
     หรือคาใชจายอื่น ๆ ใหทาน 

    

18. เมื่อทานมีปญหาเรื่องเงิน  บุคคลในบานชวยทานได     
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สวนที่  5  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมที่ผูสูงอายุไดรับจากบุคลากร                 
                สาธารณสุข 
คําอธิบาย     โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดับการไดรับการสนับสนุน  ท่ีตรงกับความ 
                     เปนจริงของทานมากที่สุดเพียงขอละ 1  คําตอบ  โดยคําตอบมี  4  ตัวเลือก  ดังนี้ 
         มาก หมายถึง  ทานไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนใหเกิด 

พฤติกรรมสุขภาพมาก 
         ปานกลาง หมายถึง  ทานไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนใหเกิด 

พฤติกรรมสุขภาพปานกลาง 
         นอย หมายถึง  ทานไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนใหเกิด 

พฤติกรรมสุขภาพนอย 
         นอยท่ีสุด   หมายถึง  ทานไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนใหเกิด 

พฤติกรรมสุขภาพนอยท่ีสุด 
 

ระดับการไดรับการสนับสนุน ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งตาง ๆ  
จากบุคลากรสาธารณสุขอยางไร มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1.  บุคลากรสาธารณสุข  ยกยองช่ืนชมเมื่อเหน็ทานออกกําลังกาย     
2. บุคลากรสาธารณสุขไดรวมออกกําลังกายกบัทาน     
3. บุคลากรสาธารณสุขคอยกระตุนเตือนใหทานออกกําลังกาย     
4. บุคลากรสาธารณสุขไดใหกําลังใจ  เมื่อทานเกิดความ 
   ทอแทจากปญหาสวนตัวและปญหาการเจ็บปวย 

    

5. บุคลากรสาธารณสุขไดจัดกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อใหทานได 
   รวมกิจกรรม  เชน  การแขงขันกีฬาผูสูงอายุ   การละเลน  
   หรือการรองเพลงพื้นบาน          

    

6. บุคลากรสาธารณสุขไดจัดตั้งกลุมสงเสริมอาชีพใหทานได 
   มีโอกาสถายทอดประสบการณของทาน  แกคนรุนหลัง 

    

7. บุคลากรสาธารณสุขไดประชาสัมพันธใหทาน 
    ออกกําลังกาย 

    

8.บุคลากรสาธารณสุขไดใหความรูเรือ่งวิธีการออกกําลังกาย 
   สําหรับผูสูงอายุ 
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ระดับการไดรับการสนับสนุน ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งตาง ๆ  

จากบุคลากรสาธารณสุขอยางไร มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด 
9. บุคลากรสาธารณสุขไดใหความรูเกี่ยวกับประโยชน 
    ของการออกกําลังกาย 

    

10. บุคลากรสาธารณสุขไดแนะนําใหทานมารับการตรวจสขุภาพ  
      ประจําป  หรือมารับการตรวจคัดกรองโรค 

    

11. บุคลากรสาธารณสุขไดใหคําปรึกษาเกี่ยวกับอาหาร 
     ท่ีเหมาะสมกับวัยของทาน 

    

12. บุคลากรสาธารณสุขไดแนะนําใหทานสังเกตสิ่ง ผิดปกติ  
      หรือผลขางเคียงของการรบัประทานยาที่เกิดกับตัวทาน 

    

13. เมื่อเจ็บปวย ทานไดรับคําแนะนําเรื่องการพักผอนและ 
     รับประทานอาหารที่เหมาะสม จากบุคลากรสาธารณสุข 

    

14. บุคลากรสาธารณสุขไดเตรียม หรือจัดหาอปุกรณ 
     การออกกําลังกายใหแกทาน 

  
  

  

15. บุคลากรสาธารณสุขไดจัดเตรียมสถานที่ในการ 
     ออกกําลังกายใหแกทาน 

    

16. บุคลากรสาธารณสุขไดเตรียมสื่อรูปภาพ หรือวีดีโอการ 
     ออกกําลังกายใหทานดูเปนตัวอยาง 

    

