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 The  purposes  of  the  research  entitled  “Factors  Effecting  Mental  Health  of  the  Elderly  
Monks  in  District  of  Kantharalak,  Si Sa Ket   Province” were  1) to study  the  mental  health  level of 
elderly  monks,their feelings  toward  self-esteem,  self  care,  and  social  acceptance;  2) to  compare  the  
elderly  monks  with  in  different  years  of  rain  retreat, different  general  education  levels, different  
religious study levels; different  Pali study  levels, different  statuses  before being a monk, and different  places 
of  the Buddhist  Lent; and  3) to examine  the  self-esteem, self-care, and  social  acceptance;  the  factors  that  
can  predict  mental  health  of  the  elderly  monks. 
 The samples  of  this  research  comprised  of  205  elderly   monks  in  60 years of  age and 
above, living in District  of  Kantharalak,  Si Sa Ket  province, derived  by  a  Multi-stage  Random  sampling 
technical.  The research instrument was a questionnaire created by the researcher. Percentage (%), mean  ( x ), 
standard deviation (S.D.),  t-test, one – way  ANOVA  and  the  Stepwise  Multiple  Regression  Analysis  were  
computed  to  analyze  data. 
 The  results  were  as  follows :   

 1. The elderly  monks  had  good  mental  health  with a high  level of  feelings  toward  self-
esteem, self care, and  social  acceptance.  

 2. The elderly monks with different  years of rain retreat, different Pali study levels, and different 
level of  statuses before being a monk, had different  level of  mental health  with  the statistical significance at 
the .05. On the other hand, the elderly monks in different ages, different general education levels, different 
religious study  levels, different Pali study levels, and different  places of  the Buddhist  Lent  prediction  of  the 
mental  health   

       3. The self - esteem, self care, and  social  acceptance  had  the  power  of  mental  health  of  the  
elderly  monks  at  90.6, with  a  statistical  significant   level  of  .001.  
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 บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

 สถาบันสงฆเปนสถาบันที่มีความเกี่ยวของและสัมพันธกับวิถีชีวิตของคนไทยมาชา
นาน  ในฐานะที่เปนพลังในการสรางสรรคบูรณาการของสังคม  เปนสถาบันที่ถายทอดและปลูกฝง
วัฒนธรรมและจริยธรรมทางสังคม   กอใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรม  มี
อิทธิพลตอทัศนคติและคานิยมของสังคม มีบทบาทสําคัญในการกําหนดความสัมพันธระหวาง
สมาชิกในสังคม  ตลอดจนเปนกลไกควบคุมพฤติกรรมสมาชิกในสังคม  พระพุทธศาสนานอกจาก
จะมีหลักเกี่ยวกับธรรมชาติและศีลธรรมแลว  ยังมีหนาที่หลักที่เกี่ยวกับความเปนประชาธิปไตย  
ความเทาเทียมกันในโอกาสทางสังคมและความยุติธรรมเพื่อประโยชนสุขตอมวลมนุษยและ
ส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย    ในฐานะที่พระสงฆเปนผูสืบทอดพระพุทธศาสนา    และเปนผูนําธรรมะของ
พระพุทธองคออกแนะนําสั่งสอนใหประชาชนไดประพฤติปฏิบัติตาม   หนาที่โดยตรงของ
พระสงฆนั้นคือเปนผูใหธรรมทานและพยายามชี้แนะในเรื่องหลักความดีงาม   เพื่อใหมนุษยไดพน
จากความทุกข ใหสังคมพนจากปญหาตาง ๆ  ในสภาพสังคมปจจุบันซึ่งเปนสังคมยุคโลกาภิวัตน   
มีความเจริญทางดานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม ๆ   สังคมดังกลาวมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต  
และสภาพจิตใจของประชาชน   ทําใหเปนคนเห็นแกตัว   แกงแยงชิงดีชิงเดนกันมากยิ่งขึ้น   ทําให
เกิดปญหาสังคมซึ่งสลับซับซอนตามมา    ดังนั้น   บทบาทของพระสงฆตอสังคมไทยจึงปรับเปลี่ยน
ไปตามสภาพของการเปลี่ยนแปลง     เพื่อพัฒนาและจรรโลงสังคมไทยใหสงบสุขนาอยูตอไป  
(พระราชวรมุนี  2526 : 12) 

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทยมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ประชาชนชาว
ไทยประมาณรอยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ  หลักของพระพุทธศาสนาจึงเปนแกนและแกนของ
วัฒนธรรมไทยทุกสาขา  โดยมีวัดเปนศูนยกลางในการถายทอดศีลธรรม จริยธรรม และประเพณี
ตาง ๆ ไปสูชุมชนจากอดีตถึงปจจุบัน  จากลักษณะดังกลาวจะเห็นวาพระพุทธศาสนามีความผูกพัน
แนบแนนกับสังคมและชุมชนไทยมาชานาน จนอาจจะกลาวไดวาเปนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
คนไทยโดยสวนรวม  รวมถึงความเชื่อและประเพณีในเรื่องของการบวชของคนไทย ซ่ึงถือวาเปน
การชวยเผยแผคําสั่ งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  และเปนการสืบตออายุ
พระพุทธศาสนา  และยังมีความเชื่ออีกวา  คนที่ผานการบวชมาแลวถือวาเปนคนมีความรู  มี
คุณธรรมในการดําเนินชีวิต    จึงใหเกิดเปนประเพณีของคนไทย    เมื่อสมาชิกในครอบครัวที่มีลูก
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ชายอายุครบ 20 ปก็จะนิยมจัดงานบวชให  ทําใหพระสงฆในประเทศไทยมีจํานวนมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับประชากรทั้งประเทศ  
 จากการสํารวจขอมูลสถิติพระภิกษุ – สามเณร  ประจําปพุทธศักราช  2548  พบวามี
จํานวน 335,666 รูป แยกเปนพระภิกษุ  250,903 รูป และสามเณร  84,763 รูป  (สํานัก
นายกรัฐมนตรี.  สํานักพุทธศาสนาแหงชาติ  ป 2548)  ผูที่มาบวชในพระพุทธศาสนาเรียกวา
พระภิกษุและสามเณร  พระภิกษุหมายถึง ผูที่ไดรับการอุปสมบทจากหมูพระภิกษุสงฆตามพระ
ธรรมวินัย  ซ่ึงมีหลายระดับ  หลายชวงวัยตามแตผูมีจิตศรัทธาที่จะอุปสมบท  แตทั้งนี้ตองมีอายุ
ตั้งแต  20 ปขึ้นไป  ซ่ึงมีความแตกตางกัน จะเห็นไดวามีทั้งพระภิกษุหนุมและพระภิกษุผูสูงอายุ
ปะปนกันไป   ซ่ึงรวมเรียกวาพระสงฆ   สวนสามเณร  หมายถึง  เหลากอของพระภิกษุ   หรือผู
เตรียมตัวอุปสมบทเปนพระภิกษุตอไป  สามเณรสวนมากจะมีอายุ  20 ปลงมา   ในจํานวนพระสงฆ
ที่อยูในปจจุบันจะประกอบไปดวยพระภิกษุสูงอายุจํานวนหนึ่ง    ซ่ึงเปนวัยที่ทําใหเกิดปญหาทาง
สุขภาพในดานตาง  ๆ  เชน  กระดูกบางหักงาย   มีโรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ   สมองฝอเล็ก
ลง  ทําใหหลง ๆ ลืม ๆ  ตองพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนมากขึ้น   ความเปนตัวของตัวเองลดลง   ความเจ็บปวย
ดวยโรคทางกายของพระภิกษุสูงอายุทําใหมีผลตอการปฏิบัติภารกิจของพระสงฆ    หรือการทํา
กิจกรรมของสงฆลดลง   การมีความรูสึกวาความเจ็บปวยทางรางกายทําใหแผนการดําเนินชีวิตตอง
เปลี่ยนแปลงไป   ทําใหพระภิกษุสูงอายุอาจเกิดความเครียด  วิตกกังวล  ในการดําเนินชีวิตในสมณ
เพศ  จึงทําใหมีผลตอสุขภาพจิตได  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของวาสนา  เสนารักษ  (2531 : 
บทคัดยอ)  ศึกษาปญหาและความตองการของพระภิกษุสงฆอาพาธ ที่เขารับบริการรักษาใน
โรงพยาบาลสงฆ  โดยการสัมภาษณพระภิกษุผูปวย   จํานวน  170 รูป   พบวา  มีปญหาดานอารมณ
และจิตใจมากที่สุด 
 ผลการศึกษางานวิจัยหลายเรื่องเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ  พบวา ผูสูงอายุไทยมี
ปญหาการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังจํานวนมาก   อัปสร  รังสิปราการ (2539 : 45) ศึกษาภาวะสุขภาพ
ผูสูงอายุในชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร  พบวา ผูสูงอายุมีการเจ็บปวยถึงรอยละ 50.38  สวน
ใหญเปนโรคเรื้อรัง  ไดแก   ความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  โรคหัวใจ  ไอเรื้อรังและหอบหืด   
สอดคลองกับการศึกษาของจารุวรรณ   เหมะธร และคณะ (2526 : 6) ที่สํารวจปญหาสุขภาพของ
ผูสูงอายุในชุมชนที่อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี   พบวา ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพ   ไดแก  ปวด
ขอ  รอยละ 69  ปญหาเกี่ยวกับการเคี้ยวอาหาร  รอยละ 59  มีโรคประจําตัว  ไดแก โรคเบาหวาน 
รอยละ 3.6  และความดันโลหิตสูง  รอยละ 15.7 จากการศึกษาเกี่ยวกับปญหาทางดานสุขภาพของ
ผูสูงอายุในประเทศไทยดังกลาวขางตน   จะเห็นไดวาโรคที่เกิดกับผูสูงอายุไทย  สวนใหญเปนโรค
เร้ือรังที่เกิดจากพฤติกรรมการดําเนินชีวิตเชนเดียวกัน  นอกจากนี้  ศรีจิตรา  บุนนาค (2532 : 252)   
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พบวา รอยละ 40 ของการตายในผูสูงอายุไทยเกิดจากโรคหัวใจ  วัณโรคปอด  และเนื้องอกและโรค
หลอดเลือดในสมอง  โรคเหลานี้สวนใหญเปนโรคไมติดเชื้อ  ขึ้นอยูกับพฤติกรรมของตนเอง   จาก
การศึกษาของ  นภาพร  ชโยวรรณ และคณะ (2530 : 98)   ถึงขอมูลเกี่ยวกับปญหาเฉพาะโรค  และ
โรคประจําตัวของผูสูงอายุ  พบวาผูสูงอายุยังขาดความเขาใจ   และมีการดูแลสุขภาพของตนเองไมดี
พอ   จะเห็นไดวาผูสูงอายุจํานวนมากเปนโรคเกี่ยวกับกลามเนื้อ  โครงสรางและเนื้อเยื่อเสริม   โรค
ระบบยอยอาหาร   ปญหาปวดขอ  ทองผูก   ริดสีดวงทวาร  ซ่ึงปญหาสุขภาพเหลานี้  นาจะเกี่ยวของ
กับการปฏิบัติตนใหถูกสุขลักษณะ  โดยในภาวะปกติผูใหญมักจะดูแลตนเองได    สวนผูสูงอายุอาจ
ตองการความชวยเหลือในการดูแลตนเอง    เมื่อความสามารถทางดานรางกายเสื่อมถอยลงตามวัย   
ทําใหมีขอจํากัดหรือการดูแลตนเอง  (Orem  1991, อางถึงใน  สมจิต   หนุเจริญกุล  2536 : 23 –27)  
 สุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุนั้น    ยอมเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งดานทางรางกาย  
และดานจิตใจเหมือนกับบุคคลทั่วไป    แตการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายมองเห็นไดชัดเจนกวา
การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ   โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสื่อมถอยของรางกาย   ซ่ึงกอใหเกิดโรคภัย
ไขเจ็บตาง ๆ ไดงาย    และมีผลเกี่ยวพันมาถึงจิตใจและอารมณของพระภิกษุสูงอายุดวย   เหมือน
ดังที่พระพุทธองคทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โรค 2 ชนิด อันเปนตัวบั่นทอน
สุขภาพ   คือโรคทางกายและโรคทางจิตวา   “มีผูที่ยืนยันความไมมีโรคทางกาย    ตั้งแต  1 – 2 – 3 
ป   หรือ  10 – 20 – 30 ป   หรือแมยิ่งกวา  100 ป   ยังพอเห็นได   แตผูที่จะยืนยันความไมมีโรคทาง
จิตแมเพียงครูหนึ่ง   นอกจากพระขีณาสพ  (ผูส้ินอาสวะคือกิเลสดองในสันดาน) แลว   ก็หาไดยาก
ในโลก”  (พระไตรปฏก. 2539 : 21 : 217) ดังนั้นพุทธพจนบทนี้แสดงใหเห็นวา   พระพุทธเจาทรง
สอนใหภิกษุทั้งหลายพยายามขจัดกิเลสอันเปนสิ่งสําคัญที่กอใหเกิดโรคทางจิตใหได   อันสงผล
กระทบตอสุขภาพจิตโดยรวม   จะเห็นไดวาพระอรหันตเทานั้นที่จะเปนผูมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ 
 ตราบใดที่พระภิกษุสูงอายุยังมีกิเลสตัณหาอยู จึงเปนผูที่เปนโรคจิตอยู แตจะรุนแรง
ขนาดไหนเพียงไร    ขึ้นอยูกับการควบคุมคุมกิเลสเหลานั้น  เพราะถาไมสามารถควบคุมไดก็จะ
กลายเปนผูมีปญหาทางสุขภาพจิตได    เพราะกิเลสตัณหาเปนตัวกอใหเกิดปญหาภายในที่สงผลใน
ดานพฤติกรรมการแสดงออก    กระบวนการความคิด   อารมณ   ยอมสงผลตอสุขภาพ   อาจทําให
เกิดความเครียด    หรือการนําไปสูการมีปญหาสุขภาพจิตได 
 ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง    เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการดํารงอยูในสมณเพศ  เปน
ส่ิงสําคัญที่จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง การรับรูภาวะของตน   อันเปนรากฐานภาวะ
สุขภาพจิตสังคม   บอกไดถึงคุณภาพชีวิตความมั่นใจในตนเอง    และการนับถือตนเอง  ความรูสึกมี
คุณคาในตนเองจะเปลี่ยนไปตามวัย  วุฒิภาวะ  และส่ิงแวดลอม  รวมทั้งเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิต    ถาเหตุการณในชีวิตดําเนินไปในดานดี   ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตน
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กระทํา    ความรูสึกมีคุณคาในตนเองก็จะเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขาม   ถาบุคคลใดประสบเหตุการณ
ที่ทําใหตนรูสึกวาหมดความสามารถไรประโยชน   สูญเสียอํานาจ    ความรูสึกมีคุณคาในตนเองก็
จะลดลง    ดังนั้นพระภิกษุสูงอายุที่มีการรับรูบทบาทของตนเองไดอยางถูกตอง   สามารถพึ่งตนเอง
ได   มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน   จะรับรูความรูสึกมีคุณคาในตนเองนําไปสูความเปนผูมีสุขภาพจิตดี 
(Antonucci & Jackson  1983,  อางถึงใน  เสาวนีย  พงผ้ึง  2542 : 4)   ซ่ึงการเห็นคุณคาในตนเอง
ของบุคคลจะแสดงออกในรูปทัศนคติที่บุคคลมีตอตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  รําพรรณ   
ภัทรนิตย  (2529 : บทคัดยอ)  นงลักษณ  บุญไทย (2539 : บทคัดยอ)  กมลพรรณ   หอมนาน (2539 : 
บทคัดยอ)  พบวา ผูสูงอายุที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีสุขภาพจิตที่ดี   และมีการรับรูเกี่ยวกับ
สุขภาพของตนดี 
 การดูแลตนเองของพระภิกษุผูสูงอายุ    เปนปจจัยหนึ่งที่สงเสริมใหตนเองมีสุขภาพจิต
ที่ดี  พฤติกรรมการดูแลตนเองของแตละบุคคลจะแตกตางกันไปตามระยะพัฒนาการมาตั้งแตวัยเด็ก  
จนถึงวัยผูใหญ    และจะเปลี่ยนแปลงตามภาวะสุขภาพ    ดังนั้นการใหความสนใจดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูสูงอายุเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งตอสุขภาพ    เนื่องจากในวัยผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง
หลายอยางเกิดขึ้น    ซ่ึงสวนใหญเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมสภาพลง   รวมกับการที่มักมี
โรคประจําตัวอยูดวย    ความสุขความทุกขในวัยสูงอายุนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานของสมรรถภาพทาง
กายและสุขภาพทางจิตของพระภิกษุผูสูงอายุเปนปจจัยหลัก    การดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตใจจึง
เปนกิจกรรมที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูจะใชชีวิตในวัยสูงอายุอยางมีความสุข   ดังนั้น พระภิกษุ
สูงอายุตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง   ใหเหมาะสมกับสภาพรางกายของตน  ซ่ึง
รักษาไวเพื่อชีวิตสุขภาพและสวัสดิภาพของตน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ เอกรัตน  เชื้ออินถา 
(2540 : บทคัดยอ)   นภาพร  วงศใหญ  (2541 : บทคัดยอ)   กรรณิการ   พัฒนผดุงวิทยา (2542 : 
บทคัดยอ)  พบวา   ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับดี   ยอมสงผลตอ
สุขภาพจิตดีดวย  
 การไดรับการสนับสนุนทางสังคม    การที่พระภิกษุสูงอายุไดรับการชวยเหลือ   ดูแล
จากครอบครัว   คนชุมชน   โยมอุปฏฐาก  และหนวยงานองคกรสังคม   ทําใหพระภิกษุสูงอายุมี
กําลังในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น   และมีความเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้น  การไดรับการสนับสนุน
ทางสังคม    มีความสัมพันธตอสุขภาพและความเจ็บปวยทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  บุคคลที่ขาด
การสนับสนุนทางสังคมจะมีสุขภาพจิตไมดี   ซ่ึงมีผลตอสุขภาพดานทางรางกายดวยโดยมีผล
โดยตรงตอกระบวนการทางสรีรวิทยา   ซ่ึงจะสงผลใหมีโอกาสเกิดโรคไดงายหรือมีพฤติกรรมเสี่ยง
ทําใหเกิดโรคและเสียชีวิตได   จากปญหาที่เกิดขึ้นกับผูสูงอายุทั้งดานทางรางกาย   จิตใจ  และสงัคม  
ทําใหผูสูงอายุปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ลดลง    ทําใหผูสูงอายุมีความตองการและการสนับสนุนจาก
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บุคคลรอบขางมากขึ้น  เชน  เพื่อนในวัยเดียวกัน  ผูนําชุมชนหรือหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของ   
เพื่อที่จะทําใหผูสูงอายุเกิดความมั่นคงทั้งทางรางกาย  จิตใจ  และสังคม   อันจะทําใหเกิดผลดีตอ
สุขภาพรางกายและสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  สุทธิศรี  
ตระกูลสิทธิโชค  (2535 : บทคัดยอ)  วราภรณ  แสงวัชร (2537 : บทคัดยอ)  และชลธิชา  วังวิเวก 
(2537 : บทคัดยอ)  พบวา   การไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับดี   มีผลตอสุขภาพจิตของ
ผูสูงอายุ 