17. บุคลากรสาธารณสุขไดจัดตัวอยางอาหารจําลองไวให 
     ทานดูเปนตัวอยาง 

    

18. บุคลากรสาธารณสุขไดแจกเอกสารเกี่ยวกบัการปฏิบัติตน 
     ขณะเจ็บปวย เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตัวแกทาน 

    

19. บุคลากรสาธารณสุขไดแจกเอกสารเกี่ยวกบัการผอนคลาย 
      ความเครียดแกทาน 

    

20. ทานไดรับความรูเรื่องการดูแลตนเองจากบอรด 
     ประชาสัมพันธท่ีบุคลากรสาธารณสุขจัดไว 
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สวนที่  6  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ   
                6.1 พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
 
คําอธิบาย    โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดับพฤติกรรมที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
                     มากที่สุดเพียงขอละ 1  คําตอบ  โดยคําตอบมี  4  ตัวเลอืก  ดังนี้ 

ปฏิบัติทุกครั้ง        หมายถึง ใน  1 สัปดาหท่ีผานมาทานไดทําสิ่งนั้น    7   วัน 
ปฏิบัติสวนมาก        หมายถึง ใน 1 สัปดาหท่ีผานมาทานไดทําสิ่งนั้น  5 – 6 วัน 

               ปฏิบัติบางครั้ง           หมายถึง ใน 1 สัปดาหท่ีผานมาทานไดทําสิ่งนั้น  3 – 4 วัน  
               ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง      หมายถึง ใน 1 สัปดาหทานไดทําสิ่งนั้น 1 – 2 วัน  
    หรือไมปฏิบัติเลย  
 

ระดับพฤติกรรม 

ทานปฏิบัติตัวในดานตอไปนี้อยางไร ปฏิบัติ
ทุก 
คร้ัง 

ปฏิบัติ 
สวน   
 มาก 

ปฏิบัติ
บาง 
คร้ัง 

ปฏิบัติ
นาน ๆ 
คร้ัง 

ดานการรับประทานอาหาร     
1. การรับประทานอาหารแกงใสกะทิ     
2. การรับประทานอาหารรสเคม็จัด เชน ผักดอง  
   ปลาเค็ม   ปลาหมึกเค็ม 

    

3. รับประทานผัก ผลไม หลายชนิด     
4. ดื่มสุรา  หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล     
5. ดื่มน้ําอยางนอยวันละ 6 – 8 แกว     
6. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม ๆ      
7. รับประทานอาหารจําพวกเนื้อสัตว คือ ปลา     
8. รับประทานผักและอาหารที่มีกากใย     
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6.2 พฤติกรรมการออกกําลังกาย 
 
คําอธิบาย    โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดับพฤติกรรมที่ตรงกับความเปนจริงของทาน                  
                    มากที่สุดเพียงขอละ 1   คําตอบ  โดยคําตอบมี  4  ตัวเลอืก  ดังนี้ 

ปฏิบัติทุกครั้ง        หมายถึง ทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรือ่งนั้น 
เปนประจํา หรือตามที่กําหนด 

ปฏิบัติสวนมาก        หมายถึง ทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรือ่งนั้น 
เกือบทุกวัน 

ปฏิบัติบางครั้ง          หมายถึง ทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรือ่งนั้น 
เปนบางครั้งหรือบางวัน 

ปฏิบัติสวนนอย          หมายถึง ทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรือ่งนั้น 
นาน ๆ ครั้ง  หรือไมเคยปฏิบัติเลย 

 
ระดับพฤติกรรม 

ทานปฏิบัติตัวในดานตอไปนี้อยางไร ปฏิบัติ 
ทุก 

 คร้ัง 

ปฏิบัติ
สวน 
มาก 

ปฏิบัติ
บาง 
คร้ัง 

ปฏิบัติ
สวน
นอย 

1.  ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง     
2. ใชเวลาในการออกกําลังกายติดตอกันครั้งละ  30 นาที      
3. ออกกําลังกายโดยการยืดกลามเนื้อ เชน การเดิน    
   ปนจักรยาน  รํามวยจีน  

    