ดังนั้น  การศึกษาปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุจึงเปนประเด็นที่สําคัญ  
เพราะจะทําใหทราบถึงสภาพปญหา  ตลอดแนวทางที่จะปองกันและหรือสงเสริมใหผูพระภิกษุ
สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี   แตอยางไรก็ตามงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตยังมีนอย  (โดยเฉพาะพระภิกษุ
สูงอายุยังไมมี)  ดังที่ปรีชา  อุปโยคิน (2529 : 3)  กลาววา    การวิจัยทางสังคมศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุขเกี่ยวกับสุขภาพจิตยังปรากฎนอย   สวนมากจะสนใจศึกษาเกี่ยวกับโรคหรือปญหา
สาธารณสุขทั่วไปมากกวาการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิต   ซ่ึงสอดคลองกับแผนระยะยาวสําหรับ
ผูสูงอายุ  (2525 – 2544) ขอ 3 ที่กลาววา  “ปญหาสุขภาพอนามัยทั้งทางรางกายและจิตใจของ
ผูสูงอายุ    ยังไมไดรับความสนใจจากทุกฝายเทาที่ควร  จึงตองศึกษาหาความรู  ทําความเขาใจถึง
สภาพและเหตุแหงปญหาอยางแทจริง    เพื่อจะไดหาทางปองกันหรือลดความรุนแรง   หรือชะลอ
การเกิดของโรคตาง ๆ  ใหมากที่สุด”  และจากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา สวนใหญประชากรเปน
ผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราหรือผูสูงอายุในชมรมตาง ๆ สวนผูสูงอายุในชุมชนหรือใน
ชนบทยังมีนอย    ตลอดจนผูสูงอายุที่เขาไปอาศัยอยูในวัด   หรือพระภิกษุสูงอายุที่บวชตอนแกไมมี
เลย  ทั้งที่เปนประชากรสวนหนึ่งของประเทศชาติและกําลังประสบกับปญหาตาง ๆ  อีกมากมายที่
รอคอยการแกไขอยู  
  จังหวัดศรีสะเกษเปนจังหวัดหนึ่งที่อยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง   มีพื้นที่อยู
ติดตอกับประเทศกัมพูชา   มี  20  อําเภอ  กับ 2  กิ่งอําเภอ   หนึ่งในอําเภอนั้นคืออําเภอกันทรลักษ  
ซ่ึงมีประชากรทั้งส้ิน  93,030  คน   มากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ  ประชากรสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม   ซ่ึงถือวาเปนรายไดหลักของประชาชน  จะขายไดปละคร้ังเทานั้น  อาชีพ
เกษตรกรรมจะตองอาศัยฝนตกตามฤดูกาล   ถาฝนไมตกยอมสงผลตออาชีพเกษตรกรรม  ทําให
ประชากรบางสวนตองอพยพเขามาหางานทํา  โดยเฉพาะคนหนุมสาวจะมาขายแรงงานใน
ตางจังหวัดและกรุงเทพมหานคร   ปลอยใหผูสูงอายุอยูเฝาบานกับลูกหลาน   นาน ๆ ถึงจะกลับบาน
ครั้งหนึ่ง    ผูสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ  (ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป)  มีจํานวน  34,648 คน  จาก
การศึกษาสํารวจขอมูลพบวา  ผูสูงอายุมีปญหาดานสุขภาพเปนสวนมาก  เชน  เจ็บปวยดวย
โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคกระเพาะอาหาร  โรคขอเสื่อม โรคหลอดลมอักเสบ  
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ตามลําดับ เมื่อเจ็บปวยมักจะปลอยไวเปนเวลานาน   และใชการรักษาแบบพื้นบานหรือซ้ือยามา
รับประทานเอง   สวนปญหาสุขภาพจิต   พบวา   มีปญหาเกี่ยวกับความวิตกกังวล   ซึมเศรา   เหงา   
เปนสวนมาก  (กระทรวงสาธารณสุข,  กรมอนามัย,  สาธารณสุขอําเภอกันทรลักษ  2548)  สวนการ
ปกครองคณะสงฆอําเภอกันทรลักษแบงออกเปน  15 ตําบล  มี 192 วัด  ซ่ึงมีพระภิกษุจํานวน  949 
รูป  สามเณร  260 รูป โดยมีพระภิกษุสูงอายุ  60 ปขึ้นไปจํานวน 416 รูป (กรมการศาสนา 2548) 
เมื่อเปรียบเทียบกับพระภิกษุทั่วไปแลวถือไดวาเกือบ 50 เปอรเซ็นตเปนพระภิกษุสูงอายุ   พระภิกษุ
สูงอายุจํานวนไมนอยที่ประสบปญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจ   ซ่ึงการ
ดํารงอยูในสมณเพศของพระภิกษุสูงอายุตองชวยเหลือตนเองเปนสวนมาก   จากการศึกษาขอมูล 
พบวา พระภิกษุสูงอายุเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ เชน  ความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคขอเส่ือม ฯ   
นอกจากนี้ยังมีขอวัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของสงฆที่ทําใหเกิดการเจ็บปวยได  เชน  การฉัน
อาหาร  เพราะพระภิกษุตองฉันอาหารเพียง 2  คร้ัง   คือตอนเชาและตอนเพลเทานั้น    สวนตอนเย็น
ฉันไดเฉพาะเครื่องดื่มที่เปนน้ํา  เชน  นม  โอวัลติน ฯ  พระภิกษุสูงอายุที่มีสภาพรางกายแข็งแรงก็
สามารถปรับตัวได   แตพระภิกษุสูงอายุที่สภาพรางกายออนแอก็อาจปรับตัวไมได   ทําใหระบบ
ทางเดินอาหารทํางานไดไมปกติ  กอใหเกิดโรคได เชน  โรคกระเพาะอาหาร  โรคลําไส เมื่อ
พระภิกษุสูงอายุเกิดความเจ็บปวย   ยอมทําใหมีผลตออารมณของตนเองทําใหเกิดความเครียด   มี
ความวิตกกังวลในเรื่องนั้น ๆ  คิดมาก   และทําใหนอนหลับไมเต็มที่  ปญหาเหลานี้ ยอมมีผลตอ
สุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุได   
 ดังนั้น เร่ืองสุขภาพจิตจึงเปนเรื่องที่สําคัญที่จะทําใหพระภิกษุสูงอายุมีความรูและเขาใจ
ในพฤติกรรมของตนเองใหตรงกับความเปนจริง   โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เปนพฤติกรรม
เกี่ยวกับสุขภาพจิต   คือไดมีความคิดความเขาใจในสภาพอารมณ   ความเครียด  บุคลิกภาพ  จดุออน
และจุดดีของตนเอง   ความตองการของตน  ซ่ึงจะไดหาแนวทางปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น   ถา
พระภิกษุสูงอายุที่มีความรูเกี่ยวกับสุขภาพจิตจะทําใหมีความเขาใจในปญหาตาง ๆ  ทั้งในระดับ
บุคคลและระดับสังคมอันเกิดจากสุขภาพจิตไมดี    จะไดชวยกันหาทางปองกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาที่เกิดจากสุขภาพจิตของตนเอง    และปญหาที่เกิดจากสุขภาพจิตของคนอื่น   การที่บุคคลมี
สุขภาพจิตดีก็จะสงเสริมประสิทธิภาพการดํารงชีวิตประจําวัน  และการทํางาน   ทําใหพบวาชีวิตมี
ความสุข   สามารถทํางานไดอยางเต็มที่   นําไปสูความกาวหนาและความพอใจในหนาที่การงาน
ของตน   ทําใหการดํารงอยูในสังคมไดเปนอยางดี   คนที่มีสุขภาพจิตดีก็จะสามารถปรับตัวเขากับ
งาน   การมีมนุษยสัมพันธ   การติดตอส่ือสารกับเพื่อนรวมงาน   และคนที่เกี่ยวของไดเปนอยางดี  
การที่พระภิกษุสูงอายุมีสุขภาพจิตดี    ทําใหสามารถแกปญหาชีวิตดวยแนวทางที่สรางสรรค   แทน
การใชอารมณหรือการตัดสินใจที่ไมมีเหตุผล    การที่มีความสามารถในการแกปญหาไดดีทําให
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รูสึกวาชีวิตเปนสิ่งที่ทาทาย   มีส่ิงที่ตองตอสู   มีกําลังใจ  มีความพยายามที่จะทําในสิ่งที่ดีตอไป 
และยังสามารถเผื่อแผลักษณะที่ดีเหลานี้ไปยังบุคคลที่ใกลชิดและคนอื่นไดอีกดวย   เพราะคนเรา
ตองการใหกําลังใจซึ่งกันและกัน    ยิ่งเปนพระภิกษุสูงอายุดวยแลว   ซ่ึงถือไดวาเปนผูมีคุณวุฒิและ
วัยวุฒิ  มีประสบการณทั้งทางโลกและทางธรรม   เปนที่นาเคารพยกยอง   เปนที่พึ่งและคอย
แกปญหาตาง ๆ ใหแกญาติโยม   ใหสมกับเปนผูนํา “ทางจิตวิญญาณ”   ถาพระภิกษุสูงอายุทําได
ดังที่กลาวมาก็จะเปนการพัฒนาและสงเสริมสุขภาพจิตตนเองและผูอ่ืนได   ยอมมีผลสําเร็จและ
ประสบความสุขในชีวิต    ดังนั้น  ผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพระภิกษุสูงอายุ
ที่อยูในเขตอําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ   อันประกอบดวย อายุ  พรรษา  ระดับการศึกษา
แผนกสามัญ   ระดับการศึกษาแผนกนักธรรม   ระดับการศึกษาแผนกบาลี   สถานภาพกอนบวช 
และสถานที่จําพรรษาแตกตางกัน  จะมีผลตอสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุหรือไม  และศึกษา
ความรูสึกมีคุณคาในตน   การดูแลตนเอง  และการไดรับการสนับสนุนทางสังคม  วาเปนปจจัยที่
สงผลสุขภาพจิตพระภิกษุสูงอายุหรือไม   ซ่ึงผลที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้   จะเปนประโยชนตอ
พระภิกษุสูงอายุ   และหนวยงานที่เกี่ยวของ   เพื่อการปองกันปญหาสุขภาพจิตและหาแนวทาง
สงเสริมสุขภาพจิตพระภิกษุสูงอายุไดอยางเหมาะสม 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับสุขภาพจิต    ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การดูแลตนเอง   และการ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคม   ของพระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ    ในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัด
ศรีสะเกษ   ที่มีอายุ   พรรษา   ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  ระดับการศึกษาแผนกนักธรรม  ระดับ
การศึกษาแผนกบาลี   สถานภาพกอนบวช   และสถานที่จําพรรษาแตกตางกัน 
 3. เพื่อศึกษาความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  การดูแลตนเอง  และการไดรับการสนับสนุน
ทางสังคม   เปนปจจัยที่สามารถทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ  
จังหวัดศรีสะเกษ 
 
คําถามการวิจัย 
 1.พระภิกษุสูงอายุในเขตอํา เภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ    มีสุขภาพจิต    
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  การดูแลตนเอง  และการไดรับการสนับสนุนทางสังคม  อยูในระดับใด 
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 2. พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ   ที่มีอายุ   พรรษา   
ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  ระดับการศึกษาแผนกนักธรรม   ระดับการศึกษาแผนกบาลี  
สถานภาพกอนบวช   และสถานที่จําพรรษาตางกัน   มีสุขภาพจิตแตกตางกันหรือไม  อยางไร 
 3. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  การดูแลตนเอง   และการไดรับการสนับสนุนทางสังคม    
เปนปจจัยที่สามารถทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
หรือไม   อยางไร 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ   ที่มีอายุตางกัน   มี
สุขภาพจิตแตกตางกัน   
 2. พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ     จังหวัดศรีสะเกษ   ที่มีพรรษาตางกัน   มี
สุขภาพจิตแตกตางกัน 
 3. พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ   ที่มีระดับการศึกษา
แผนกสามัญตางกัน   มีสุขภาพจิตแตกตางกัน       
 4. พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ   ที่มีระดับการศึกษา
แผนกนักธรรมตางกัน   มีสุขภาพจิตแตกตางกัน 
 5. พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ   ที่มีระดับการศึกษา
แผนกบาลีตางกัน  มีสุขภาพจิตแตกตางกัน 
 6. พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ     จังหวัดศรีสะเกษ   ที่มีสถานภาพกอน
บวชตางกัน   มีสุขภาพจิตแตกตางกัน 
 7. พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ   ที่สถานที่จําพรรษา
ตางกัน   มีสุขภาพจิตแตกตางกัน 
 8. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  การดูแลตนเอง   และการไดรับการสนับสนุนทางสังคม  
เปนปจจัยที่สามารถทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้  ทําการศึกษาปจจัยที่สามารถทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ 
ในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ    จึงไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว  ดังนี้ 
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 1. ประชากร 
     ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้   ไดแก  พระภิกษุสูงอายุที่มีอายุตั้งแต  60  ปขึ้นไป   
และอยูในเขตการปกครองของคณะสงฆอําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ   จํานวน  416  รูป
(กรมการศาสนา  2548)   
 

 2. กลุมตัวอยาง 
     กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก   พระภิกษุสูงอายุที่มีอายุตั้งแต  60 ปขึ้นไป  
ที่อยูในเขตการปกครองของคณะสงฆอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ   จํานวน 205 รูป  ไดมา
จากการคํานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน  (Yamane 1973 : 580 - 581)  ที่มีความเชื่อมั่น
รอยละ 95  ขนาดความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับไดรอยละ 5  และสุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุม
แบบหลายขั้นตอน  (Multi - stage  Random  Sampling)   
 

3.  ตัวแปร 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย  ประกอบดวย 
      3.1  ตัวแปรตน  ไดแก 
       3.1.1 ขอมูลสวนบุคคล  ไดแก  อายุ  พรรษา  ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  
ระดับการศึกษาแผนกนักธรรม     ระดับการศึกษาแผนกบาลี     สถานภาพกอนบวช    และสถานที่
จําพรรษา  
       3.1.2   ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง    
       3.1.3   การดูแลตนเอง 
       3.1.4   การไดรับการสนับสนุนทางสังคม 
      3.2  ตัวแปรตาม  คือสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. พระภิกษุสูงอายุ   หมายถึง   บุคคลที่ไดรับการอุปสมบทจากคณะสงฆ    ตามหลัก
พระธรรมวินัยตามแบบอยางของพุทธศาสนาฝายเถรวาท   ที่มีอายุตั้งแต  60 ปขึ้นไป  เปนพระภิกษุ
ที่สังกัดอยูในเขตการปกครองของคณะสงฆอําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ 
 2. สุขภาพจิตพระภิกษุสูงอายุ  หมายถึง  การที่พระภิกษุสูงอายุมีสุขภาพจิตดี  เปนผูที่มี
รางกายแข็งแรงและจิตใจที่เปนสุข  เปนผูมีอารมณมั่นคง  สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมที่
เปล่ียนแปลงได   และอยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยความพอใจ  โดยไมมีขอขัดแยงภายในจิตใจ  พอสรุป
เปนแนวคิดได   ซ่ึงประกอบดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 10

     - การควบคุมอารมณ    หมายถึง   การที่พระภิกษุสูงอายุมีความสุขความพอใจ  
สามารถละเวนจากความโกรธ    ความเกลียด    ความวิตกกังวล    ความคับของใจ ฯลฯ    สามารถ
ควบคุมอารมณของตนเองได    
     -  ความพอใจในสมณเพศ   หมายถึง   การที่พระภิกษุสูงอายุมีความพึงพอใจในการ
ดํารงอยูในสมณเพศ  ไดแก  ความพึงพอใจที่จะปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวันของสงฆ เชน  การสวด
มนตไหวพระ  การบิณฑบาตเลี้ยงชีพ   การทําความสะอาดวิหารลานพระเจดีย ฯลฯ    
     - บทบาทในการชวยเหลือสังคม   หมายถึง   การที่พระภิกษุสูงอายุไดแสดงบทบาท
ในการชวยเหลือสังคมในฐานะพระภิกษุสงฆ  เชน การอบรมศีลธรรม การใหคําปรึกษา   การ
สงเคราะหชุมชนในการบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม  เชน  การจัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือเด็ก   
เยาวชน  และคนจน  หรือการชวยเหลือผูประสบภัยตาง ๆ  การบริจาคปจจัยสรางโรงเรียน  
โรงพยาบาล  และอื่น ฯลฯ   ตามความเหมาะสม    เพื่อเปนการชวยเหลือบุคคลในชุมชนและสังคม
ใหอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 3. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   หมายถึง   การที่พระภิกษุสูงอายุมีความรูสึกยอมรับ
เคารพนับถือตอตนเอง     ความเชื่อและมั่นใจวาตนมีความสําคัญ    มองตนในทางบวกเห็นวาตน
เปนคนมีคา    และตัดสินความมีคุณคาในตนเองจากการประเมินตนเองในเรื่องความสามารถและ
การยอมรับของสังคม   ประกอบดวย  4   ดาน  ดังนี้ 
     - ความสําคัญ   หมายถึง    การที่พระภิกษุสูงอายุมีความรูสึกวาตนเองเปนที่เคารพรัก   
และผูอ่ืนยังเห็นความสําคัญทั้งดานความคิดและการกระทํา 
     - ความสามารถ หมายถึง  การที่พระภิกษุสูงอายุมีความเชื่อมั่นในความสามารถใน
การกระทําส่ิงตาง ๆ ดวยตนเอง   และสามารถติดตามผลงานที่ตนไดกระทําไปแลว 
     - ความดี  หมายถึง  การที่พระภิกษุสูงอายุไดใหการชวยเหลือผูอ่ืน  ทั้งดานวัตถุ
ส่ิงของ   เงินทอง   การใหคําแนะนํา   และแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดีตามกรอบศีลธรรมให
หลีกหนีอบายมุขทั้งปวง  
     - พลังอํานาจ   หมายถึง   การที่พระภิกษุสูงอายุมีความเชื่อมั่นในตนเองกลาที่จะ
ตัดสินใจ   ทําตามความถูกตอง   โดยไมมีอคติตอตนเองและผูอ่ืน  
 4. การดูแลตนเอง   หมายถึง   การที่พระภิกษุสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง   
เพื่อการมีสุขภาพที่ดี   ประกอบดวย  2  ดาน  ดังนี้ 
     - การดูแลตนเองตามความจําเปนโดยทั่วไป  หมายถึง   การดูแลตนเองของพระภิกษุ
สูงอายุ  ใหไดรับเครื่องอุปโภคบริโภค    ตามความเหมาะสมตอสภาพรางกายของตน   ตลอดจนมี
การพักผอนใหเพียงพอ    เพื่อการมีสุขภาพที่ดี 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 11

     - การดูแลตนเองเมื่อมีปญหาทางดานสุขภาพ   หมายถึง  การดูแลตนเองของ
พระภิกษุสูงอายุ  เมื่อเกิดการเจ็บปวย   ไดรับอันตราย   หรือจากภาวะทุพพลภาพ   อันเปนสาเหตุให
ความสามารถในการดูแลตนเองลดลง    มีการปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย   มีการออกกําลังกาย
ที่เหมาะสมแกวัย   และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจ    
 5. การไดรับการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่พระภิกษุสูงอายุไดรับการ
ตอบสนองตามความตองการ   มีการติดตอกับคนในชุมชน   บุคคลในครอบครัว  หรือโยมอุปฏฐาก  
ในลักษณะการชวยเหลือเกื้อหนุน   ประกอบดวย  3  ดาน ดังนี้  
     -  ดานอารมณ   หมายถึง   การที่พระภิกษุสูงอายุไดรับความรักความเคารพ   การ
ยอมรับฟงคําส่ังสอน   และการไววางใจซึ่งกันและกัน    
     -  ดานขอมูลขาวสาร   หมายถึง  การที่พระภิกษุสูงอายุไดรับขอมูลขาวสาร   การ
สนทนา  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  หรือคําแนะนําตาง ๆ   เพื่อการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม 
     - ดานวัตถุสิ่งของ   หมายถึง   การที่พระภิกษุสูงอายุไดรับปจจัย  4 ที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน    เพื่อการดํารงอยูตามความเหมาะสมในสมณเพศของตน  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.ทําใหทราบถึงขอมูล    ปญหาสุขภาพจิตและความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของ
พระภิกษุสูงอายุ ในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ 
 2. ทําใหทราบถึงปจจัยที่สามารถทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอ
กันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ 
 3. ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงานและองคกรตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของกับพระภิกษุสูงอายุ  โดยสามารถนําขอมูลมาเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนา  และ
สงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง   และเหมาะสมตอสมณเพศของพระภิกษุสูงอายุ   เพื่อสงเสริมให
พระภิกษุสูงอายุมีสุขภาพจิตดียิ่งขึ้น 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