4. บริหารกลามเนื้อดวยการแกวงแขน  แกวงขา    
   เกร็งขอมือ   เกร็งขอเทา 

    

5. ในการออกกาํลังกายทานเริ่มจากทาเบา ๆ กอน  
    แลวคอย ๆ แรงขึ้น  แลวจบดวยการยืดกลามเนื้อ 

    

6. ทํากิจกรรมตาง ๆ เชน ทําสวน  ทํางานบาน  
    ปลูกตนไม  รดน้ําตนไม 
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6.3 พฤติกรรมการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย 
 
คําอธิบาย    โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดับพฤติกรรมที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
                    มากที่สุดเพียงขอละ 1  คําตอบ  โดยคําตอบมี  4  ตัวเลอืก  ดังนี้ 
         ปฏิบัติทุกครั้ง   หมายถึง ทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรือ่งนั้นเปนประจํา  

หรือตามที่กําหนด 
        ปฏิบัติสวนมาก หมายถึง ทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรือ่งนั้นเกือบทุกวัน 
        ปฏิบัติบางครั้ง   หมายถึง ทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรือ่งนั้นเปนบางครั้ง   

หรือบางวัน 
        ปฏิบัติสวนนอย   หมายถงึ ทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรือ่งนั้นนาน ๆ ครั้ง   

หรือไมเคยปฏิบัติเลย 
 

ระดับพฤติกรรม 

ทานปฏิบัติตัวในดานตอไปนี้อยางไร ปฏิบัติ
ทุก 

 คร้ัง 

ปฏิบัติ
สวน 
มาก 

ปฏิบัติ
บาง 
คร้ัง 

ปฏิบัติ
สวน
นอย 

1. ถึงแมจะเจ็บปวยเล็กนอย  ทานก็ไมซื้อยา 
   รับประทานเอง 

    

2. ทานรับประทานเฉพาะยาแผนปจจุบันที่ไดรับจาก 
   บุคลากรสาธารณสุขเทานั้น 

    

3. เมื่อมีปญหาเรื่องการรับประทานยา  ทานปรึกษา 
   บุคลากรสาธารณสุข 

    

4. ทานรับการตรวจรายกายและตรวจคัดกรองโรค  
   เปนประจําทุกป 

    

5. ทานหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของรางกาย     
6. ทานไปรับการตรวจทุกครั้งท่ีแพทยนัด     
7. ทานปฏิบัติตามคําแนะนําของบุคลากรสาธารณสุข 
   เมื่อทานเจ็บปวย หรือไมสบาย  

    

8. ทานรับประทานยาไดอยางถูกตองตามที่บุคลากร 
   สาธารณสุขแนะนํา 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

171

 
6.4 การจัดการความเครียด 

 
คําอธิบาย    โปรดทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดับพฤติกรรมที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
                    มากที่สุด 
ปฏิบัติทุกครั้ง หมายถึง ทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรือ่งนั้นเปน 
   ประจํา หรือตามที่กําหนด 
ปฏิบัติสวนมาก        หมายถึง ทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรือ่งนั้นเกือบทุกวัน 
ปฏิบัติบางครั้ง           หมายถึง ทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรือ่งนั้นเปนบางครั้ง 

หรือบางวัน 
ปฏิบัตินอย           หมายถึง ทานมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรือ่งนั้นนาน ๆ ครั้ง 

หรือไมเคยปฏิบัติเลย 
 

ระดับพฤติกรรม 

ทานปฏิบัติตัวในดานตอไปนี้อยางไร ปฏิบัติ
ทุก   
คร้ัง 

ปฏิบัติ
สวน 
มาก 

ปฏิบัติ
บาง 
คร้ัง 

ปฏิบัติ
นอย 

1. ทานพักผอนหยอนใจโดยการพูดคุยกับบุคคล 
   ในบาน 

    

2. ทานพักผอนหยอนใจ  โดยการพูดคุยกับเพื่อนบาน 
    เมื่อมีโอกาส 

    

3. ทานหมกมุน หรือหงดุหงิดกับปญหา  หรอื 
    ความทุกขใจที่เกิดขึ้น 

    