       การวิจัยเร่ืองปจจัยที่สงผลตอสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ ในเขตอําเภอกันทรลักษ 
จังหวัดศรีสะเกษ   ซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามาใชในการ
สรางกรอบแนวคิดในการวิจัย   ผูวิจัยขอเสนอตามลําดับ  ดังนี้ 
       

       1.  แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับผูสงูอาย ุ
1.1  ความหมายของผูสูงอาย 
1.2  กระบวนการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ 
1.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอาย ุ
1.4 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ 

2.  แนวคิด   ทฤษฎีเก่ียวกับสุขภาพจติ 
2.1  ความหมายสุขภาพจิต 
2.2  องคประกอบของสุขภาพจิต 
2.3  ลักษณะของผูมีสุขภาพจิตด ี
2.4  แนวคดิเกีย่วกับสุขภาพจิต 
2.5  แนวคดิเกีย่วกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ  
2.6  การประเมินสุขภาพจิต   
2.7  ความหมาย และความสําคัญสุขภาพจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท 
2.8  สุขภาพจติในทัศนะนกัวิชาการพุทธศาสนา 
2.9  สุขภาพจติที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
2.10  ปญหาสุขภาพจิตในทศันะนกัวิชาการพุทธศาสนา 
2.11  หลักธรรมเพื่อการสงเสริมสุขภาพจิต       

3. พระสงฆกับการพัฒนาสขุภาพจติ 
3.1  บทบาทสํานักปฏิบัติธรรม  วัดมหาธาตุ ฯ 
3.2  การพัฒนาสุขภาพจิตตามแนวพุทธทาสภิกขุ  วดัสวนโมกขพลาราม 
3.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคลและสุขภาพจิต 
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4.  แนวคิดเก่ียวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
4.1  ความหมายความรูสึกมีคณุคาในตนเอง 
4.2  องคประกอบความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
4.3  ปจจัยที่มอิีทธิพลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
4.4  กระบวนการรับรูของบุคคลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
4.5  การพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
4.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

5.  แนวคิดเก่ียวกับการดูแลตนเอง 
5.1  ความหมายของการดูแลตนเอง 
5.2  ความสําคัญของการดูแลตนเอง 
5.3  พฤตกิรรมการดูแลตนเอง 
5.4  ปจจัยที่เกีย่วกับการดแูลตนเอง 
5.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดูแลตนเอง  

6.  การไดรับการสนับสนุนทางสงัคม 
6.1 ความหมายของการไดรับการสนับสนุนทางสังคม 
6.2 องคประกอบของการไดรับการสนับสนุนทางสังคม 
6.3 แหลงของการไดรับการสนับสนุนทางสังคม 
6.4  ระดับของการไดรับการสนับสนุนทางสังคม 
6.5  ประเภทของการไดรับการสนับสนุนทางสังคม 
6.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของการไดรับการสนับสนุนทางสังคม 

   
1.  แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกับผูสูงอาย ุ

 
1.1  ความหมายของผูสูงอาย ุ

มีผูใหความหมายของคําวา  ผูสูงอายุ  ไวมากมาย  ดังตอไปนี ้
   กุลยา   ตันติผลาชีวะ (2524 : 24)  กลาววาวัยผูสูงอายุเปนชวงสุดทายอายุตั้งแต  60 ป
ขึ้นไป   สภาพความเสื่อมถอยของรางกาย   และจิตใจมีมากในระยะนี้   ขาดความแคลวคลองวองไว
ความจําเสื่อม   ความคิดอานชาลง   ความขยันหมั่นเพียร   ความคิดกาวหนาลดลง   สภาพทาง
รางกายเสื่อมถอย  หูตึง   ตามัว   ผมหงอก   และนอกจากนี้   ยังตองพบกับปญหาการปรับตัวใหเขา
กับสภาพรางกายและสังคมในวัยสูงอายุดวย 
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กรมสุขภาพจิต  (2525 : 11, อางถึงใน  เนตรนภา  จัตุรงคแสง 2540 : 25)  ไดให
ความหมายของคําวา “ผูสูงอายุ” หมายถึง ความสูงอายุเปนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องใน
ระยะสุดทายของชวงอายุของมนุษย  ซ่ึงเริ่มตั้งแตแรกเกิด    และดําเนินตอเนื่องไปจนสิ้นสุดอายุขัย
ของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ  และกําหนดใหบุคคลที่มีอายุ  60 ปขึ้นไป   เปนผูสูงอายุ 

ฟอง   เกิดแกว (2525 : 124, อางถึงใน  จิระพร  อภิชาตบุตร 2540 : 40)  ไดกลาวถึง
ลักษณะของผูสูงอายุคือ   เมื่อใดกําลังกายและสุขภาพของรางกายเริ่มลดลง    ก็แสดงวาเริ่มเขาสูวัย
สูงอายุ   ทําใหขาดหนาที่เศรษฐกิจ  ทํางานเลี้ยงชีพไดนอยกวาเดิม   ในลักษณะที่รางกายไมอํานวย
ใหทํา    แสดงวาเริ่มเขาสูวัยสูงอายุ   ซ่ึงจะมีปญหาทางดานจิตใจเพิ่มขึ้น  เปนตนวา    เมื่อสภาพ
สังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   และมีการแยกตัวตามลําพัง    ขาดการติดตอกับสังคม   สวนรวม  
เห็นคุณคาของตัวเองลดลง   ตองการใหผูสนใจและเปนที่ยอมรับในสังคม 

บรรลุ   ศิริพานิช (2526 : 42)  ไดใหความหมายของผูสูงอายุวา  เปนบุคคลที่มีอายุ
ตั้งแต  60 ปขึ้นไป  โดยนับตามอายุในปปฏิทิน   ซ่ึงเนนเกณฑที่องคการระหวางประเทศไดประชุม
ตกลงกันเปนมาตรฐานสากลในการกําหนดความหมายของผูสูงอายุทั้งชายและหญิง 

สุเทพ  เชาวลิต (2527 : 124, อางถึงใน  ชูศักดิ์  เวชแพทย 2531 : 26)  กลาววา  ผูสูงอายุ
หมายถึงบุคคลในวัยสุดทายของวงจรชีวิต    ซ่ึงตั้งตนตั้งแตวัยทารกไปสูวัยเด็ก   วัยหนุมสาว  วัย
ผูใหญ  และวัยสูงอายุ 

ชุติมา   หฤทัย  (2531 : 1, อางถึงใน  ดวงใจ  เปลี่ยนบํารุง  2540 : 32) ไดใหความหมาย
ของผูสูงอายุวาคือผูที่มีอายุตั้งแต  60 ปขึ้นไป   เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสูความเสื่อมของ
รางกายและจิตใจ    การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับพันธุกรรม   ส่ิงแวดลอม    
ภาวะโภชนาการและโรคภัยของแตละบุคคล 

ประพิณ   วัฒนกิจ  (2531 : 8, อางถึงใน ทัศนีย  เกริกกุลธร 2536 : 28)  กลาววา  
ผูสูงอายุคือ  ผูที่มีอายุเกิน  60 ป  เปนวัยที่พนจากการทํางานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ
สํานักงานของภาคเอกชนบางแหง    นอกจากผูที่มีกิจการสวนตัวเทานั้น   โดยทั่วไปผูที่กาวสูวัยนี้
จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาอยางเห็นไดชัด 

สุพัตรา   สุภาพ  (2531 : 50, อางถึงใน สุรกุล  เจนอบรม 2534 :2)  กลาววาคําจํากัด
ความของคําวา   ผูสูงอายุหรือวัยชรา  (The  Old  Age)  ในแตละประเทศหรือแตละสังคมจะใหไว
แตกตางกันออกไป   ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอายุโดยเฉลี่ยของการทํางานหรือสภาพทางรางกาย     สภาพทาง
สังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของแตละประเทศ   เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาถืออายุ  65 ป   
กลุมประเทศแกนดิเนเวียถืออายุ  67 ป     ซ่ึงความจริงเรื่องอายุบางครั้งก็ไมไดเปนเครื่องบอกวาใคร
เปนผูสูงอายุ    มีคนเปนจํานวนมากแมวาอายุ  60 ป  หรือ 65 ป   ก็ยังแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ   
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ขณะที่คนอายุนอยกวาบางคนกลับมีสภาพรางกายและจิตใจเสื่อมโทรม   ฉะนั้น อายุจึงไมไดเปน
เครื่องชี้วาบุคคลใดชราภาพหรือสูงอายุ  

พล.ต.ต. อรรถสิทธิ์   สิทธิสุนทร (อางถึงใน  สุรกุล   เจนอบรม 2534 :3) เปนผูกําหนด
คําวา “ผูสูงอายุ” ขึ้นเปนครั้งแรกในการประชุมระหวางแพทยอาวุโส   และผูสูงอายุในวงการตาง ๆ 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  2505   จนเปนที่ยอมรับและใชกันแพรหลายใจปจจุบัน  โดยกําหนดวา
ผูสูงอายุมีลักษณะ  ดังนี้ 

1.  เปนผูที่มีอายุตั้งแต   60  ปขึ้นไป 
2.  เปนผูที่มีความเสื่อมตามสภาพ   มีกําลังถดถอยเชื่องชา 
3.  เปนผูสมควรใหความอุปการะ 
4.  เปนผูที่มีโรค   ควรไดรับความชวยเหลือ 
บริบูรณ  พรพิบูลย  (2535  : 12, อางถึงใน  เนตรนภา  จัตุรงคแสง 2540 : 26)  ผูสูงอายุ  

หมายถึง   ผูที่มีความเสื่อมโทรมของสังขารไปตามธรรมชาติ   มีกําลังลดถอย   เร่ิมเชื่องชา  และเปน
ผูที่มีลูกหลานและสังคมจะใหการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ 

จรัสวรรณ   เทียนประภาส   และพัชรี   ตันศิริ  (2536  : 2)  สถาบันแหงชาติเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุของสหรัฐอเมริกา   ไดกําหนดวาผูสูงอายุวัย  (Young  Old)   คืออายุระหวาง  60 – 74 ป  
เปนวัยชราที่ยังไมชรามาก    ถาสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีเมื่ออายุ  75  ปขึ้นไป  จึงจะถือเปนวัย
ชราอยางแทจริง   

สมศักดิ์     ศรีสันติสุข  (2539 : 2,  อางถึงใน  กันยารัตน  อุบลวรรณ 2540 : 36)  ให
ความหมายวา  ผู สูงอายุ  หมายถึง  บุคคลในชวงอายุสุดทายของชีวิต    ซ่ึงเปนวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย  จิตใจ   และหนาที่การงานทางสังคม   โดยแตละคนจะปรากฏอาการเสื่อม
แตกตางกัน    และยังใชเกณฑอายุ  60 ปเปนเกณฑสากลมาพิจารณาประกอบกันดวยวาบุคคลใด
ควรเปนผูสูงอายุ 

องคการอนามัยโลก   ไดใหคําจํากัดความ  ผูสูงอายุ  (Elder)  หมายถึง  ผูที่มีอายุตั้งแต  
60 – 74 ป    คนชรา (Older)  มีอายุ  90 ปขึ้นไป 

ฮอลล  (Hall  1976 : 3 – 4,  อางถึงใน สุนันทา   คุมเพชร 2545 : 14)  ไดศึกษาเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุ   และไดแบงการสูงอายุของคนออกเปน  4  ประเภทคือ 

1.  การสูงอายุตามวัย  (Choronogical  Aging)  หมายถึง  การสูงอายุตามปปฏิทินโดย
การนับจากปที่เกิดเปนตนไปและบอกไดทันทีวาใครมีอายุมากนอยเพียงใด 

2.  การสูงอายุตามสภาพรางกาย  (Biological  Aging)  จะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้ง
ดานสภาพและกระบวนหนาที่ที่ปรากฏขณะที่มีอายุเพิ่มขึ้น 
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3. การสูงอายุตามสภาพจิตใจ  (Psychological  Aging) จะมีการเปลี่ยนแปลงในหนาที่
ของแนวความคิด   ความจํา  การเรียนรู  เชาวปญญาและลักษณะของบุคลิกภาพที่ปรากฏในระยะ
ตาง ๆ ของชีวิตแตละคนที่มีอายุเพิ่มขึ้น 

4. การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological  Aging) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในหนาที่  
สถานภาพของบุคคลในระบบสังคม  เชน ครอบครัว  หนวยงานของราชการ  เปนตน 

เมอรเรย   และเซนเนอร  (Murray & Zentnet   1985 : 544,   อางถึงใน  จันทรพลอย 
สินสุขเศรษฐ  2540 :14)  กลาวถึง   ผูสูงอายุหรือวัยสูงอายุเปนสภาวะของการมีอายุสูงขึ้นหรือแก
มากขึ้น   อยูในระยะสุดทายของวัยผูใหญ    ซ่ึงอาจจะมีความออนแอของรางกายและจิตใจตลอดจน
การเจ็บปวยหรือความพิการรวมดวย 

วิคเตอร  (Victor  1994 : 74, อางถึงใน  จันทรพลอย   สินสุขเศรษฐ 2540 :15)  กลาววา
ขอมูลจากสหรัฐอเมริกาที่ช้ีใหเห็นวามีปจจัย  7  ประการที่จะบงบอกถึงการเปนผูสูงอายุคือ 

1.  มีปญหาดานสุขภาพบางอยาง 
2.  เกษียณอายุ 
3.  มีความเสื่อมทางกายและจิต 
4.  กําหนดดวยอายุ 
5.  มีขอจํากัดในการทํากิจกรรมทางกายภาพ 
6.  การเปลี่ยนแปลงในการติดตอทางสังคม 
7.  การปวยหรือตายของคูสมรส 
ดังนั้นจะเห็นไดวาความหมายเกี่ยวกับผูสูงอายุมีความแตกตางกันมากมาย  ซ่ึงพอสรุป

ไดวา   ผูสูงอายุ  คือบุคคลที่มีอายุตั้งแต  60  ปขึ้นไป   มีสภาพรางกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่เส่ือมถอย   มีโอกาสเกิดโรคภัยไขเจ็บไดงายสมควรที่จะไดรับการดูแลชวยเหลือ  และยัง
ถือวาเปนวัยที่ปลดเกษียณจากการทํางาน   แตอยางไรก็ตามในแตละประเทศหรือแตละสังคมจะให
คําจํากัดความของคําวา “ผูสูงอายุ” แตกตางกันออกไป   สําหรับประเทศไทยนั้นผูสูงอายุคือ  ผูที่มี
อายุ  60  ปขึ้นไป  ซ่ึงยึดตามเกณฑที่องคการระหวางประเทศไดประชุมตกลงกันโดยนับอายุตาม
ปฏิทินเปนมาตรฐานสากลในการเปนผูสูงอายุ 
 
1.2  กระบวนการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นของผูสูงอายุ  เปนผลรวมของพัฒนาการและ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย  นับตั้งแตปฏิสนธิจนสิ้นอายุขัยของบุคคล   ผูสูงอายุ
มักจะใชเรียกบุคคลที่มีอายุตั้งแต  60 ปขึ้นไป  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ จะเปนไปในลักษณะการ
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เสื่อมถอยทั้งทางรางกาย   จิตใจ  อารมณ  และสังคม   เปนไปอยางตอเนื่องตลอดอายุขัย  การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผูสูงอายุโดยทั่วไป   แยกเปน  3  ดานคือ 
 

1.2.1  การเปล่ียนแปลงทางดานกายภาพ   
       รางกายของผู สูงอายุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมมากกวาการ
เจริญเติบโต    การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะตาง ๆ  ในรางกายของแตละคนจะเกิดไมเทากัน  เซลล
ตาง ๆ  ภายในรางกายสวนใหญทํางานลดลงและมีจํานวนนอยลงเมื่อเทียบกับวัยหนุมสาว   การ
เปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นในทุกระบบหนาที่ของรางกายตั้งแตระดับเซลลขึ้นมา   ความสามารถใน
การทํางานของอวัยวะในระบบตาง ๆ  ลดนอยลง   ผูสูงอายุจึงมีโอกาส  เกิดการเจ็บปวยหรือโรค
ตาง ๆ  ไดงาย    การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสรีรวิทยาของระบบตาง ๆ ในรางกายผูสูงอายุ   มี
ดังนี้ 

1.2.1.1 ระบบผิวหนัง   เซลลผิวหนังมีจํานวนลดลง   เซลลที่เหลือเจริญชาลง    
อัตราการสรางเซลลใหมขึ้นมาแทนเซลลเดิมลดลง   ผิดหนังของผูสูงอายุจึงบางและเหี่ยวยน   ตอม
ไขมันทํางานลดลง   ทําใหผิวหนังแหง    คัน   และแตกงาย   เซลลสรางสีทํางานลดลง    ทําใหสีผิว
เปลี่ยนแปลงไปมีจุดดางมากขึ้น    พรอม ๆ  กับที่ไขมันใตผิวหนังลดลง   ตอมเหงื่อใตผิวหนังขับ
เหงื่อไดนอยลง     การระบายความรอนดวยวิธีการระเหยไมดี   ทําใหการควบคุมอุณหภูมิของ
รางกายเลวลง    ผม    และขนมีจํานวนลดลงและมีสีจางลง    และเสนผมไดรับอาหารไมเพียงพอ 

1.2.1.2 ระบบหัวใจและหลอดเลือด   มักเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงตั้งแตอายุ
ประมาณ  40  ป  การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งหลอดเลือดและหัวใจ   หัวใจมีขนาดใหญขึ้น   การเพิ่ม
ขนาดโดยเฉพาะบริเวณผนังของหัวใจจะหนาขึ้น   เนื่องจากมีไขมันเพิ่มในชองวางของทรวงอก    
กลามเนื้อหัวใจมีแคลเซียมมาเกาะทําใหหัวใจเตนผิดจังหวะ    ล้ินหัวใจจะแข็งตัว   เนื่องจากมีเนื้อ
เยื้อพังผืดเพิ่มขึ้น    มีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อชนิดยืดหยุนของหลอดเลือด  รวมทั้งมีการสะสม
ของไขมันและแคลเซียม    มีโคเลสเตอรอลเขาไปแทรกในผนังหลอดเลือด    ทําใหหลอดเลือดแดง
แข็งตัว   ผนังหลอดเลือดขรุขระและตีบลง   ความยืดหยุนเสียไป  เลือดไหลเวียนไมสะดวก    
ปริมาณไปเลี้ยงอวัยวะตาง ๆ  ลดลง    ซ่ึงจะพบมากบริเวณสมอง   หัวใจ   และไต   ทําใหอวัยวะ
เหลานี้ทํางานลดลง    การเปลี่ยนแปลงของเสนเลือดดังกลาว    นอกจากจะทําใหเกิดภาวะความดัน
โลหิตสูงในผูสูงอายุแลว    ผูสูงอายุอาจมีภาวะความดันโลหิตต่ําได   ขณะเปลี่ยนทาทาง  (Postural   
hypotension)   เนื่องจากการตอบสนองของตัวรับการกระตุนตอการเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตใน
ผูสูงอายุลดลง    ทําใหมีการหนามืด    เปนลมงาย 
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1.2.1.3 ระบบการยอยอาหาร การยอยอาหารและความอยากอาหารลดลง     
เนื่องจากความสามารถในการรับกลิ่นและรสลดนอยลง    ทําใหผูสูงอายุเบื่ออาหาร  รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงของเหงือกและฟน   ผูสูงอายุมักไมมีฟนหรือใชฟนปลอม  ทําใหเคี้ยวอาหารไมได
หรือไมสะดวก    ผูสูงอายุจึงไมชอบรับประทานอาหารที่ตองเคี้ยวมาก ๆ  เชน  อาหารจําพวกเนื้อ    
อาหารที่บริโภคจึงไมถูกสวน   ผูสูงอายุมักขาดโปรตีน   นอกจากนี้น้ํายอยและระดับกรดเกลือใน
กระเพาะอาหารที่ลดลง   หลอดอาหาร   เยื่อบุทางเดินอาหารเสื่อมสภาพ   ตับออนผลิตน้ํายอยได
ลดลง    ตับเสื่อมสภาพ   ทําใหการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กลดลง  ผูสูงอายุจึงเกิดโรคกระดูกผุ   
และโลหิตจางไดงาย    นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของอวัยวะในระบบทางเดินอาหารจะชาลง   ทํา
ใหทองผูก    และระยะหลังเกิดเปนริดสีดวงทวาร    การรับประทานอาหารที่มีกากนอย   ขาดการ
บริหารรางกาย    หรือไมฝกนิสัยในการขับถายในระยะกอนเริ่มเขาสูวัยสูงอายุ   ก็เปนอีกสาเหตุ
หนึ่งของการเกิดอาการทองผูกไดเชนกัน   อยางไรก็ตามผูสูงอายุอาจมีการถายอุจจาระกะปริบกะ
ปรอยได    เนื่องจากมีการหยอนตัวของกลามเนื้อหูรูดชั้นนอกของทวารหนัก 

1.2.1.4  ระบบทางเดินหายใจ   สมรรถภาพการทํางานของปอดลดลง   เนื้อท่ีของ
ถุงลมปอดและความจุของปอดลดลง    เนื่องจากกําลังของกลามเนื้อที่ชวยในการหายใจเขาออก
ลดลง    ทําใหความยืดหยุนของทรวงอกลดลง    การขยายของผนังทรวงอกถูกกําจัด   จึงใชแตกระ
บังลมชวยในการหายใจ    ทําใหการหายใจลําบาก  โดยเฉพาะการหายใจออก  เมื่อนอนราบจะรูสึก
หายใจไมสะดวกตองหายใจทางปาก   ประกอบกับจํานวนถุงลมลดลง   ถุงลมที่เหลือมีขนาดใหญ
ขึ้น   ผนังถุงลมแตกงาย   การไหลเวียนโลหิตในหลอดเลือดฝอยที่ถุงลม   เนื่องจากเนื้อที่ที่ใชการ
ซึมซาบลดลง  ผนังหลอดเลือดฝอยหนาและแข็งตัวมากขึ้น  รีเฟล็กซจากไอลดลง ประสิทธิภาพการ
ไอลดลง    การทํางานของขนวัดตลอดทางเดินหายใจลดลง   ทําใหการกําจัดสิ่งแปลกปลอม     
ภายในทางเดินหายใจไมดี    เกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจไดงาย  อาจมีหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
และถุงลมโปงพองดวย 

1.2.1.5 ระบบประสาทและสมอง   ศูนยการควบคุมประสาทสวนกลางทํางาน
ลดลง    มีการเสื่อมของเซลลประสาทที่เกิดขึ้นอยางเห็นไดชัด  คือความวองไวในการสงงานไปยัง
สวนตาง ๆ  ของรางกายลดลง   ทําใหการทํางานประสานกันระหวางเซลลประสาทและกลามเนื้อ
ลดลง    การตอบสนองตอปฏิกิริยาตาง ๆ ชาลง   ผูสูงอายุจึงตองใชเวลานานกวาจะตอบสนองตอส่ิง
ที่มากระตุน    และการเคลื่อนไหวชาลง    การทรงตัวไมดีมีอาการสั่นตามรางกาย    นอกจากนี้ยังมี
การเหี่ยวฝอของเซลลสมองสวนซีรีบรัมและซีรีเบลลั่ม   ทําใหความคิดความจําเสื่อม    ผูสูงอายุจึง
มักไมสามารถจําเรื่องราวใหม ๆ  ได  หรือมีขอจํากัดในการเรียนรูส่ิงใหม ๆ  แตสามารถจําเรื่องราว
ตาง ๆ  ที่ไดจดจําไวกอน    มีการเสื่อมของเซลลสมองไดดี   ความเสื่อมถอยของระบบประสาท   
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ทําใหสับสนขาดสมาธิ   หลงลืมงาย   ย้ําคิดย้ําทําและพูดซํ้าซาก  และไมสามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันบางอยางได   จึงตองพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนมากขึ้น 

1.2.1.6  ระบบประสาทรับความรูสึก   มีการเปลี่ยนแปลงของตา   หู   ประสาท
รับรส   และกลิ่น   ดังนี้คือ 

ตา  ประสาทตาจะเสื่อมลง    การมองเห็นไมดี   เลนสเสียความยืดหยุน   
แกวตาขุนมัว   มานตามีสีจางลง   ขนาดของรูมานตาเล็กลง  และมีรูปรางผิดปกติ   ลานสายตาแคบ
ลง    กลามเนื้อลูกตาเสื่อมหนาที่    จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว    จึงพบวาผูสูงอายุมีสายตาเสื่อม
ลง     การมองเห็นทั้งระยะใกลและไกล    การปรับตัวตอความสวางและความมืด    การแยกความ
แตกตางของสี    ความคมชัดของภาพลดลง    จึงเปนเหตุใหผูสูงอายุเกิดอุบัติเหตุไดงาย 

หู การไดยินลดลง   มีอาการหูตึงมากขึ้น  เบิรชแนล    และสตริงท  
(Birchenall & Streight,  อางถึงใน  มณฑนา  เจริญกุศล  2534 : 67)   กลาววา  1 ใน 4  ของคนที่มี
อายุมากกวา  60  ปขึ้นไป   จะมีการไดยินลดลง   และมีอาการหูตึงมากขึ้น  ซ่ึงพบในผูชายมากกวา
ผูหญิง   สาเหตุเนื่องมาจากมีการเสื่อมของอวัยวะในหูช้ันใน  รวมกับเสนประสาทคูที่  8  สูญเสีย
หนาที่    เยื่อแกวหูและอวัยวะในหูช้ันกลางแข็งตัว    หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหูช้ันในเกิดภาวะแข็งตัว    
ทําใหเลือดไปเลี้ยงนอยลง    ตองพูดเสียงดังผูสูงอายุจึงจะไดยิน  และไดยินเสียงต่ําชัดกวาเสียง
ธรรมดาหรือเสียงสูง   รวมทั้งการทรงตัวไมดี   และมีอาการเวียนศีรษะบอยดวย  จึงทําใหเกิด
อุบัติเหตุไดงาย  

ประสาทรับรสและกลิ่น  มีการเหี่ยวของประสาทรับรสและกลิ่น  ปริมาณ
ตุมรับรสของลิ้นลดลง   มีการเสื่อมของเยื่อบุโพรงจมูก  ทําใหความสามารถในการจําแนกรสตาง ๆ  
และการไดกล่ินลดลง  ความอยากอาหารลดลง  จากการที่น้ําลายในปากลดนอยลง   บางครั้ง
ความสามารถในการรับรูที่สูญเสียไปนั้น  อาจเกิดจากพยาธิสภาพของโรค  หรือเพราะพฤติกรรม
บางอยาง  เชน  การสูบบุหร่ี   หรือการเคี้ยวหมาก   อมเหมี่ยง   เปนเวลานาน ๆ  เปนตน 

1.2.1.7  ระบบตอมไรทอ  ในผูสูงอายุตอมใตสมองมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางและ
ทํางานลดลง    เปนผลใหตอมไรทอตาง ๆ  ซ่ึงถูกควบคุมโดยฮอรโมนจากตอมใตสมองผลิต
ฮอรโมนลดลงตามไปดวย    ผูสูงอายุจึงมีอาการเบื่ออาหาร   น้ําหนักลด   ออนเพลีย  ขนบริเวณ
รักแรและหัวเหนารวง    อวัยวะเพศเหี่ยวและมีขนาดเล็กลง    ตับออนหล่ังอินสุลินนอยลง   การนํา
น้ําตาลไปใชประโยชนจึงมีนอย    ทําใหผูสูงอายุอาจเปนโรคเบาหวานอยางออน ๆ  ได  หรือมี
แนวโนมที่จะเปนเบาหวานไดงาย    ตอมหมวกไตทํางานลดลง   การขับคอรติโคสเตอรอยดทาง
ปสสาวะลดลง    ทําใหมีการสูญเสียโซเดียมออกไปกับปสสาวะมากขึ้น  และตอมเพศทํางานลดลง
ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปรางและโครงสรางอวัยวะสืบพันธุ    และอวัยวะที่เกี่ยวของ 
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สรุปไดวา   การเปลี่ยนแปลงดานรางกายในวัยผูสูงอายุที่ไดกลาวมาแลวนี้   จะ
เห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางรางกายของคนเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีววิทยาและสรีรวิทยา    ที่เร่ิมเกิดขึ้นทีละนอยอยางตอเนื่อง  ชาหรือเร็วข้ึนอยูกับแตละบุคคลดวย   
และยังเปนการเปลี่ยนแปลงอันเปนความเสื่อมโทรมตามธรรมชาติในวัยสูงอายุ   ซ่ึงไดแก  ความ
ชราภาพ    สีผม   เปลี่ยนจากดําเปนขาว   ผิวหนังเหี่ยวยน   หลังโกง   หรือโคง   งอ  หมดความ
สวยงาม  การเคลื่อนไหวชา    กําลังลดลง   เหนื่อยลา   ชวยตัวเองไดนอย   หกลมงาย  เสนเลือดใน
สมองแข็ง   เลือดไปเลี้ยงสมองชาลง    ความจําเสื่อม    สายตายาวเปลี่ยนเปนตาคนแก   ตาฝาฟาง   
หูตึง   และมีความตานทานโรคต่ํา   เปนเหตุใหเกิดโรคตาง ๆ  ในผูสูงอายุไดงายขึ้น 

ดวยเหตุนี้จึงจําเปนอยางยิ่งที่บุคคลทั่วไปกอนเขาสูวัยสูงอายุและผูสูงอายุ   ควร
จะไดมีความรับรูเกี่ยวกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางรางกายของผูสูงอายุ   และปญหาตาง ๆ  ที่
ตามมา   เพื่อเปนแนวทางในการรักษาความสมดุลทางสภาพของรางกายไวใหมากที่สุด  อันจะเปน
ประโยชนตอการปองกันปญหาดานสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับทางรางกายของตนเองเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ 
 

1.2.2  การเปล่ียนแปลงดานอารมณ และจิตใจ 
การเปลี่ยนแปลงดานรางกายและสังคม    มีผลโดยตรงตอสภาพจิตใจและ

อารมณของผูสูงอายุ  (เกษม  ตันติผลาชีวะ และ กุลยา   ตันติผลาชีวะ 2528 : 10)  การเปลี่ยนแปลง
ทางดานจิตใจและอารมณในวัยนี้สวนใหญเปนไปในทางลบ  ไดแก  การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก  
เชน คูชีวิต   หรือญาติสนิท    การสูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัวจากบุตรหลานแยกยายไป   การ
สูญเสียสมรรถภาพทางเพศ   ทําใหผูสูงอายุวิตกกังวล   นอกจากนี้ปญหาทางดานอารมณของ
ผูสูงอายุยังขึ้นอยูกับประสบการณชีวิตดวย   ถาผูสูงอายุมีประสบการณชีวิตวัยตนประสบ
ความสําเร็จจะเปนผูที่มีความเยือกเย็น    ยอมรับวัยสุดทายดวยความรูสึกที่ดี   สวนผูที่ประสบความ
ลมเหลวในชีวิตวัยตน   จะมีชีวิตในทางตรงกันขาม   การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ นี้ทําใหผูสูงอายุมี
อารมณไมมั่นคง    เมื่อถูกกระทบกระเทือนจิตใจเพียงเล็กนอย   จะทําใหเสียใจ  หงุดหงิดหรือโกรธ
งาย   แตเมื่อผูสูงอายุยอมรับการเปลี่ยนแปลงวาตองมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผูปฏิบัติ  เปน
เพียงผูแนะนํา   หรือบางครั้งตองเปนผูรับการดูแล    เพราะขอกําจัดของรางกาย  จะชวยใหผูสูงอายุ
รูจักสกัดกั้นอารมณและแสดงออกในทางที่ดีขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงดานอารมณ   (Emotional   Change)  อารมณขันในผูสูงอายุจะ
ลดนอยลง     แตมีความเมตตากรุณาอันเปนพื้นฐานของความรูสึกอยูแลว   มักจะแสดงความเมตตา
กรุณาตอผูออนวัยกวาเสมอ    แตในทางตรงขามถาผูสูงอายุตกอยูในภาวะสิ้นหวัง   จะรูสึกวาชีวิต
ไรคา   ไรความหมาย   มองโลกในแงราย   อารมณไมมั่นคง   แสดงอาการใหเห็นไดหลายอยาง  
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เชน   แสดงอาการโกรธ    อาการขึงขังในสิ่งตาง ๆ    (กระทรวงสาธารณสุข,  กรมการแพทย, 2532 
: 6 – 8) 

ความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของผูสูงอายุ    สวนหนึ่งเกิดจากการสูญเสียในวัย
สูงอายุ   ไดแก 

1.2.2.1  การสูญเสียอิสรภาพ   และความสามารถในการชวยตนเอง   จัดวาเปน
การสูญเสียอยางยิ่งในวัยสูงอายุ   มีสาเหตุมาจากความเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพดานรางกายที่
เส่ือมถอย  เชน มีการจํากัดความเคลื่อนไหวที่มีผลมาจากความเจ็บปวย   หรือความเสื่อมถอยของ
ระบบตาง ๆ  ในรางกาย   เชน  มีความบกพรองหรือมีความผิดปกติของประสาทสัมผัส   ทําให
ผูสูงอายุไมสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเอง    ตองพึ่งพาคนอื่น  ซ่ึงแตเดิมเคยพึ่งตนเองมาโดย
ตลอด   ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสถานสภาพทางสังคม   ที่เคยทําประโยชนใหกับตนเอง  และ
สังคมอยางสม่ําเสมอ   แตตองปรับตัวใหยอมรับสภาพการพึ่งพาผูอ่ืน  จึงทําใหตองลดความเปนตัว
ของตัวเอง    ลดความเปนอิสระตลอดจนรายไดลดลงจากการเกษียณอายุ   และการที่ผูสูงอายุตอง
พึ่งพาอาศัยบุตรหลาน   หากบุตรหลานไมเขาใจความสําคัญ   ผลที่เกิดขึ้นก็คือผูสูงอายุจะเกิด
ความรูสึกวาตนเองดอยความสําคัญ   เกิดความรูสึกนอยใจ   และเมื่อความรูสึกเหลานี้สะสมมากขึ้น    
ทําใหเกิดความคับของใจ  หงุดหงิด   โกรธ   รวมทั้งรูสึกวาคุณคาของตนเองลดลงไป  พฤติกรรมที่
แสดงออกจะพยายามทําทุกวิถีทางใหเกิดความรูสึกมั่นคงขึ้น  ไดแก  การเก็บรักษาทรัพยสินไว
อยางดีเพื่อไวใชยามเจ็บปวย   แสวงหาบุคคลที่คิดวาตนจะพึ่งพิงได  เปนตน 

1.2.2.2  การสูญเสียคูชีวิต   เมื่อยางเขาสูวัยสูงอายุส่ิงที่หลีกเล่ียงไมไดคือ  การ
สูญเสียคูชีวิต   หรือบุคคลอันเปนที่รักอื่น ๆ   เชน  เพื่อนฝูง  ทําใหขาดผูใกลชิด   คูคิด   หรือเพื่อน
คุยที่เขาใจกันดีมาเปนระยะเวลายาวนาน  จากการศึกษาวิจัยพบวาหากการสูญเสียเกิดขึ้นอยาง
กะทันหัน  โดยมิไดคาดการณไวลวงหนา   จะทําใหมีผลตอสภาพจิตใจอยางรุนแรงตอผูที่ยังมีชีวิต
อยู   เนื่องจากการปรับตัวกระทําไดยากตอการสูญเสียดังกลาว   อันเปนผลทําใหเกิดความเศรา   
วาเหว   เปลาเปลี่ยวอยางรุนแรง    หรืออาจเปนผลทําใหการทํางานของอวัยวะในระบบตาง ๆ  ของ
รางกาย   ทําหนาที่ชาลง   ออนลง    เพราะขาดกําลังใจได   โดยเฉพาะผูที่สูญเสียคูสมรส   ถือเปน
ชวงชีวิตที่วิกฤติ    หากไมไดรับประคับประคองจิตใจจากผูใกลชิด  อาจเปนเหตุใหผูสูงอายุมีการ
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจอยางถาวร    ถึงกับตองไดรับการรักษาทางจิตใจได 

1.2.2.3  การสูญบทบาททางสังคม   วัยสูงอายุเปนชวงของการเกษียณอายุหรือ
ความชราภาพ    ทําใหผูอายุตองเปลี่ยนบทบาททั้งที่ทํางานและที่บาน   มีผลใหความสําคัญของ
ผูสูงอายุในสังคมสิ้นสุดลง     ทั้ง ๆ  ที่ผูสูงอายุนั้นไมตองการที่จะหยุดทํางาน   และยังคิดวาตนมี
ความสามารถอยู     แตสังคมโดยมีกฎหมายเปนเครื่องบังคับใหผูสูงอายุตองหยุดงาน  ซ่ึงบางคนถือ
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วาการออกจากงานเปนการสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอยาง   ที่มีความหมายในชีวิต  ดังนั้นเมื่อหยุดทํางาน
ก็ไมสามารถจะหาความสุขความพอใจตนเองได   เพราะสูญเสียความคุนเคยที่เปนสวนใหญของ
ชีวิตประจําวันไป    เมื่อมีความสูญเสียเกิดขึ้น   ส่ิงที่ตามมาคือความโกรธ   และซึมเศราขั้นรุนแรง    
บางคนอาจมีการนอนไมหลับ   วิงเวียนบอย ๆ ไมอยากทานอาหาร  ไมสนใจสิ่งรอบขาง   ใน
ผูสูงอายุบางรายปฏิกิริยาของการสูญเสียอาจทําใหพฤติกรรมถดถอยหรือขาดความสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอมได 

ความเปลี่ยนแปลงดานอารมณของผูสูงอายุ   อาจแสดงออกมาในลักษณะของ
ความรูสึกตาง ๆ  กัน  ไดแก 