4. ทานไปรวมงานแตงงาน  งานศพ  งานบวช  และ  
   งานประเพณีอื่น ๆ  

    

5. เมื่อรูสึกเครียดทานสวดมนต  ไหวพระ นั่งสมาธิ     
6. เมื่อรูสึกเครียด ทานฟงวิทยุ  อานหนังสือ       
7. เมื่อมีเวลาวางทานหากิจกรรมที่เพลิดเพลินทํา    
   เชน  การปลูกตนไม  การเลี้ยงปลาสวยงาม   

    

8. ทานพูดคุยและปรับทุกขสุขกับเพื่อนในวัยเดียวกัน     
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับ    

ของแบบสัมภาษณ 
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ตารางที่  34    คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับ  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอาย ุ
 

ระดับความรูสึกมีคุณคา ทานมีความรูสึกตอตนเอง 
ในดานตอไปนี้อยางไร X  S.D. ระดับ 

1. ทานเปนที่ช่ืนชอบของหมูเพื่อนในวัยเดียวกัน 3.24 .53 มาก 
2. ทานเปนสมาชิกที่สําคัญคนหนึ่งในครอบครัว 3.68 .51 มาก 
3. ทานมีอารมณดี ราเริง สนุกสนาน 3.42 .60 มาก 
4. ทานคิดถึงตนเองในทางที่ดี 3.60 .54 มาก 
5. ทานมีความพอใจตอชีวิตท่ีเปนอยูขณะนี้ 3.47 .61 มาก 
6. ถึงแมวาจะอยูในวัยสูงอายุ  ทานก็ยังมี ความสามารถ 
   ทําอะไรไดหลายอยาง 

3.49 
 

.64 มาก 

7. ทานรูสึกวาคนในบานดูแลทานเปนอยางดี 3.60 .61 มาก 
8. ทานเปนคนมุมานะ ไมยอมแพอะไรงาย ๆ 3.50 .58 มาก 
9. ทานสามารถเปนที่พึ่งของคนอื่นได 3.43 .68 มาก 
10. ทานสามารถใหความชวยเหลือคนอื่นได 3.34 .71 มาก 
11. ทานยังสามารถชวยเหลือครอบครัวได 3.45 .66 มาก 
12. ทานมักใหความคิดเห็นและใหขอมูลท่ีเปนประโยชน 
     แกครอบครัว   เพื่อนบาน หรือในกลุม / ชมรมที่ทาน 
     เปนสมาชิกอยู 

3.19 
 

.63 ปานกลาง 

13. เพื่อใหรางกายกลับสูภาวะปกติโดยเร็ว   ทานไปรับการ 
   ตรวจสุขภาพกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขทุกครั้งเมื่อเจ็บปวย  

3.55 
 

.60 มาก 

14. เพื่อใหหายปวยโดยเร็ว  ทานรับประทานยาตามที่แพทย 
    หรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขจายใหอยางเครงครัด 

3.68 
 

.53 มาก 

15. เพื่อใหรางกายสะอาด สดชื่น ทานไดอาบน้ําวันละ  
    2 ครั้ง  เชา-เย็น 

3.70 
 

.57 มาก 

16. เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุลื่นลม  ทานจึงหลีกเลี่ยง 
     การเดินในที่มืด หรือเดินบนพื้นลื่น 

3.63 .59 มาก 
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ตารางที่  35    คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ    การรับรูภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ
 

ระดับการรับรู ทานคิดและรับรูเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของวัยสูงอาย ุ
ในดานตอไปนี้อยางไร X  S.D. ระดับ 