1. ความรูสึกในคุณคาของตนเองลดนอยลงไป   เนื่องมาจากสาเหตุหลายอยางทั้ง
จากการเกษียณอายุ    และการเสื่อมถอยของสภาพรางกาย   ซ่ึงเปนผลใหตองพึ่งผูอ่ืน  ทําใหตนเอง
รูสึกวาเปนผูที่ไมมีประโยชน   ทําความดีหรือประโยชนใหกับผูอ่ืนไมได   ซํ้ายังตองเปนภาระแก
บุตรหลานเสียอีก    ทําใหผูสูงอายุรูสึกผิดหวัง  โดยเฉพาะผูสูงอายุที่อยูในสังคมที่มีความชื่นชม    
เด็กวัยรุนและวัยหนุมสาวมากกวา   ซ่ึงมักมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ  ที่เหมาะสมสําหรับหนุม
สาวมากกวาโดยไมคํานึงถึงผูสูงอายุ 

2. ความกลัวตายเปนสิ่งที่พบไดมาก   หรืออาจกลาวไดวา   เกิดขึ้นกับผูสูงอายุทุก
คนทั้งนี้มีความไมแนนอนและมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  แมผูสูงอายุจะทราบดีวาความตาย
เปนสิ่งที่หลีกเล่ียงไมได    แตเมื่อนึกถึงความตายของตนเอง   และตองประสบกับความตายของ
เพื่อนฝูง   คูสมรส   ก็เปนเหตุใหพฤติกรรมที่เปนปญหาไดหากผูสูงอายุนั้นหาทางออกไมได    
พฤติกรรมอันเนื่องจากความกลัวตายนี้   อาจจะแสดงออกไดหลายอยาง   ตั้งแตตกใจกลัวจนกระทั่ง
ตองอยูเฉย ๆ  แยกตัวเองออกจากสังคม   ปฏิเสธไมยอมรับรูการตายของเพื่อนและญาติ  หรือเปนผู
ที่มีอารมณโกรธ   ฉุนเฉียวกับญาติผูใกลชิด  ใครทําอะไรใหก็ไมถูกใจ 

3.  ความเงียบเหงา   เปลาเปลี่ยว   อาจจะเปนไปได   ทั้งที่อยูคนเดียว   หรือมีผูอยู
ดวยก็ตาม    สําหรับในวัยสูงอายุความเงียบเหงาจะพบมากในผูที่ตองสูญเสียคูชีวิต  เพราะขาดผู
ใกลชิดที่ปรึกษาหาหรือ    ถึงแมวาตนเองจะอาศัยอยูกับบุตรหลานหรือญาติผูอ่ืนอยูก็ตาม  และทุก
คนก็ตางมีความรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ของตนเอง   จึงทําใหผูสูงอายุตองอยูโดดเดี่ยวเหมือนอยูคน
เดียวในวัยสูงอายุ    การมีสวนรวมในกิจกรรม    ทั้งในบานและนอกบาน   หรือไดพบปะกับบุคคล
ในวัยตาง ๆ  ลดนอยลง    ยิ่งสงเสริมใหผูสูงอายุเกิดความเงียบเหงามากขึ้น  จากการศึกษาพบวา
ผูสูงอายุที่มีสุขภาพจิตดี    มักจะเปนผูที่กระทํากิจกรรมตาง ๆ  อยูตลอดเวลา  ซ่ึงทําใหคลายความ
เงียบเหงาลงได    
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4.  ความโกรธจะเกิดขึ้นเมื่อผูสูงอายุถูกครอบครัวและสังคมทอดทิ้ง   เพราะคิด
วาไมมีผูใดสนใจและไมตองการตนแลวทําใหคิดวาตนเองไมมีอํานาจ  ไมมีความสําคัญจึงเกิดความ
ผิดหวัง    เก็บกดเอาไวภายใน   และจะทําใหผูสูงอายุนั้นปฏิเสธความชวยเหลือจนทุก ๆ  คนใน
ครอบครัว    หรือแมกระทั่งแพทยผูทําการรักษา   หากพลังภายในนั้นถูกผลักดันออกมาภายนอก
ผูสูงอายุนั้นก็จะมีพฤติกรรมที่เห็นไดชัดเจน   คือ หงุดหงิด ไมพอใจในการกระทําของบุคคล
รอบตัวและโมโห  จูจี้   คิดวาตนเองถูกผูอ่ืนดูถูกดูแคลน   เปนตน 

สรุปไดวา  เมื่อบุคคลเขาสูวัยผูสูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย
และจิตใจ   การเปลี่ยนแปลงทางรางกายจะมองเห็นไดชัดเจนกวาการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสื่อมถอยของรางกาย    ซ่ึงกอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ  ไดงาย  และมีผล
เกี่ยวพันมาถึงจิตใจและอารมณของผูสูงอายุดวย   อาจจะแสดงออกมาในลักษณะของความรูสึกตาง 
ๆ ไดแก    การตกใจกลัว  ทอแท   ส้ินหวัง   มีอารมณโกรธ   ฉุนเฉียว  เปนตน 
 

1.2.3  การเปล่ียนแปลงทางดานสังคม   
นอกจากความเสื่อมของรางกายและความเครียดทางจิตใจ  จะเปนสาเหตุของ

ปญหาสุขภาพแลว    การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมก็เปนสาเหตุที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทํา
ใหผูสูงอายุมีความยากลําบากในการปรับตัว    จนกอใหเกิดความเจ็บปวยทางกายและจิตใจตามมา 
เกษม   ตันติผลาชีวะ  และกุลยา   ตันติผลาชีวะ (2528 : 80 - 82) และสุรกุล   เจนอบรม  (2534 : 21)  
ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นกับผูสูงอายุ    สรุปไดดังนี้ 

1.2.3.1 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสังคม  ในอดีตครอบครัวไทยเปนครอบครัว
ใหญมีผูสูงอายุเปนผูนํา   ผูใหความรู   ผูถายทอดวิชาการและสนับสนุนการพัฒนาความกาวหนา
ใหแกบุตรหลาน   และอยูในฐานะที่ควรเคารพบูชายอมรับนับถือ   แตในปจจุบันสังคมไทย
เปลี่ยนไปในลักษณะสังคมอุตสาหกรรมที่มีการแตการแขงขัน  มองเห็นประโยชนของตนเอง    
การพึ่งพาอาศัยลดลง    การเรียนรูของชนรุนใหมสวนใหญไดมาจากภายนอก   ทําใหผูสูงอายุขาด
ความสําคัญ   ขาดการยอมรับและการดูแลเอาใจใสจากบุตรหลาน  ทําใหผูสูงอายุตองพบกับความ
โดดเดี่ยว    รูสึกถูกทอดทิ้งและขาดที่พึ่งทางใจ      

1.2.3.2  การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม  เมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุ  บทบาทที่
เกี่ยวของกับการงาน    ตลอดจนบทบาทในครอบครัวยอมเปลี่ยนแปลงไป  ผูสูงอายุที่เคยเปน
หัวหนาครอบครัวซ่ึงมีหนาที่ใหการดูแลหาเลี้ยงครอบครัว    ตองกลับกลายมาเปนผูพึ่งพาอาศัย   
เปนผูรับมากกวาผูให   ทําใหผูสูงอายุเสียอํานาจและบทบาททางสังคมที่เคยมี   มีความรูสึกกวา
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ตนเองหมดความสําคัญ   ปจจัยเหลานี้กอใหเกิดความอับอาย  และคิดวาตนเองเปนตัวปญหาหรือ
เปนภาระของสังคม 

1.2.3.3 ความคับของใจทางสังคมการปลดเกษียณ    และการที่บุตรหลานหรือ
สังคมตางหวังดีที่จะใหผูสูงอายุหยุดรับผิดชอบในภารกิจตาง ๆ  ที่เคยปฏิบัติ  ทําใหมีผลกระทบตอ
จิตใจของผูสูงอายุอยางมาก    ทั้งนี้เพราะการเปนผูสูงอายุมิไดหมายความวาเปนผูขาดสมรรถภาพ
การทํางานแตความมีอายุกลับทําใหเรารูสึกตองการยอมรับมากขึ้น 

1.2.3.4 การลดความสัมพันธกับชุมชน   บทบาทของผูสูงอายุในชุมชนจะ
เปลี่ยนไปในแงหนาที่ความรับผิดชอบงานที่ตองใชความคิดความฉับไวจะลดลง  เปลี่ยนไปเปนคน
คอยรับปรึกษา    การยอมรับและการพิจารณามอบหมายงานของชุมชนจะนอยลง   ทําใหผูสูงอายุ
ขาดความเชื่อมั่นที่จะเขากลุมและไมกลาแสดงออก    สมรรถภาพลดถอยความสัมพันธกับชุมชนที่
คุนเคยลดลง   ตองเปลี่ยนไปสูสภาพสังคมกลุมใหม   ทําใหผูสูงอายุที่เคยมีบทบาทในชุมชนมากอน
เกิดความเครียดสูง 

สรุปไดวา   เมื่อบุคคลเขาสูวัยสูงอายุ   ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
เสื่อมทั้งดานรางกาย  จิตใจ และสังคม  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 ดานดังกลาวกอใหเกิด
ความเครียดแกผูสูงอายุ   และเปนสิ่งที่มีผลกระทบตอความสมดุลของชีวิต  ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหา
สุขภาพ     ดังนั้น ผูสูงอายุจึงตองพยายามปรับตัวใหอยูในภาวะที่มีความสมดุล   เพื่อดํารงไวซ่ึง
ความมั่นคงของชีวิตและมีสุขภาพที่ดีทั้งทางรางกายและจิตใจ 
 
1.3  ทฤษฎีเก่ียวกับผูสูงอายุ 

ปจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับผูสูงอายุไดขยายตัวไปอยางกวางขวางวิทยาการวาดวยความ
ชราภาพของมนุษย   ประกอบดวยศาสตรหลายสาขา  จึงเกิดทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุมากมาย 
(Eberso &  Hers,  อางถึงใน ไมตรี    ติยะรัตนกูร, 2535 : 6)  ไดสรุปทฤษฎีการสูงอายุออกเปน  3  
กลุมใหญ  ๆ  ดังนี้ 

1.3.1 ทฤษฎีทางชีววิทยา  (Biological  theory)  มีวิชาชีพหลายทานไดอธิบายถึง
กระบวนการทางชีววิทยา   สรีรวิทยาและการเปลี่ยนแปลงอยางไร   ทําไมจึงตองมีการเปลี่ยนแปลง
ในวัยสูงอายุและกลาวไววาไมมีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งที่สามารถอธิบายไดชัดเจน  แตจะตองอาศัย
กระบวนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเขามาศึกษาดวย   จึงสามารถจะทําใหมีความเขาใจ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงไดมากขึ้น  ทฤษฎีนี้ยังมีทฤษฎียอยหลายทฤษฎี  ไดแก 

1.3.1.1 ทฤษฎีฮอรโมน (Hormone theory) ทฤษฎีนี้อธิบายวา  วัยผูสูงอายุจะมี
ฮอรโมนทางเพศนอยกวาหนุมสาว  โดยเฉพาะเพศหญิงที่อยูในวัยใกลหมดประจําเดือน 
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1.3.1.2  ทฤษฎีคอลลาเจน (Collagen  theory) ทฤษฎีนี้อางถึงทฤษฎีคลอสลิงเก็จ 
(Cross – linkage  theory)  ทฤษฎีนี้เชื่อวาเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ  สารที่ที่เปนสวนประกอบของคอลลา
เจน (Collagen  theory)  และไฟบรัสโปรตีน (Fibrous  Protein)  จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  และเกิด
การจับตัวกันมาก   ทําใหเสนใยหดสั้นเขา   ปรากฏรอยยนมากขึ้นตามผิวหนัง  กระดูก  เอ็น  
กลามเนื้อ   หลอดเลือด  และหัวใจ   

1.3.1.3  ทฤษฎีเซลล  (Cell  theory)  อธิบายวาเซลลบางชนิดของรางกายสามารถ
สรางขึ้นใหมไดตลอดเวลา  แตไมอาจทําหนาที่ไดดีเหมือนกับเซลลที่ตายไปแลว  เชน เซลลผิวหนัง
ช้ันบน  เซลลบุผนังลําไส   เซลลระบบไหลเวียนของโลหิต   เซลลเหลานี้ถาถูกกระทบกระเทือนทํา
ใหเกิดเสียดสี  ทําใหประสิทธิภาพในการจัดสงอาหารและออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อลดลง   

1.3.1.4  ทฤษฎีวาดวยภูมิคุมกัน (Immunological  theory) ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา
เมื่ออายุมากขึ้น   รางกายจะสรางภูมิคุมกันตามปกตินอยลง  พรอม ๆ  กันสรางภูมิคุมกันชนิดทําลาย
ตัวเองมากขึ้น   ทําใหรางกายตอสูกับเชื้อโรคไมดีมีการเจ็บปวยไดงาย  

1.3.1.5  ทฤษฎีวาดวยพันธุกรรม (Genetic  theory)  เชื่อวา  การสูงอายุนั้นเปน
ลักษณะที่เกิดขึ้นตามพันธุกรรม    ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางของอวัยวะบางสวนของรางกาย   
เมื่ออายุมากขึ้นคลายคลึงกันหลายชั่วอายุคน  เชน ลักษณะศีรษะลาน ผมหงอกเร็ว  เปนตน   
ลักษณะดังกลาวจะพบในบางคนเทานั้นแมมีอายุเทากัน 

1.3.1.6 ทฤษฎีวาดวยการเสื่อมและถดถอย  (Wear  and  tear  theory)  เปรียบ
ส่ิงมีชีวิตทั้งหลายเหมือนเครื่องจักร   เชื่อวาหลังจากใชงานครั้งแลวคร้ังเลา  เครื่องจักรยอมมีการสึก
หรอ   แตส่ิงมีชีวิตตางจากเครื่องจักรตรงที่สามารถซอมแซมสวนที่สึกหรอไดเอง  เนื้อเยื่อบางชนิด 
เชน  ผิวหนัง   เม็ดเลือดแดง  มีการสรางเซลลใหมมาทดแทนเซลลเกาที่ตายไปอยางตอเนื่อง    เปน
การชะลอความเสื่อมและถดถอย   แตในระบบเซลลอ่ืน ๆ  เชน เซลลประสาท  และเซลลกลามเนื้อ   
จะไมมีการเพิ่มเซลลใหมอีก    แตเมื่อเขาสูวัยสูงอายุการเสริมสรางจะตางจากพวกดังกลาวคือ    เปน
การเสริมสรางไดเฉพาะภายในเซลลเดิม    ประสิทธิภาพในการซอมเสริมดอยกวาจึงชะลอความ
เสื่อมและถดถอยไดนอยกวา    ดังจะเห็นไดวา   เมื่อเวลาผานไปรางกายทั้งโครงสรางมีการใชไปจะ
ทําใหเซลลเกิดการหมดอายุ   ซ่ึงถามีการใชมากก็จะทําใหเกิดการสูงอายุเร็วขึ้น 

1.3.1.7 ทฤษฎีวาดวยความเครียดการปรับตัว (Stress – adaptation theory)  ทฤษฎี
นี้กลาววาความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน   มีผลทําใหเซลลตายได  บุคคลที่ตองเผชิญกับ
ความเครียดบอย ๆ  จะทําใหบุคคลนั้นเขาสูวัยสูงอายุเร็วขึ้น 

1.3.2  ทฤษฎีทางจิตวิทยา  (Psychological  theory)  เปนทฤษฎีที่พยายามอธิบายสาเหตุ
ที่ทําใหผูสูงอายุมีบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง   เปนการพัฒนาการปรับตัวเกี่ยวกับสติปญญา  ความจํา
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ความนึกคิดการเรียนรูและแรงจูงใจ  รวมถึงสังคมที่อยูอาศัย   ทฤษฎีสําคัญ ๆ ในกลุมนี้ ไดแก
ทฤษฎีความชราดานจิตวิทยาเปนทฤษฎีที่พยายามอธิบายสาเหตุที่ทําใหผูสูงอายุมีบุคลิกภาพ
เปลี่ยนแปลงมี  2  แนวคิด  คือ 

1.3.2.1  ทฤษฎีความปราดเปรื่อง  (Intelligence  theory)  เชื่อวาคนชราที่มีความ
สนใจใครรูในสภาพแวดลอม  และมีการคนควาเรียนรูอยูตลอดเวลานั้น  จะยังคงปราดเปรื่อง
คลองแคลว    และคงความเปนปราชญอยูไดตลอดไป   หากบุคคลนั้นมีสุขภาพดีและหากมีฐานะ
เศรษฐกิจที่ดีก็จะยิ่งสนับสนุนใหคนชราผูนั้นอยูในสังคมไดดวยดี   นักจิตวิทยาสังคมมีแนวคิดวา  
บางคนจะมีปญหาตอการปรับตัวเมื่อยางเขาสูบทบาทของคนชรา   ปญหานี้นักจิตวิทยาสังคมคิดวา   
เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนเขาสูวัยชรานั้น    ขาดการสนับสนุน    นับแตวัยเด็ก   คนเราจะไดรับการ
สอนใหเกิดการเรียนรูบทบาทของวัยรุน   และในวัยรุนจะไดรับการฝกฝนสั่งสอนใหดํารงบทบาท
ของการเปนผูใหญ    แตในสภาพสังคมทั่วไป    มีการเปลี่ยนวัยเขาสูวัยชรานั้นจะมีเพียงไมกี่คน  ที่
ไดรับการเตรียมตัวใหเรียนรูบทบาทของผูชรา    ดังนั้น การเขาสูวัยชราเปนการยากมากในการ
ยอมรับและปรับตัวเพราะบทบาทของคนชรา     ที่จะเปนหลักยึดในทัศนะของสังคม   เปนบทบาท
ที่บางคนไมรูตัวมากอนวาตนไมไดถูกกําหนดใหชัดเจน    และการสนับสนุนทําใหคนชราจํานวน
มากรูสึกทอดทิ้งไรประโยชน   และรูสึกถึงความไมเทาเทียมในสังคม   ส่ิงเหลานี้ทําใหสุขภาพจิต
ของคนชราเสื่อมลง   แตบางคนสามารถดํารงบทบาทอยูดวยสุขภาพที่ดีไดเพราะคนชราผูนั้นเขามี
พื้นฐานของการพัฒนาดานจิตใจดีมาตั้งแตวัยเด็ก   เมื่อยางเขาสูวัยหนุมสาว   วัยกลางคน   มีการ
เตรียมตัวเขาสูวัยชรา   แนวความคิดนี้สังคมควรมีการสงเสริมคนชราใหมีบทบาทในสังคมที่
เหมาะสม 

1.3.2.2  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  (Personality   theory)  เชื่อวา  ผูสูงอายุจะมีความสุข
หรือความทุกขในบั้นปลายของชีวิต   ขึ้นอยูกับภูมิหลังของชีวิตที่ผานมา  ถาผูสูงอายุไดรับความรัก
ความอบอุน   ความเอื้ออาทรจากครอบครัวเปนอยางดี  สามารถอยูกับลูกหลานได  จะมีความมั่นคง
ทางดานจิตใจ    สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได   มักจะเปนผูสูงอายุที่ความสุข   แตกลับตรงกันขาม     
ถาผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง   ไมไดรับการดูแลจากลูกหลาน  ทํางานรวมกับผูอ่ืนก็ไมได    จิตใจคับแคบ
มักจะมีเปนผูอายุที่ไมคอยจะมีความสุข   ชีวิตเงียบเหงา  ซึมเศรา  และคิดวาตนเองไมมีคา  

1.3.3  ทฤษฎีทางสังคมวิทยา  (Sociological  theory)  เปนทฤษฎีกลาวถึงบทบาทของ
บุคคลสัมพันธภาพการปรับตัวทางสังคมในบั้นปลายของชีวิต   เปนทฤษฎีที่พยายามวิเคราะห
สาเหตุที่ทําใหผูสูงอายุตองมีฐานะทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป   ทฤษฎีนี้เช่ือวาถาสังคมเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วก็จะทําใหสภาพของผูสูงอายุเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามไปดวย (ไมตรี  ติยะรัตนกูร
2535 : 9)  ทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้  ไดแก 
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1.3.3.1 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity  theory)   ช่ือเจาของทฤษฎีคือ   นิวตัน   และ
แอนเดอสัน (Newton  and  Anderson  1966 : 149 – 150,  อางถึงใน  สายสวาท   เภตราสุวรรณ  
2542 :17)  ทฤษฎีนี้เชื่อวากิจกรรมเปนรูปแบบของการกระทําใด ๆ หรืองานตาง ๆ  ที่สนใจนอกจาก
การทํางานเพื่อการดํารงชีวิต    ลักษณะกิจกรรมที่จะจัดสําหรับผูสูงอายุนั้น   ควรเปนแบบที่ทําให
เกิดความเพลิดเพลิน   ซ่ึงจะมีผลตอสุขภาพรางกาย จิตใจ  และสังคม   โดยใหมีการเคลื่อนไหว
อยางอิสระ ไมควรใหผูสูงอายุใชกําลังมากเกินไป   การจัดกิจกรรมควรจัดตามความสนใจ   
ความสามารถ   รวมทั้งความพอใจของผูสูงอายุ   และควรมีเวลาหยุดพักเพื่อผอนคลายการทํางาน
อติเรกที่ผูสูงอายุชอบ   ซ่ึงจะชวยใหเกิดการปรับตัวทั้งรางกายและจิตใจ 

1.3.3.2 ทฤษฎีกิจกรรมสังคม (Activity theory) เชื่อวาการที่บุคคลสนองตอบตอ
วัยสูงอายุ    ซ่ึงหลักของชีวิตของบุคคลคือ   การปรับตนของบุคคลมีความสัมพันธอยางสูงกับ
กิจกรรมทางสังคม   ยิ่งมีกิจกรรมมากขึ้นเทาใด   ก็จะปรับตัวไดมากขึ้นเทานั้น  ตามแนวคิดนี้ทําให
ผูสูงอายุจะพยายามรักษาทัศนคติและกิจกรรมไวใหมากที่สุดเทาที่จะมากได  และพยายามทดแทน
กิจกรรมที่สูญหายไปนั้นดวย   กิจกรรมใหม ๆ  และทํานายไดวาบุคคลที่มีความกระตือรือรนทาง
สังคมจะมีมโนภาพแหงตน   มีสวนรวมในสังคม   มีความพอใจในชีวิตและจะเปนผูยอมรับความ
ชราภาพเปนอยางดี   (กชกร   สังขชาติ  2536 : 33)   

1.3.3.3  ทฤษฎีถอยจากสังคม (Disengagement  theory) ทฤษฎีนี้อธิบายวาบุคคล
จะลดบทบาททางสังคมไปตามอายุ   คัมมิง (Coming  1976 : 19 – 41, อางถึงใน สายสวาท เภตรา
สุวรรณ  2542 :18)  ผูสูงอายุจะตองลดกิจกรรมและบทบาททางสังคมของตนเองเมื่ออายุมากขึ้น   
การลดบทบาททางสังคมนั้นเปนการสมยอมทั้งสองฝาย  คือฝายผู สูงอายุและฝายสังคม   
กระบวนการถอยจากสังคมจะขึ้นอยูกับประสบการณของแตละบุคคล  ผูสูงอายุจะพยายาม
หลีกเล่ียงถอยออกจากความกดดันของสังคม   พยายามลดความผูกพันตอสังคมใหนอยลง  ทฤษฎี
ถอยจากสังคมเชื่อวา   การที่ผูสูงอายุลดบทบาททางสังคมของตนเองนั้น  เปนการมอบบทบาท
เหลานั้นใหกับบุคคลที่อยูในวัยหนุมสาว   ซ่ึงจะทําหนาที่ในบทบาทนั้น ๆ  ไดดีกวาและเปนที่
ตองการของสังคมดวย    โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันสังคมตองการคนรุนใหมเขาไปทํางาน   
เพื่อจะไดทันโลกทันเหตุการณ    การถอยจากสังคมเปนเรื่องปกติและเปนความพึงพอใจในชีวิต
ของผูสูงอายุในแตละบุคคล    ผูสูงอายุสวนใหญจะลดกิจกรรมทางสังคมใหนอยลง   เพื่อจะไดปรับ
ชีวิตใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนไปและตองการที่จะมาสนใจตนเองใหมากขึ้น  จึงเต็มในที่จะลด
บทบาททางสังคมใหนอยลง    การถอยจากสังคมพบวามีความแตกตางระหวางบุคคลเปนพื้นฐาน      
ดังนั้น   กระบวนการภายในตัวบุคคลที่ไมเทากันเปนเหตุใหมีพฤติกรรมถอยจากสังคมไมเทากันไป
ดวย    การที่ผูสูงอายุถอยจากสังคมลดบทบาททางสังคมของตนใหนอยลงทําใหผูสูงอายุสูญเสีย
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ความเชื่อมั่นในตนเอง   และจะคอย ๆ  ลดบทบาททางสังคมของตนเองไปจนกระทั่งไมเกี่ยวของ
กับสังคมในที่สุดจะทําใหสูญเสียสถานภาพทางสังคม   และอาจกอใหเกิดความรูสึกวาตนเองไมมี
คุณคา    อยางไรก็ตามมีผลงานวิจัยบางชิ้นที่สนับสนุนทฤษฎีนี้   เชน  พบวาการถอยจากสังคมจะ
เกิดในผูสูงอายุบางชวงอายุหรือบางพฤติกรรมเทานั้น  หรือมีการถอยจากบทบาทบางอยางที่ไม
พอใจ    แตยังคงพอในที่จะรักษาบทบาทอื่น ๆ ไว   นอกจากนี้  ยังพบวาผูสูงอายุบางกลุมพอใจ     
ที่จะอยูคนเดียวและถือวาเปนประสบการณ  (กชกร   สังขชาติ  2536 : 33 – 34) 

1.3.3.4 ทฤษฎีแลกเปลี่ยนทางสังคม (Exchange  theory) ทฤษฎีอธิบายไววา     
การแลกเปลี่ยนจะมีปริมาณสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับอํานาจของแตละบุคคล    และการแลกเปลี่ยนจะ
ขึ้นอยูกับความพอใจและการไดรับการตอบสนอง   ดาวด (Dowd 1957 : 580 – 594, อางถึงใน 
สายสวาท   เภตราสุวรรณ  2542 :19)  กลาววา  ถาผูสูงอายุใชกิจกรรมทางสังคมเปนตัวกําหนด
บทบาทจะทําใหผูสูงอายุมีคุณคาทางสังคม  และผูสูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือคุณลักษณะ
บางอยางที่เปนพิเศษจะไดรับความชวยเหลือในเรื่องคาใชจาย   การรักษาโรค  ฯลฯ  เปนอยางดี   
สวนผูสูงอายุที่มีสภาพแวดลอมที่จํากัดจะลดความพอใจในตนเองลดลงไป  และพบวาผูสูงอายุที่มี
ระดับเศรษฐกิจดีจะมีความพอใจในชีวิตสูง 

1.3.3.5 ทฤษฎีระดับชั้นอายุทางสังคม (Age – Stratification  theory) ซ่ึงเชื่อวา
ระดับชั้นอายุทางสังคมสามารถอธิบายถึงความสัมพันธทางสังคมที่เกิดขึ้นในกลุมอายุที่แตกตางกัน 
โดยกําหนดอายุเปนเกณฑที่จะกําหนดบทบาทและหนาที่รับผิดชอบของแตละบุคคลที่แตกตางกัน
ไป   บทบาทและหนาที่ของแตละบุคคลถูกกําหนดโดยสังคม  สังคมจะใหคุณคา ใหความสําคัญกับ
ระดับชั้นอายุในวัยทํางานมากกวาระดับชั้นอายุในวัยสูงอายุโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ใหสังคมยุคใหม
ของชาวตะวันตกตองการคนในวัยทํางานมากกวาวัยอ่ืน  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   จาก
ความเชื่อของทฤษฎีระดับชั้นอายุทําให  ผูสูงอายุมีบทบาททางสังคมนอยลง 

สรุปไดวา  ทฤษฎีที่สําคัญและเกี่ยวของกับผูสูงอายุมี  3  ทฤษฎีดังกลาว   ซ่ึง
ทฤษฎีแตละกลุมมีความสําคัญที่แตกตางกัน  เชน  ทฤษฎีทางชีววิทยาอธิบายเกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกายของผูสูงอายุ  ทฤษฎีทางจิตวิทยาอธิบายสุขภาพจิตของผูสูงอายุไดวา  
บุคคลที่มีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดดีก็จะเปนผูที่มีสภาพการดําเนินชีวิตที่เปนสุข  
สงผลใหมีสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมได  สวนทฤษฎี
ทางสังคมวิทยา   จะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับบทบาททางสังคมของผูสูงอายุ  เชน  การเกษียณอายุ   
การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ในครอบครัว   สังคม   และชุมชนที่ตนอาศัยอยู   เปนตน  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

29

1.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผูสูงอายุ 
เขมิกา  ยามะรัต  (2527 : 77) ไดศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจในชีวิตของคนชรา : ศึกษา

กรณีขาราชการบํานาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ”  กลุมตัวอยางจํานวน  319  คน  และการวิจัย
พบวา   คนชราสวนใหญมีความพึงพอใจในชีวิตสูง   ตัวแปร ที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจใน
ชีวิตของคนชรา   ไดแก  ความเสียเปรียบสัมพันธ  กิจกรรมซึ่งรวมถึงบทบาทการทํางาน  ไดแก  
สภาพของสุขภาพอนามัยที่ประเมินเอง   จํานวนโรคหรือปญหาทางสุขภาพ   ปจจัยดาน
ความสัมพันธทางสังคม  และภูมิหลังทางสังคม  ไดแก  สถานภาพ  การสมรส   และตําแหนงครั้ง
สุดทายกอนเกษียณอายุ    สวนตัวแปรที่ไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในชีวิตของคนชรา  คือ
การอยูรวมกับคูสมรส    การอยูรวมกับบุตรหลาน    การเปนสมาชิกสมาคมตาง ๆ  และ ภูมิหลังทาง
สังคม   ดานเพศ   อายุ   การศึกษา   ระดับชั้น   จํานวนปหลังเกษียณอายุ   ภูมิลําเนาเดิม   ตัวแปรที่
ไมสามารถสรุปความสัมพันธได   คือความสัมพันธกับสมาคมตาง  ๆ   สําหรับปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในชีวิตสูงที่สุด  ไดแก  การมีสวนรวมทางสังคม  ซ่ึงสรุปไดวา  
คนชราสวนใหญที่ยังคงมีระดับกิจกรรมสูง   คือ มีสวนรวมทางสังคมทั้งภายในและภายนอก
ครอบครัว   มีงานอดิเรกหรืองานยามวาง   จะมีความพึงพอใจในชีวิตสูง 

นภาพร   ชโยวรรณ   (2530 : 7 – 23)   ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ปญหาของผูสูงอายุจากทั่ว
ประเทศ”  จํานวน  3,252  คน  แบงการศึกษาปญหาของผูสูงอายุออกเปนสองประเด็น  กวาง ๆ คือ 
ปญหาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ   และสุขภาพของผูสูงอายุ   ผลการวิจัยพบวา  ผูสูงอายุรอยละ  38 
ของกลุมตัวอยาง    ยังคงทํางานในเชิงเศรษฐกิจ    ผูสูงอายุเพศหญิงและผูสูงอายุในเมืองมีอัตราการ
ทํางานเชิงเศรษฐกิจต่ํากวาผูสูงอายุเพศชาย   และผูสูงอายุในชนบท   กวาครึ่งของผูสูงอายุที่
ทําการศึกษา   รูสึกวาการไมมีงานทําเปนปญหามากสําหรับตน   สวนที่เกี่ยวกับปญหาสุขภาพ  
พบวา    ผูสูงอายุสวนใหญเผชิญปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ   โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีอายุมาก   ผูสูงอายุ
เพศหญิงและผูสูงอายุในชนบท    ผูสูงอายุสวนมากรูสึกวาตนไมไดรับการรักษาพยาบาลที่ตองการ
เมื่อเจ็บปวย    เนื่องจากแหลงบริการมีไมเพียงพอ 

บรรลุ   ศิริพานิช  และคณะ (2531 : 72 – 75)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “พฤติกรรมและการ
ดําเนินชีวิตของผูสูงอายุไทยที่อายุยืนยาวและแข็งแรง”  โดยสุมตัวอยางกลุมผูสูงอายุทั่วประเทศที่มี
อายุ  70 – 74  ป  จํานวน  1,574  คน   เปนชาย  658 คน  หญิง 921 คน   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
แนวทางการปฏิบัติตนในอดีตทั้งในแงการแพทยและสาธารณสุข   ศึกษาวามีสุขภาพสมบูรณ
แข็งแรงเพียงใด   โดยใชการวัดความสมบูรณทางกายของผูสูงอายุ   และศึกษาทัศนคติตอบริการ
สังคมที่ผูสูงอายุพึงไดรับจากรัฐ  และสังคม   พบวา ผูสูงอายุไทยที่มีอายุ 70 – 74 ป  มีความสมบูรณ
ทางกายเพียงรอยละ 15.5  นิสัยการกินอยูงาย   ไมเลือกอาหาร   รสชาติอาหารเปนธรรมดา   
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ผูสูงอายุกลุมที่สมบูรณแข็งแรง    พบวา  มีอัตราการออกกําลังกายมากกวา  สวนใหญของการกําลัง
กายเปนเรื่องของการเดิน   สวนในเรื่องของทัศนคติ และปญหาของผูสูงอายุพบวา   สวนใหญมอง
ตนเองวาแกแลวและคิดวา    การทําจิตใจใหสงบโดยใชศาสนาเปนหลัก  และการทํางานอยูเสมอ
เปนสาเหตุที่ทําใหอายุยืนยาว 

ขวัญใจ   ตันติวัฒนเสถียร (2534 :บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธระหวาง
ปจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ   ตามการรายงานของผู สูงอายุในชนบทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”  และศึกษาความสามารถในการทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุจากปจจัยคัดสรรไดแก   ความเชื่อ    อํานาจควบคุมตนเองดานสุขภาพ  ความรูสึกมีคุณคา
ในตน   การรับรูภาวะสุขภาพ    ความรูในดานสุขภาพอนามัย   เพศ  อายุ  ภาวะเศรษฐกิจ   ตัวอยาง
เปนผูสูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จํานวน  200   คน  เครื่องมือท่ีใชคือแบบวัดตัวพยากรณ   
และแบบวัดพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ    เปนแบบสัมภาษณของผูสูงอายุอยูในระดับดี   พฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ     มีความสัมพันธระดับปานกลางกับความเชื่ออํานาจภายในตน   
ดานสุขภาพ    ความรูสึกมีคุณคาในตน   ความรูดานสุขภาพอนามัย   เพศ  ภาวะเศรษฐกิจ  และมี
ความสัมพันธระดับปานกลาง    กับความเชื่ออํานาจความบังเอิญดานสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01   ความเชื่ออํานาจผูอ่ืนดานสุขภาพและอายุ  ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ    ตัวแปรที่สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ
เรียงตามลําดับ  ไดแก    ความรูสึกมีคุณคาในตน   เพศ    การรับรูภาวะสุขภาพ   ความเชื่อในอํานาจ
ตนดานสุขภาพ    และความรูดานสุขภาพอนามัยซ่ึงรวมกันทํานายพฤติกรรม   สงเสริมสุขภาพของ
ผูสูงอายุไดรอยละ  57.50 

ศศิพัฒน    ยอดเพชร  (2534 : 38) ไดศึกษาเรื่อง “แนวทางการจัดบริการสวัสดิการ
สําหรับผูสูงอายุ” โดยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและสถานภาพของผูสูงอายุใน
สังคมไทย   แนวความคิดและหลักการจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ   งานสังคม
สงเคราะหกับบริการผูสูงอายุ    และแนวทางการจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ   วิธีการ
ศึกษาในเรื่องนี้เนนการศึกษาจากเอกสารและการศึกษาเฉพาะกรณีผลการศึกษาปรากฏวาวัย
ผูสูงอายุเนนพัฒนาการขั้นหนึ่งของชีวิตมนุษยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย   จิตใจ  อารมณ  
และสังคม    การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  กอใหเกิดการปญหาตอผูสูงอายุ   คือปญหาดานรางกายอัน
เนื่องมาจากสภาพรางกายเสื่อมลง  อวัยวะตาง ๆ  ดําเนินไปไมปกติทําใหเกิดภาวการณเจ็บปวยหรือ
มีโรคแทรกซอนและกอใหเกิดปญหาทางจิตตามมา  ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม   เปนปญหา
หนึ่งที่ผูสูงอายุตองเผชิญในปจจุบัน  การเปลี่ยนแปลงจากหนาที่การงาน  อาชีพ   และสถานภาพ
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ทางสังคมกอใหเกิดปญหาการขาดรายไดและถูกทอดทิ้ง  และการไมยอมรับความสามารถ  และ
ปญหาอื่น ๆ  ตามมาอีกหลายประการ  

จารุนันท  สมบูรณสิทธิ์  (2535 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธระหวาง
ปจจัยทางประชากร    กิจกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน   ความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ” 
และศึกษาความสามารถในการทํานายความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ   กลุมตัวอยางเปนสมาชิก
ชมรมพัฒนาสุขภาพผูสูงอายุ   วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี  จํานวน  303  คน ไดมาจากการสุมแบบ
เจาะจง   เครื่องมือที่ใชไดแกแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ   ไดแก กิจกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน   
ปจจัยทางประชากรไดแก   สถานภาพสมรส    ระดับการศึกษา  รายได  ลักษณะการอยูอาศัย  และ
ภาวะสุขภาพ  โดยมีความสัมพันธทางบวกกับภาวะสุขภาพมากที่ สุด   จากการวิ เคราะห
ความสัมพันธระหวางปจจัยทางประชากรกับกิจกรรมที่ทํารวมกับผูอ่ืนอยางเปนทางการพบวา   
กิจกรรมที่ทํารวมกับผูอ่ืนอยางเปนทางการมีความสัมพันธกับรายได  ระดับการศึกษา  เพศ  ภาวะ
สุขภาพ   สถานภาพสมรส   และลักษณะการอยูอาศัย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 

สาวิตรี   ล้ิมชัยอรุณเรือง  (2536 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอการ
รับรูกระบวนการสูงอายุและคุณภาพชีวิต”  ผลการศึกษาพบวา  ผูสูงอายุรับรูกระบวนการสูงอายุ
ของตนเริ่มตนเมื่อผูสูงอายุรับรูภาวะสุขภาพกายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เล่ือมทั้งดานกายวิภาค 
และสรีรวิทยา   เกิดขึ้นในขณะที่มีอายุสูง 50 – 60 ป  กระบวนการสูงอายุที่มีการดําเนินการและการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้คือ  การมีอายุสูงขึ้น   ภาวะสุขภาพกายเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมพบไดเดนชัดกวา
ดานจิตใจและดานสังคม    ผูสูงอายุยังคงสถานภาพ   และบทบาทการเปนผูนําครอบครัวดานสังคม
สวนดานเศรษฐกิจลดลง   
  สรุปไดวา   เมื่อบุคคลเขาสูวัยสูงอายุ   ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมทั้ง
ดานรางกาย  จิตใจ และสังคม   เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกอใหเกิดความเครียดแกผูสูงอายุ   
และเปนสิ่งที่มีผลกระทบตอความสมดุลของชีวิต   ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาสุขภาพ     ฉะนั้น  จาก
การคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุเปนปจจัย
หนึ่งที่มีผลตอการสุขภาพจิตดีที่แตกตางกัน   ดังนั้น ผูสูงอายุจึงตองพยายามปรับตัวใหอยูในภาวะที่
มีความสมดุล   เพื่อดํารงไวซ่ึงความมั่นคงของชีวิตและมีสุขภาพที่ดีทั้งทางรางกายและจิตใจ 
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2.  แนวคิด  ทฤษฎีเก่ียวกับสุขภาพจติ 
 