1.  เมื่ออายุมากขึ้นการเคลื่อนไหวจะชาลง 3.59 .52 มาก 
2. เมื่อเขาสูวัยสงูอายุผวิหนังจะเริ่มเหี่ยวลง 3.63 .53 มาก 
3.  เมื่ออายุมากขึ้นสายตาจะมองเห็นไมชัดเจน 3.60 .55 มาก 
4. คนสูงอายุกระดูกเปราะบางกวาคนหนุมสาว 3.63 .57 มาก 
5. คนสูงอายุเรยีนรูสิ่งใหม ๆ ไดไมดีเทากับคนหนุมสาว 3.57 .61 มาก 
6. คนสูงอายุมักหลงลืมเรื่องราวใหม ๆ ไดงาย 3.56 .65 มาก 
7. คนสูงอายุมักเจ็บปวยไดงายกวาคนหนุมสาว 3.57 .60 มาก 
8.คนสูงอายุผิวหนังบางและเปนแผลไดงาย 3.47 .63 มาก 
9. คนสูงอายุมักมีอาการปวดเมื่อย และปวดกลามเนื้อ 3.70 .57 มาก 
10. เมื่อเจ็บปวยตองไปพบแพทยหรือเจาหนาท่ีสาธารณสุข 3.65 .60 มาก 
11. การตรวจสขุภาพประจําปเปนสิ่งจําเปน 3.45 .76 มาก 
12. การวัดความดันโลหิตทําใหรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิด 
     โรคความดันโลหิตสูง 

3.57 .60 มาก 

13. การตรวจเลอืดทําใหรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคตาง ๆ 3.50 .61 มาก 
14. การสังเกตอาการผิดปกติของตัวเองเปนสิ่งท่ีดี 3.55 .60 มาก 
15. ยาชุดที่มีขายตามรายคาท่ัวไป เชน ยาแกหวัด   
    ยาแกปวด    เปนยาอันตราย  ไมควรซื้อมารบัประทาน 

3.31 .78 มาก 

16. การรับประทานผักผลไมทําใหระบบขับถายดี 3.61 .60 มาก 
17. การอยูในทีอ่ับชื้นอากาศถายเทไมดีทําใหปวยได 3.49 .66 มาก 
18. ควรหลีกเลีย่งการอยูใกลชิดกับคนที่เปนโรคติดตอ  
     ท่ีเกิดจากการสัมผัส ไอ จาม 

3.61 .61 มาก 

19. การใชสารเคมี  เชน  ยาฆาแมลง  ยากําจัดยุง  ยาเบื่อหนู 
     เปนอันตรายตอรางกาย 

3.57 .69 มาก 

20. การนอนในที่นอนที่มีอุปกรณเครื่องนอนสะอาด  ทําให 
     หลับสนิทไดดียิ่งข้ึน 

3.65 .52 มาก 

21. การรับประทานผักดิบ และผลไม  ทําใหทองอืดได  3.18 .79 ปานกลาง 
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ตารางที่  36   คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับ  แรงสนับสนุนทางสังคมที่ผูสูงอายุไดรับ 
                   จากบุคคลในครอบครัว 
 

ระดับการไดรับการสนับสนุน ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งตาง ๆ  
จากบุคคลในครอบครัวอยางไร X  S.D. ระดับ 

1. บุคคลในครอบครัวคอยกระตุนเตือนใหทานออกกําลังกาย 2.82 .82 ปานกลาง 
2. บุคคลในครอบครัวช่ืนชมทานเมื่อทานออกกําลังกาย 2.88 .80 ปานกลาง 
3. บุคคลในครอบครัวพาทานไปออกกําลังกายในสนาม 
   โรงเรียน  หรอืบริเวณลานกวาง ๆ  

1.90 .85 นอย 

4.  บุคลในครอบครัวพาทานไปเที่ยวนอกบาน 2.34 .86 นอย 
5. เมื่อเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบาย บุคคลในครอบครัวพาทาน 
   ไปพบแพทยหรือ เจาหนาท่ีสาธารณสุข 

3.31 .71 มาก 

6. เมื่อทานเจ็บปวยหรือรูสึกไมสบายบุคคลใน ครอบครัว 
    ถามถึงอาการของทานดวยความเปนหวง 

3.44 .64 มาก 

7. บุคคลในครอบครัวไดใหกําลังใจ  เมื่อทาน  เกิดความ 
    ทอแทจากปญหาสวนตัวและปญหาการเจ็บปวย 

3.30 .68 มาก 

8. บุคคลในครอบครัวคนหาความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ    
   จากสื่อตาง ๆ เชน นิตยสาร  หนังสือพิมพ  โทรทัศน ฯ  
   มาบอกทาน 

2.90 .76 ปานกลาง 

9. บุคคลในครอบครัวไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับอาหาร 
   ท่ีเหมาะสมกับวัยของทาน 

2.99 .68 ปานกลาง 

10.  บุคคลในครอบครัวไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับอาหาร 
       ท่ีเหมาะสมกับโรคของทาน 

2.97 .76 ปานกลาง 

11. ทานไดรับคําแนะนําเรื่องการรับประทานอาหารเมื่อ 
     เจ็บปวย และการไปรับการตรวจตามนัดจากบุคคลใน 
     ครอบครัว 

3.15 .68 ปานกลาง 

12. เมื่อทานมีปญหาดานสุขภาพหรือมีสิง่กังวลใจ บุคคลใน 
     ครอบครัวไดใหคําแนะนําแกทาน 

3.07 .70 ปานกลาง 

13. บุคคลในครอบครัวไดเตรยีมหรอืจัดซื้ออปุกรณ 
     ออกกําลังกายใหทาน 

1.77 .71 นอย 
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 ตารางที่  36 (ตอ) 
 

ระดับการไดรับการสนับสนุน ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งตาง ๆ  
จากบุคคลในครอบครัวอยางไร X S.D. ระดับ 

14. บุคคลในครอบครัวเปนคนเตรียมอาหารใหทาน 
     รับประทาน 

3.04 
 

1.07 ปานกลาง 

15. ทานไดรับของฝากจากบุคคลในครอบครัว  เสมอ ๆ 3.06 .79 ปานกลาง 
16. เมื่อทานไมสบาย บุคคลในครอบครัวเปนคนจัดยาใหทาน 
     รับประทาน 

2.92 1.05 ปานกลาง 

17. เมื่อทานไมสบาย บุคคลในครอบครัวเปนคนจายคายา 
     หรือคาใชจายอื่น ๆ ใหทาน 

3.25 
 

.83 ปานกลาง 

18. เมื่อทานมีปญหาเรื่องเงิน  บุคคลในบานชวยทานได 3.35 .73 มาก 
 
ตารางที่  37   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับ  แรงสนับสนุนทางสังคมที่ผูสูงอายุไดรับ         
                      จากบุคลากรสาธารณสุข 

 
ระดับการไดรับการสนับสนุน ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งตาง ๆ  

จากบุคลากรสาธารณสุขอยางไร X S.D. ระดับ 
1.  บุคลากรสาธารณสุข  ยกยองช่ืนชมเมื่อเหน็ทานออกกําลังกาย 2.85 .90 ปานกลาง 
2. บุคลากรสาธารณสุขไดรวมออกกําลังกายกบัทาน 2.72 .91 ปานกลาง 
3. บุคลากรสาธารณสุขคอยกระตุนเตือนใหทานออกกําลังกาย 2.98 .79 ปานกลาง 
4. บุคลากรสาธารณสุขไดใหกําลังใจ  เมื่อทานเกิดความ 
   ทอแทจากปญหาสวนตัวและปญหาการเจ็บปวย 

2.87 
 

.81 ปานกลาง 
 

5. บุคลากรสาธารณสุขไดจัดกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อใหทานไดรวม 
    กิจกรรม  เชน  การแขงขันกีฬาผูสูงอายุ   การละเลน  
   หรือการรองเพลงพื้นบาน          

2.83 .86 ปานกลาง 

6. บุคลากรสาธารณสุขไดจัดตั้งกลุมสงเสริมอาชีพใหทาน 
   ไดมีโอกาสถายทอดประสบการณของทานแกคนรุนหลัง 

2.54 
 

.90 ปานกลาง 

7. บุคลากรสาธารณสุขไดประชาสัมพันธใหทานออกกําลังกาย 3.08 .75 ปานกลาง 
8.บุคลากรสาธารณสุขไดใหความรูเรือ่งวิธีการออกกําลังกาย 
   สําหรับผูสูงอายุ 

3.09 
 

.75 ปานกลาง 
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ตารางที่  7  (ตอ) 
 