2.1  ความหมายเกี่ยวกับสุขภาพจิต 
โดยทั่ว ๆ ไปเมื่อกลาวถึงเรื่องสุขภาพจิต  คนทั่ว ๆ ไปจะมองเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรม

ความสามารถในการปรับตัวเมื่อตองเผชิญกับสถานการณตาง ๆ  ซ่ึงเปนการยากที่จะชี้ไดชัดเจนวา
พฤติกรรมประเภทใด    หรือระดับใดที่จะเเสดงถึงการมีสุขภาพจิตดี   จึงมีผูใหความหมายหรือคํา
นิยามเกี่ยวกับสุขภาพจิตไวหลาย ๆ  ประการดังตอไปนี้ 

สายสุรี   จุติกุล  (2511 : 12, อางถึงใน สมศักดิ์   ศรีสันติ 2539 : 38)  กลาววา  คนที่มี
สุขภาพจิตดี (Mentally  Health)  คือคนที่ยอมรับความเปนจริง   และมองเห็นความสัมพันธที่
ถูกตองระหวางตนเองกับสิ่งแวดลอม 

ฝน   แสงสิงแกว  (2521 : 45)  บิดาแหงวงการสุขภาพจิตและจิตเวชแหงประเทศไทย
ใหคํานิยามสุขภาพจิต  คือสภาวะของชีวิตที่มีสุข   ผูมีสุขภาพจิตที่ดีคือผูที่สามารถปรับตัวอยูไดดวย
ความสุขในโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้ได   หรือผูซ่ึงมีสุขภาพจิตดีคือผูที่พอใจตนเอง  
พอใจผูอ่ืน   และสามารถปรับตัวเองใหเขากับสังคมไดดวยความสุข  ทั้งสามารถบําเพ็ญประโยชน
ตอตนเองและผูอ่ืนไดดวยความสุข 

สุภา   มาลากุล  ณ  อยุธยา  (2512 : 1)  กลาววา สุขภาพจิต ไมใชเร่ืองของโรคปราสาท
เทานั้น   แตจะเกี่ยวของกับการคิดนึก  ความรูสึก และการกระทําของบุคคล  ซ่ึงก็คือความมั่นคงทาง
ใจ  ผูที่มีสุขภาพจิตสมบูรณจะรูสึกถึงความมั่นคงทางใจนี้เสมอ   และเปนสมาธิที่มีคุณคาของสังคม
มีความสุขตามสมควรแกอัตภาพ   ปรับตัวไดดีโดยไมทําใหเกิดความเสียหายแกตัวเองและผูอ่ืน   

สมพงษ   รังสิพราหมณกุล  (2525 : 1, อางถึงใน จันทิมา   จารณศรี 2539 : 16) ไดให
ความหมายไววา   ผูที่มีสุขภาพจิตดีนั้นจะตองเปนผูมองโลกในแงดี  พึ่งตนเองได  พึ่งผูอ่ืนไดบาง    
สามารถทําประโยชนใหแกตนเองและผูอ่ืนไดปรับตัวเองใหเขากับปญหาและอุปสรรคของชีวิตได
โดยไมเสียดุลยภาพ    สํารวจ    และมองตนเองอยางถูกตองตามความเปนจริง   รูสึกในคุณคาและ
ขอบเขตของตนเอง   มีความพึงพอใจในสถานภาพของตนและรูสึกมีความมั่นคงในชีวิต 

สุจริต   สุวรรณชีพ  (2525 :3, อางถึงใน จันทิมา  จารณศรี  2539 :17) กลาววา  
สุขภาพจิตคือสภาพจิตในที่มีความเขมแข็ง   สามารถแกปญหา   และปรับจิตใจใหมีความสุขได
อยางเหมาะสมกับสภาพที่เปนจริงในการดํารงชีวิต    และสุขภาพจิตของมนุษยโดยทั่วไป   จะมี
ลักษณะไมคงที่เปล่ียนแปลงกลับไปกลับมาทุกขบางสุขบาง   ไดเสมอจากแรงผลักดันทั้งภายใน
ตัวเองและจากผูคนในสังคม 
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ฉวีวรรณ  สัตยาธรรม (2528 : 2, อางถึงใน  เต็มเดือน  ศรีผอง 2542 :19) ใหความหมาย
ของสุขภาพจิตวา  สุขภาพจิต  หมายถึง  สภาวะของชีวิตที่เปนสุข การมีสุขภาพจิตดีก็หมายถึงการมี
จิตใจที่เขมแข็งสงบเยือกเย็น  สามารถเผชิญกับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม   
ปรับตัว  ปรับใจใหเขากับสถานการณตาง ๆ ไดดี   อยูในสังคมไดอยางเปนสุข  ทําประโยชนแก
ตนเองและผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

สุรกุล   เจนอบรม  (2534 : 2)  ใหความหมายของสุขภาพจิตไว   2  ประการคือ 
1. สุขภาพจิต    คือสมรรถภาพในการปรับปรุงตัวเขากับส่ิงแวดลอมไดดี   มีความถูก

ตองแกปญหาในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม    และสามารถทําประโยชนแกตนเองและสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพ   คนที่มีสุขภาพจิตดียอมมีรางกายแข็งแรง   อารมณมั่นคง  และมีความสามารถ
ในการทํางาน    ตลอดจนปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี 

2. สุขวิทยาจิต    คือการสงเสริมใหคนมีสุขภาพจิตสมบูรณ   การปองกันความพิการ
ทางจิต   และการบําบัดรักษาความพิการทางจิตของมนุษย 

เกษม   ตันติผลาชีวะ และกุลยา  ตันติผลาชีวะ (2528 :78) กลาววา  สุขภาพจิตหมายถึง    
ภาวะที่คนเราสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  และพึงพอใจชีวิตของตนเอง   คนที่มี
สุขภาพจิตดีจะสามารถตอบสนองตอส่ิงเราหรือความเครียดไดอยางเหมาะสม  ทั้งในแงขอเท็จจริง
และอารมณ  โดยการตอบสนองนั้นจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค  ซ่ึงมิไดหมายถึง
เฉพาะการทนตอเหตุการณในวันหนึ่ง ๆ  เทานั้น   แตตองสามารถสงผลในทางเจริญงอกงามดวย 

กรมการแพทย   กระทรวงสาธารณสุข   (2532 :3) ไดใหความหมายสุขภาพจิตวา  เปน
จิตใจของบุคคลที่สามารถแกปญหาสามารถปรับตัวและปรับจิตใจไดอยางเหมาะสมกับสังคมและ
สภาพแวดลอมที่เปนจริง   และเสริมวาในการดําเนินชีวิตปุถุชนยอมตองเผชิญความทุกข   ความตึง
เครียด   ความไมพอใจ   ความผิดหวัง   แตผูที่มีสุขภาพจิตดีจะสามารถแกปญหา  หรือผอนปรน
และหาทางออกที่เหมาะสม 

ผองพรรณ   เกิดพิทักษ  (2530 : 6)  ไดใหความหมายของสุขภาพจิตไววา  สุขภาพจิต
หมายถึง    ความสมบูรณทางจิตใจของมนุษย ซ่ึงจะชวยใหมนุษยดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปน
สุข   ปราศจากโรคจิต  โรคประสาท   มีความสามารถในการปรับตัวในสังคมไดอยางเหมาะสม   มี
ความมั่นคงทางใจ   มีสมรรถภาพในการทํางานมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น  และสามารถทํา
ประโยชนใหแกตนเองและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อุดม   ลักษณวิจารณ  (2530 : 5 , อางถึงใน  ศรีรัตนา   ศุภพิทยากุล  2534 : 32) ให
ความหมายวา  สุขภาพจิตหมายถึง   สภาพที่เปนสุข   ซ่ึงก็คือสภาพของจิตใจที่สามารถดําเนินชีวิต
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ไดอยางมีความสุข   เปนความสามารถสวนบุคคลที่จะแกปญหาของตนเอง  โดยตั้งอยูบนรากฐาน
ของความเปนจริง   อยูในกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณีและตามวัฒนธรรมของตน 

ดนัย  ไชยโยธา  (2531 : 12, อางถึงใน เต็มเดือน   ศรีผอง 2542 : 20) ใหความหมาย
ของสุขภาพจิตวา   หมายถึง   สภาพของจิตใจที่เปนสุข   สภาพจิตใจของคนเราจะเปนสุขได   ถาเรา
ควบคุมอารมณตนเองใหมั่นคง  ทําจิตใจใหเบิกบาน   แจมใส   ปรับตัวเองใหเขากับส่ิงแวดลอมได
ทุกสถานการณ   และสามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็ว 

กรมสุขภาพจิต   กระทรวงสาธารณสุข   (2532 : 1) ไดใหความหมายของสุขภาพจิตไว
วาสุขภาพจิต   หมายถึง   สภาพความสมบูรณของจิตใจ  สภาพของจิตใจจะสมบูรณเพียงใด  ดูจาก
สมรรถภาพของจิตใจในเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 

1. การกระชับมิตร   หมายถึง   ความสามารถในการผูกมิตร   และคงความเปนมิตรนั้น
ไวได   รวมถึงการอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

2. การพิชิตอุปสรรคและปญหา   หมายถึง   ความสามารถในการแกไขปญหา  และการ
ปรับตัวใหสามารถอยูไดในสภาพสังคม   และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

3. ความพึงพอใจ  หมายถึง   การทําใจใหเขาใจ ยอมรับในเหตุการณที่เกิดขึ้นตามความ
เปนจริง   สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขตามอัตภาพ 

กรมสุขภาพจิต  สํานักพัฒนาสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  (2537 : 28)  มีการ
สัมมนาการจัดตั้งองคกรประสานเครือขายและการนิยามความหมายสุขภาพจิต  ระหวางวันที่  22 – 
23 กันยายน  2537  ณ โรงแรมหลุยส  แทเวิรน  กรุงเทพมหานคร  ไดขอสรุปวา   สุขภาพจิตคือ
สภาพชีวิตที่เปนสุขอันเปนผลมาจาก  การมีวิธีการมองตน  มองโลก  รวมทั้งสามารถจัดการกับ
ความคิด   อารมณ   และการแสดงออกตอตนเองผูอ่ืน  และสังคมอยางเหมาะสมและสรางสรรค   
ภายใตสภาพแวดลอมและเวลาที่เปลี่ยนแปลง 

อัมพร   โอตระกูล   (2538 : 14)  ใหความหมายวา   สุขภาพจิตคือสภาพชีวิตที่เปนสุข  
มีความสมบูรณทั้งทางกายและทางใจ   สามารถปรับตัวหรือความตองการของตนใหเขากับ
สภาพแวดลอม    เขากับบุคคลที่อยูรวมกับสังคมที่เกี่ยวของดวยดี   โดยไมกอความเดือดรอนใหแก
ตนเองและผูอ่ืน   ทั้งยังกอใหเกิดผลดีและประโยชนสุขแกตนเองอีกดวย 

องคการอนามัยโลก  (World  Health  Organization, อางถึงใน สุจินต  ปรีชาสามารถ 
2535 : 14)  ไดใหความหมายสุขภาพจิตไววา   หมายถึง   สภาพชีวิตที่เปนสุข   ผูที่มีสุขภาพจิตดี ไม
เพียงแตจะปราศจากโรคจิตและโรคประสาทเทานั้น   แตยังสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมและสิ่ง
เเวดลอมของตนไดอยางมีความสุขอีกดวย    มีความสัมพันธกับผูอ่ืนดวยดี  มีชีวิตที่สมดุล   สามารถ
สนองความตองการของคนในโลกไดอยางมีความสุขอีกดวย   มีความสัมพันธกับผูอ่ืนดวยดี  มีชีวิต
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ที่สมดุล    สามารถสนองความตองการของคนในโลกได   โดยไมมีขอขัดแยงใด ๆ  ภายในจิตใจ
ของตนเอง 

คลายน (Kline1944, อางถึงใน  ลิขิต   กาญจนาภรณ 2547 : 24) ไดกลาววา สุขภาพจิต    
หมายถึง  การที่บุคคลไดสํารวมและใชความสามารถทั้งมวลของตนเพื่อการรักษาไวซ่ึงขวัญและ
กําลังใจ   ทั้งของตนเองและของกลุมใหอยูในระดับที่นาพึงพอใจ  กิจกรรมสวนใหญที่คนจะทํา
เกี่ยวกับการปองกันตัวเอง    การเอาตัวเองใหรอดพนจากการเปนโรคจิต  โรคประสาท  และเนนให
ไปสูการสงเสริมสุขภาพจิตที่ดีแทน 

เมนนิงเจอร  (Menninger 1941, อางถึงใน ลิขิต   กาญจนาภรณ  2547 : 24) ไดให
ความหมายของสุขภาพจิตวา   การปรับตัวของบุคคลที่กระทําตอเหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
ที่เขาไดสัมพันธดวย   เพื่อใหชีวิตของเขามีประสิทธิภาพมากที่สุด   มีความสุขเปนที่สุด  โดยท่ีได
พยายามรักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบ   และขอตกลงตาง ๆ  ของสังคมไดอยางราบรื่นไมขัดแยง  
การที่คนที่จะมีสุขภาพจิตดีนั้นเขาตองบูรณาการพฤติกรรมใหมีความสมดุลในดานอารมณ  
สติปญญา   และการสังคมไดอยางเหมาะสมจนถึงจุดที่รูสึกเปนสุขใจ 

กลาสเซอร(Glasser 1960, อางถึงใน  สุจินต  ปรีชาสามารถ 2535 :14)ไดใหความหมาย
สุขภาพจิตวาเปนความรับผิดชอบ  เปนความสามารถของบุคคลที่สนองความตองการตาง ๆ ได
สําเร็จ   โดยไมขัดขวางกับคนอื่น  และสนองความตองการตาง ๆ  ของเขา  โดยท่ีความตองการ
พื้นฐานนั้น   จําแนกได  2  ประการ    คือความตองการที่จะรักและตองการเปนที่รักของคนอื่น  กับ
ความตองการวาตนเองมีคาทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 

เบอรนารด (Bemard  1970, อางถึงใน  จิตรกัญญาณ  บุญญา  2539 : 12) ใหความหมาย
วา  สุขภาพจิตหมายถึงการปรับตัวของบุคคลใหเขากับตนเอง   และเขากับสภาวการณของโลกได
อยางดี   และมีประสิทธิภาพตนเองมีความพึงพอใจ    กลาเผชิญกับปญหา   และยอมรับตามสภาพ
ความเปนจริง 

คาแปลน,  ฟรีดแมน  และ  ซาดอคซ  (Kaplan,   Freedmam   &  Sadock,    อางถึงใน 
ลําเนาว   เรืองยศ  2535 : 18) ใหความหมายไววา  สุขภาพจิต  หมายถึง  ความรูสึกเปนสุข  สามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

สรุปไดวา  สุขภาพจิต   ความหมายถึง   ความสามารถของบุคคลในการปรับตัวใหเขา
กับสภาพของสังคม   และสิ่งแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา   ดําเนินชีวิตไดอยางมีความ
เหมาะสม   มีคุณคาตอสังคม   และสามารถทําประโยชนใหแกตนและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.2  องคประกอบเกี่ยวกับสุขภาพจิต 
นักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบหรือลักษณะของผูมีสุขภาพจิตดี              

โดยไดแยกลักษณะองครวมของสุขภาพจิตออกมาเปน  3  มิติ  คือ   
1. มิติที่เกี่ยวกับคุณภาพของจิต    ที่เปนคุณสมบัติภายในตัวบุคคล  ไดแก 

1.1  ความสงบผอนคลายของจิต   หมายถึง  การมีสมาธิ  มีความพึงพอใจกับส่ิงตาง 
ๆ  พอใจในชีวิตทั่วไป   มีความมั่นคงภายใน  มีความสงบ  อดทน  เขมแข็ง  สามารถควบคุมอารมณ
พฤติกรรมไมออนไหวไปตามสิ่งรอบตัว 

1.2  มีการสํารวจและเขาใจตนเอง  หมายถึง   การสํารวจจิตใจ  ทําความเขาใจความ
ตองการของตนเอง   ในสภาพที่สอดคลองกับความเปนจริงของโลกภายนอก 

1.3 วิธีการมองโลก    และการเขาใจความเปนของโลกภายนอก    หมายถึง  
ความสามารถในการมองโลกตามความเปนจริงภายนอก   สามารถประเมินสถานการณไดอยาง
ถูกตอง    มีความคาดหวังที่สอดคลองกับความเปนจริง   กําหนดวิธีดําเนินชีวิตแกไขปญหาตาง ๆ 
ไดอยางเหมาะสม    

2.  มิติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดลอมรอบตัวและโลกภายนอก   ไดแก 
2.1 ความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง  หมายถึง  

ความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณตาง ๆ   เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมอยางปกติสุข   มี
ระบบระเบียบแหงความคิด   สามารถจัดการกับปญหา   ส่ิงแวดลอมรอบตัว   และโลกภายนอกได
โดยไมกอความเดือดรอนแกตนเอง   บุคคลอื่นและสังคมวงกวาง   รวมทั้งสามารถทําหนาที่ไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

2.2 การทําประโยชนตอสังคม   บุคคลจะมีความพอใจกับการไดทําประโยชนตอ
สังคมมีมนุษยสัมพันธ    มีเพื่อนที่สามารถชวยเหลือในยามตองการ  รวมถึงสามารถรวมทํา
ประโยชนตอสังคมดวยความสุข   สงบและมีความพอใจ 

2.3  ความสามารถสรางสัมพันธกับบุคคลแวดลอมในสงคม หมายถึง ความสามารถ
ในการสรางสัมพันธภาพที่มีความหมาย   มีความผูกพัน  ส่ือสารกับสิ่งแวดลอมภายนอก  ไดตามที่
ตนตองการ   เหมาะสมกันสถานการณ   สรางเครือขายทางสังคมที่จะเกื้อหนุนตอสังคม 

3.  มิติทางสังคมเกี่ยวของกับกระบวนการทางสังคมและวิถีการดําเนินชีวิต  สุขภาพจิต
เปนสิ่งที่แยกไมไดจากระบวนการทางสังคม   มิตินี้จึงเปนการมองสุขภาพจิตในระดับสังคม
มากกวาในระดับปจเจกบุคคล    เนื่องจากกระบวนการทางสังคมมีสวนกําหนดทางเลือกของบุคคล   
และวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของสมาชิกในสังคม  (กรมสุขภาพจิต    สํานักพัฒนาสุขภาพจิต  
กระทรวงสาธารณสุข  2537 : 26) 
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วีระ  ไชยศรีสุข  (2533 : 13)  ไดกําหนดองคประกอบของผูมีสุขภาพจิตดี    ดังนี้ 
1. ความตองการ   ถามีความตองการแลวไมไดรีบการตอบสนอง  ยอมทําใหเกิดปญหา

ทั้งทางรางกายและจิตใจได    ซ่ึงเปนปญหาสําคัญปญหาหนึ่งทางดานสุขภาพจิต 
2.  มีเปาหมายของสุขภาพจิต    ถาเปาหมายของสุขภาพจิตเปนจริงก็จะเกิดความสุข 
3.  การรูจักตัวเองและยอมรับตัวเอง 
4. การเจริญเติบโต   และการพัฒนาการทางรางกาย    ถาเปนไปตามปกติก็จะทําให