ทานไดรับการสนับสนุนในสิ่งตาง ๆ  
จากบุคลากรสาธารณสุขอยางไร 

ระดับการไดรับการสนับสนุน 

9. บุคลากรสาธารณสุขไดใหความรูเกี่ยวกับประโยชนของ 
    การออกกําลังกาย 

3.18 .72 ปานกลาง 

10. บุคลากรสาธารณสุขไดแนะนําใหทานมารับการตรวจสขุภาพ 
    ประจําป  หรือมารับการตรวจคัดกรองโรค 

3.24 
 

.72 ปานกลาง 

11. บุคลากรสาธารณสุขไดใหคําปรึกษาเกี่ยวกับอาหารที่ 
     เหมาะสมกับวัยของทาน 

3.11 .68 ปานกลาง 

12. บุคลากรสาธารณสุขไดแนะนําใหทานสังเกตสิ่ง ผิดปกติ  
      หรือผลขางเคียงของการรบัประทานยาที่เกิดกับตัวทาน 

3.17 
 

.67 ปานกลาง 

13. เมื่อเจ็บปวย ทานไดรับคําแนะนําเรื่องการพักผอนและ 
     รับประทานอาหารที่เหมาะสมจากบุคลากรสาธารณสุข 

2.20 .73 ปานกลาง 

14. บุคลากรสาธารณสุขไดเตรียม หรือจัดหาอปุกรณ 
      การออกกําลังกายใหแกทาน 

2.03 
 

.93 ปานกลาง 

15. บุคลากรสาธารณสุขไดจัดเตรียมสถานที่ในการออกกําลงักาย 
      ใหแกทาน 

2.13 .97 ปานกลาง 

16. บุคลากรสาธารณสุขไดเตรียมสื่อรูปภาพ หรือวีดีโอ 
     การออกกําลังกายใหทานดูเปนตัวอยาง 

2.36 
 

.85 ปานกลาง 

17. บุคลากรสาธารณสุขไดจัดตัวอยางอาหารจําลองไว 
     ใหทานดูเปนตัวอยาง 

2.30 .95 ปานกลาง 

18. บุคลากรสาธารณสุขไดแจกเอกสารเกี่ยวกบัการปฏิบัติตน 
     ขณะเจ็บปวย เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตัวแกทาน 

2.71 
 

.81 ปานกลาง 

19. บุคลากรสาธารณสุขไดแจกเอกสารเกี่ยวกบัการผอนคลาย 
      ความเครียดแกทาน 

2.62 
 

.85 ปานกลาง 

20. ทานไดรับความรูเรื่องการดูแลตนเองจากบอรด 
     ประชาสัมพันธท่ีบุคลากรสาธารณสุขจัดไว 

2.79 .82 ปานกลาง 
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ตารางที่  38   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับ  พฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
                      ของผูสูงอายุ   
 

ระดับพฤติกรรม 
ทานปฏิบัติตัวในดานตอไปนี้อยางไร 

X S.D. ระดับ 
1. การรับประทานอาหารแกงใสกะทิ 3.14 .84 ปานกลาง 
2. การรับประทานอาหารรสเคม็จัด เชน ผักดอง  ปลาเค็ม    
   ปลาหมึกเค็ม 

2.87 
 

.85 ปานกลาง 

3. รับประทานผัก ผลไม หลายชนิด 3.16 .72 ปานกลาง 
4. ดื่มสุรา  หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล 3.70 .63 มาก 
5. ดื่มน้ําอยางนอยวันละ 6 – 8 แกว 3.42 .72 มาก 
6. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม ๆ  3.36 .76 มาก 
7. รับประทานอาหารจําพวกเนื้อสัตว คือ ปลา 3.36 .66 มาก 
8. รับประทานผักและอาหารที่มีกากใย 3.22 .77 ปานกลาง 
 
 
ตารางที่  39   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับ  พฤติกรรมการออกกําลงักายของผูสูงอายุ   
 

ระดับพฤติกรรม 
ทานปฏิบัติตัวในดานตอไปนี้อยางไร 

X S.D. ระดับ 
1.  ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง 2.73 1.01 ปานกลาง 
2. ใชเวลาในการออกกําลังกายติดตอกันครั้งละ   30 นาที  2.51 .99 ปานกลาง 
3. ออกกําลังกายโดยการยืดกลามเนื้อ เชน การเดิน    
   ปนจักรยาน  รํามวยจีน  

2.96 .87 ปานกลาง 

4. บริหารกลามเนื้อดวยการแกวงแขน  แกวงขา   เกร็งขอมือ    
    เกร็งขอเทา 

2.97 
 

.89 ปานกลาง 

5. ในการออกกาํลังกายทานเริ่มจากทาเบา ๆ กอน  แลวคอย ๆ  
    แรงขึ้น  แลวจบดวยการยืดกลามเนื้อ 

2.73 
 

.86 ปานกลาง 

6. ทํากิจกรรมตาง ๆ เชน ทําสวน  ทํางานบาน  ปลูกตนไม   
    รดน้ําตนไม 

3.35 .83 มาก 
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ตารางที่  40    คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับ  พฤติกรรมการปฏิบัติตนในภาวะเจ็บปวย 
                       ของผูสูงอาย ุ
 

ระดับพฤติกรรม 
ทานปฏิบัติตัวในดานตอไปนี้อยางไร 

X S.D. ระดับ 
1. ถึงแมจะเจ็บปวยเล็กนอย  ทานก็ไมซื้อยารบัประทานเอง 3.03 .95 ปานกลาง 
2. ทานรับประทานเฉพาะยาแผนปจจุบันที่ไดรับจาก 
   บุคลากรสาธารณสุขเทานั้น 

3.36 
 

.72 มาก 

3. เมื่อมีปญหาเรื่องการรับประทานยา  ทานปรึกษา 
   บุคลากรสาธารณสุข 

3.26 
 

.81 มาก 

4. ทานรับการตรวจรางกายและตรวจคัดกรองโรค  
   เปนประจําทุกป 

3.02 1.02 ปานกลาง 

5. ทานหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของรางกาย 3.32 .76 มาก 
6. ทานไปรับการตรวจทุกครั้งท่ีแพทยนัด 3.58 .70 มาก 
7. ทานปฏิบัติตามคําแนะนําของบุคลากรสาธารณสุข 
   เมื่อทานเจ็บปวย หรือไมสบาย  

3.56 
 

.66 มาก 

8. ทานรับประทานยาไดอยางถูกตองตามที่บุคลากร 
   สาธารณสุขแนะนํา 

3.64 .63 มาก 
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ตารางที่  41    คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับ  พฤติกรรมการจัดการความเครียด 
                       ของผูสูงอาย ุ
 

ระดับพฤติกรรม 
ทานปฏิบัติตัวในดานตอไปนี้อยางไร 

X S.D. ระดับ 
1. ทานพักผอนหยอนใจโดยการพูดคุยกับบุคคลในบาน 3.45 .70 มาก 
2. ทานพักผอนหยอนใจ  โดยการพูดคุยกับ เพื่อนบานเมื่อมีโอกาส 3.33 .72 มาก 
3. ทานหมกมุน หรือหงดุหงิดกับปญหา  หรอืความทุกขใจที่เกิดขึ้น 3.11 .82 ปานกลาง 
4. ทานไปรวมงานแตงงาน  งานศพ  งานบวช และงานประเพณี      
   อื่น ๆ  

3.32 .86 มาก 

5. เมื่อรูสึกเครียดทานสวดมนต  ไหวพระ นั่งสมาธิ 2.79 1.06 ปานกลาง 
6. เมื่อรูสึกเครียด ทานฟงวิทยุ  อานหนังสือ   2.81 .94 ปานกลาง 
7. เมื่อมีเวลาวางทานหากิจกรรมที่เพลิดเพลินทํา  เชน   
    การปลูกตนไม  การเลี้ยงปลาสวยงาม   

2.84 
 

1.01 ปานกลาง 

8. ทานพูดคุยและปรับทุกขสุขกับเพื่อนในวัยเดียวกัน 3.14 .84 ปานกลาง 
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