บุคคลมีการพัฒนาการทางจิตควบคูกันไปอยางสมดุล 
5. ความรัก  ความรักที่มีตอตนเองและบุคคลอื่น  ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค  

เสียสละ    ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ    ความเมตตา    และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
6. การยอมรับความจริง    ผูที่ยอมรับความจริงทั้งผิดหวังและสูญเสียไดไมตีโพยตีพาย  

ก็จะอยูไดอยางมีความสุข 
7. การควบคุมอารมณ    ผูที่มีความสามารถในการรักษาและควบคุมอารมณใหอยูใน

สภาพปกติได    เปนผูมีสุขภาพจิตดี 
8. ความสุข   ผูที่มีความสุขคือผูที่ชอบติดตอกับผูอ่ืน  ใหความรวมมือ  รวมแสดงความ

คิดเห็น    ยิ้มแยมแจมใส    ประพฤติปฏิบัติตนอยูในบรรทัดฐานของสังคม   สามารถดําเนินชีวิตไป
กับผูอ่ืนไดดี 

อภิสิทธิ์   ธํารงวรางกูร  (2542 : 3)  กลาววา  ความสุขของคนเรามี  8  เร่ืองใหญ ๆ  ซ่ึง
เปนองคประกอบที่สําคัญของสุขภาพจิต 

1. ความสุขจากการมีหลักประกันในชีวิต   ซ่ึงหมายถึง  เกิด แก เจ็บ ตาย  มีผูดูแล ไม
เปนไปตามบุญตามกรรม    และการมีทรัพยสิน  ที่ดินทํากิน 

2.  ความสุขจากการมีสุขภาพกายและทางในดี 
3.  ความสุขจากการที่มีครอบครัวที่อบอุน 
4.  ความสุขจากการมีชุมชนที่เขมแข็ง 
5. ความสุขจากการมีความภาคภูมิใจ  การที่ลูกหลานไดดีพึ่งตนเองได  การมีภูมิปญญา

ที่จะถายทอดสูลูกหลาน   และผูสนใจ 
6. ความมีอิสรภาพ  การมีอิสระในการคิด  การพูดและทําโดยไมสรางความเดือดรอน

ตอผูอ่ืน  และสิ่งเเวดลอมรวมทั้งการไมมีหนี้ 
7. ความสุขจากการบรรลุธรรม   ซ่ึงหมาย    ถึงการมีปญญาที่จะรู เทาทันความ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและสิ่งแวดลอม 
8.  มีส่ิงแวดลอม   ดิน  น้ํา  ปา   ตนไมใหญ 
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อภิชัย   มงคล  และคณะ (2544 : 8)  ไดทําการศึกษาเรื่องสุขภาพจิตคนไทย : มุมมอง
ของประชาชนชาวอีสาน  ผลการศึกษาในดานลักษณะของผูมีสุขภาพจิตดี  ประกอบดวย 4 ประการ    

1. สุขภาพจิตดี (จิตใจดี   มีคุณธรรม  จิตใจเยือกเย็น  สบายใจ  ยิ้มแยมแจมใส  หนาตา
สดชื่น  จิตใจราเริง  สนุกสนาน   จิตใจสบาย   ไมโกรธ  ไมดุดา   และปลอยวาง) 

2. สุขภาพแข็งแรง (ไมมีโรค   ไมมีโรคภัยไขเจ็บ   ไมเจ็บไข  สบายกาย   สุขภาพดี  
รางกายสมบูรณ   นอนหลับได) 

3.  ความผาสุก  (อยูดีกินดี   มีเงินพอใช   มีเงินทอง  มีความสุข  อยูเปนสุข ไมมีปญหา
ครอบครัว   ลูกอยูในโอวาท   พอใจในสิ่งมีอยู  ไมอยากได  ไดอะไรเกินความพอดี  เพื่อนบานดี  
ไมมีศัตรู    มีเพื่อนฝูง   และสิ่งแวดลอมดี) 

4.  คุณลักษณสวนบุคคลเชิงบวก  (เคารพผูใหญลูกหลานรักใครดูแล  เคารพนับถือกัน  
พูดจาดี   พูดคุยกับคนอื่นดี   ไมบนดุดา   รูจักทํามาหากิน  ไมเกี่ยงงาน  และไมใชสารเสพติด) 

จาโฮดา  (Jahoda  1958,  อางถึงใน  อภิชัย   มงคล  และคณะ  2544 : 14)  ไดใหแนวคดิ
ในการประเมินสุขภาพจิตของคนทั่วไป  โดยพิจารณาจากทัศนคติของบุคคลที่มีตอตนเอง  
พัฒนาการดานจิตใจและอารมณของเขา   และการทําตนใหเปนประโยชน   ความผสมผสาน
กลมกลืนของบุคลิกภาพความเปนตัวของตัวเอง   ไมตกอยูภายใตอิทธิพลของสังคมจนเกินไป  การ
รับรูความเปนจริงที่เกิดขึ้นรอบตัวตนเอง   และความสามารถเอาชนะสิ่งแวดลอม   ส่ิงเหลานี้คือ
ดัชนีที่จะบงชี้วาบุคคลมีสุขภาพจิตดีหรือไมดี  ไดดังนี้ 

1. ทัศนคติที่บุคคลมีตอตนเอง  (Attitude  of  individual  toward  own  self)  เขาคิด
อยางไรกับตัวเอง   เชนดูถูกตัวเองหรือไม   หรือวาหลงตัวเอง   เขามีภาพพจนเกี่ยวกับตนเองถูกตอง
หรือไม    และเขารูสึกอยางไรตอตนเอง   สงสารตนเอง   สมเพชตนเอง   รูสึกวาตนเองต่ําดอย  หรือ
รูสึกวาตนเองยิ่งใหญเกินเลยความเปนจริง 

2. การเติบโตและพัฒนาในความเปนตัวเองของตัวเอง (Growth  and  development of  
self – actualization)  เขาจะตองมีแรงดลใจในดานที่จะพัฒนาใหตนเอง  ในดานการทําความเจริญ
ใหแกสังคมที่เขาอยู  ซ่ึงตรงขามกับบุคคลที่มีความเจ็บปวยทางจิต   มักเปนผูที่ขาดแรงดลใจ 
(Deficiency of motivation) จึงคลายคนขาดชีวิตชีวาและอยูไปอยางไรประโยชน   บุคคลที่มี
พัฒนาการทางอารมณจะใชชีวิตตนอยางมีคุณคาทั้งตอตนเองและสังคม 

3. มีบุคลิกภาพที่ประสมประสานดี  (Integration) คําวาประสมประสานคือ  ความ
สมดุลของพลังดลใจและพลังควบคุม (Balance  of  Psychic  forces)  ในคนปรกติโดยทั่วไปเรามี
ความอยากความตองการดวยกันทั้งสิ้น  และขณะเดียวกันเราก็มีแรงควบคุม   ซ่ึงแรงทั้งสองนี้
จะตองสมดุล    เราจึงมีชีวิตอยูอยางสุขสบายได    หากแรงทั้งสองนี้ขัดแยงกันเอง   คือมีแรงใดแรง
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หนึ่งมากเกินไป   ก็จะทําใหเราหมดความสุข   เพราะไมไดตอบสนองความตองการสวนตัว  หรือ
ตอบสนองความตองการสวนตัวมากไปทําใหขัดแยงกับสังคมสวนใหญ 

4.  มีความเปนตัวของตัวเอง (Autonomy or independence  from  social  influence)  มี
ความสามารถควบคุมความประพฤติของตนใหอยูในแบบแผน โดยไมตองอาศัยแรงควบคุม
ภายนอกและยังประพฤติปฏิบัติตน  โดยยึดถือความเชื่อถือความเชื่อมั่นของตนเปนหลัก  ไมตกอยู
ภายใตอิทธิพลของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง 

5.  จะรับรูสถานการณตาง ๆ  ที่เปนจริง  (Perception  of  reality)  การรับรูของเขาจะ
ไมถูกบิดเบือนโดยอคติในตนเอง   โดยความตองการของตนเอง   หรือบิดเบือนโดยอารมณสวนตัว  
เขาจะสามารถรับรูเหตุการณอยางที่เปนจริง 

6. สามารถเอาชนะสิ่งแวดลอมได (Environment   mastery)  ผูที่มีสุขภาพจิตดีจะตอง
เปนผูที่มีความสามารถชนะสิ่งแวดลอมได   จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตนเองใหเหมาะสมแก
ภาวการณไดอยางเหมาะสม    จะตองมีทักษะในมนุษยสัมพันธอยางเพียงพอที่จะใหชีวิตดําเนินได
อยางราบรื่น   จะตองเผชิญกับปญหาชีวิตไดอยางไมยอทอ 

ทรูโบวิทซ  (Trubowitz  1994 : 221,  อางถึงใน อภิชัย  มงคล  และคณะ 2544 : 14)  ได
จําแนกพฤติกรรมที่บงบอกถึงการมีสุขภาพจิตดีของบุคคลเปน  5  ลักษณะคือ 

1. ความสุข   รูจักหาความสุขสนุกสนานใหแกชีวิตของตนเอง   สามารถมีกิจกรรม
รวมกับคนอื่นตามที่ตองการ 

2. การควบคุมพฤติกรรม สามารถยอมรับและเขาใจการแสดงออกอยางมีขอบเขตและ
สามารถตอบสนองตามกฎระเบียบ   ประเพณีของกลุมได 

3.  การประเมินความเปนจริง    รับรูส่ิงที่เกิดขึ้นรอบตัวไดอยางถูกตอง   มีความรูสึกที่
ดีตอผลที่จะเกิดขึ้นไมวาผลลัพธจะออกมาในแงดีหรือไมดี   และจะติดตามการกระทํานั้น   สามารถ
แยกแยะความแตกตางของสถานการณที่เกิดขึ้นไดวาส่ิงใดเปนจริงหรือไมจริง 

4. ประสิทธิภาพในการทํางาน มีความพยายามทํางานอยางเต็มความสามารถที่มีอยูเมื่อ
ประสบความลมเหลวยังคงยืนหยัดสามารถทํางานตอไปได 

5. มีแนวคิดของตนเองในดานสุขภาพ    มีความเปนตัวตนและเขาถึงอุดมคติตามความ
เหมาะสม  มีเหตุผลและมีความเชื่อมั่น สามารถแสวงหาแหลงประโยชนชวยเหลือเมื่อมีความเครียด                    

สรุปองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิตของบุคคลคือ 
1. ลักษณะของความสุขหรือความทุกขของบุคคลในปจจุบัน  ซ่ึงบุคคลรับรูไดจาก

ความรูสึกที่มองตนเองทั้งในดานบวกและดานลบ  รับรูจากสภาวะสุขภาพของตนเอง   ความ
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เจ็บปวยที่เกิดขึ้นทั้งทางรางกายและจิตใจ    ซ่ึงผลกระทบตอสภาพจิตใจ   ตลอดจนการยอมรับใน
ภาพลักษณและรูปรางของตนเอง 

2. เมื่อมีปญหาหรือความทุกข    มีความสามารถที่จะแกปญหาไดมากนอยแคไหน   
เพื่อที่จะกลับมาดําเนินชีวิตไดอยางปกติ 

3. การดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพ   มีลักษณตาง ๆ ที่ทําใหการดําเนินชีวิตมีคุณภาพที่สําคัญ
มี  3  ดานคือ 

3.1  การอยูรวมกันกับคนอื่น  สรางประโยชนใหกับคนอื่นและสังคม 
3.2  การดํารงชีวิตและการทํางานใหกาวหนา 
3.3  ความสามารถในการสรางความสุขใหตนเอง 

สําหรับการดําเนินชีวิตที่มีคุณภาพเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางสุขภาพจิต  ซ่ึงชวย
ทําใหชีวิตดีขึ้น 
 
2.3  ลักษณะของผูมีสุขภาพจิตดี 

ลักษณะผูมีสุขภาพจิตดี    ไดมีนักวิชาการหลายทานใหคําอธิบายไว    ดังนี้ 
สุภาพรรณ  โคตรจรัส (2525 :114 – 116) ไดใหแนวทางในการพิจารณาผูมีสุขภาพจิต

ดีไวหลายดาน   ดังนี้ 
1. ดานสติปญญา   ความคิด   ความเขาใจ  หมายถึงผูที่มีการรับรูตรงตามความเปนจริง 

ใชสติปญญาในการพิจารณาตนเองและสิ่งแวดลอม   คือและทําอยางมีเหตุผล  รับรูและเผชิญปญหา
ตามความเปนจริง 

2. ดานประสบการณทางอารมณ   สามารถเผชิญกับความเครียด และความกดดันตาง ๆ 
ไดเปนอยางดี   มีความขัดแยงในใจนอยมาก   ยอมรับในเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น   ไมมีความเก็บ
กดหรือการขัดแยงภายในจิตใจ    มีความมั่นคงทางอารมณ   สามารถเอาชนะความขัดแยงทั้งภายใน
และภายนอกไดโดยบุคลิกภาพไมเสียสมดุลแตอยางใด 

3. ดานตนเอง  มีความเขาใจตนเอง  รูจักตนเอง   เปนตัวของตัวเอง รูวาตนเองตองการ
ส่ิงใดในชีวิต   ยอมรับในสิ่งที่ตนเองบกพรอง  และภาคภูมิใจในจุดที่ดี   มีการพัฒนาตนเองและเปน
ในสิ่งที่ตนเองเปนอยูไดอยางดีที่สุด 

4. ดานสังคม   เปนผูที่มีสัมพันธภาพดี   สามารถสรางสัมพันธภาพที่อบอุน  และเปน
มิตรกับผูอ่ืนไดดี  ไมแยกตนเองจากสังคม   หรือแสวงหากิจกรรมจากสังคมมากไปจนทําใหสัม
พันธภาพกับผูอ่ืนเปนเพียงผิวเผิน  ไมพึ่งพาผูอ่ืน  หรือเรียกรองจากผูอ่ืนมากจนเกินไป   สามารถ
เปนทั้งผูใหและผูรับได   ไมคลอยตามสังคมอยางไรเหตุผล 
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5. ดานการทํางาน   สามารถทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ  เลือกอาชีพที่ตนเองมีความรู
และความถนัด    มีความกระตือรือรน   สามารถทํางานใหสําเร็จไดโดยไมคิดวาเปนความกดดัน
และตองใชความพยายามสูง 

6. ดานการเผชิญปญหา  และการแกไขปญหา  เมื่อเผชิญปญหาจะมีการควบคุมอารมณ   
ใชสติปญญาในการแกไข    และสามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสม 

7. ดานความรัก   มีความรักทั้งตอตนเองและตอเพื่อนมนุษย  มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  
รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม   มีประโยชน   มีเกียรติ   มีคุณคา  และมีศักดิ์ศรี  ซ่ึงส่ิงเหลานี้
จะสงผลใหตนเองเกิดความพึงพอใจในชีวิต 

สุวณีย    เกี่ยวกิ่งแกว  (2527 : 13 – 29)  อธิบายลักษณะของผูมีสุขภาพจิตดีไว   ดังนี้ 
1.  ตองมองตนเองในดานดี   เห็นคุณคาของตนเอง   ไมมองวาตนเองต่ําตอยไรคา 
2. รูจักตนเอง เชื่อม่ันในตนเอง   พึ่งตนเองได   รับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ

ของตนเอง   และยอมรับความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 
3.  มีความรูสึกที่ดีตอคนอื่น    มีความเชื่อมั่นในความสามารถของคนอื่น 
4. ยอมรับขอบเขตความสามารถของตนเอง   รูวาตนเองมีจุดเดนและมีจุดดอย ใชความ

ผิดพลาดที่เกิดขึ้นเปนประสบการณในการเรียนรู 
5. สามารถยับยั้งความตองการทั้งหลายได   รูวาสิ่งใดเหมาะสม  หรือขัดตอวัฒนธรรม

และประเพณีหรือไม 
6.  สามารถสนองความตองการของตนเองไดอยางเหมาะสม 
7.  สามารถสรางสัมพันธภาพอันอบอุนกับผูอ่ืนได 
8.  รูผิดชอบชั่วดี    มีคุณธรรม 
9.  ยอมรับ   และสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ    ระเบียบ    ขอบังคับของสังคมได 
10. ไมมีความรูสึกอิจฉาริษยาคนอื่น 
11. สามารถรับรูความจริงของชีวิต อยูในโลกของความเปนจริงไดไมปฏิเสธความจริง 
12. สามารถอยูไดโดยลําพัง   รวมกลุมกับผูอ่ืน   พึ่งพาตนเองไดอยางเหมาะสม 
13. ยอมรับวาภาวะเครียด   และการเปลี่ยนแปลงเปนสวนหนึ่งของชีวิต 
14. มีอารมณขัน 
15. มีอารมณหนักแนน   มั่นคง  ไมหวั่นไหวตอส่ิงเรา 
ผองพรรณ   เกิดพิทักษ  (2530 : 19)  ไดสรุปลักษณะของผูมีสุขภาพจิตดีไว  ดังนี้ 
1. มีสุขภาพกายดี  มีสุขนิสัยดี ในเรื่องการพักผอน  การออกกําลังกาย  การรับประทาน

อาหารและการรักษาความสะอาด 
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2.  สามารถเผชิญกับความจริง   โดยไมแสดงพฤติกรรมเกินกวาเหตุ 
3.  เมื่อพบอุปสรรคจะพยายามใชวิธีแกปญหาโดยตรง  ไมหลีกหนีปญหา 
4.  มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 
5.  มีความเคารพตนเองและผูอ่ืน   มีเจตคติที่ดีตอชีวิต 
6.  มีเปาหมายความสนใจและวิธีการไปสูเปาหมายในขอบเขตที่สังคมยอมรับ 
7. เขาใจและยอมรับตนเองอยางแทจริง   ทราบถึงสวนดีและยอมรับขอบกพรองของ

ตนเองเปนคนมีอารมณขัน 
8. มีความกระตือรือรนในชีวิต   ไมเบื่อหนายทอแท  เขาทํากิจกรรมตาง ๆ  ดวยความ

พอใจ 
องคการอนามัยโลก (อางถึงใน  จันทิมา   จารณศรี  2539 : 66) ไดเสนอลักษณะของผูที่

มีสุขภาพจิตดี   จะตองมีลักษณะดังนี้ 
1. สามารถรักษาอารมณไวไดในลักษณะสม่ําเสมอ  มีสติประกอบปญญา  มีความ

คิดเห็นกวางขวางมองเห็นสิ่งตาง ๆ ที่เปนจริงสามารถปรับตัวเขากับปญหาและเหตุการณตาง ๆ ได 
2.  หาความพึงพอใจจากสังคมได    ขณะเดียวกันก็พยายามใหบริการแกสังคมดวย 
3. มีความพิการเจ็บปวยทางกาย   ซ่ึงอาจเปนอุปสรรคในการเลือกอาชีพที่ตนเองพอใจ    

แตก็สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
4. มีมนุษยสัมพันธ   ซ่ึงปลูกฝงมาจากภายในครอบครัวอันเปนสวนหนึ่งที่จะกอใหเกิด

ความรูสึกนึกคิดตอคนอื่นในทางที่ดี 
กรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข (2532 : 3) ไดกลาวถึงลักษณะของผูมีสุขภาพจิต

ดีไว   ดังนี้ 
1. ไมมีโรคทั้งทางดานรางกายและดานจิตใจ 
2.  สามารถสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืนได 
3. สามารถปรับตัวใหอยูในสังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนเเปลงไปไดทําประโยชน

ใหแกตนเองและชุมชน   ไดตามแตสภาพของตน 
4. สามารถปรับจิตใจใหเกิดความพอใจ  เมื่อเกิดความขัดแยงก็ทําจิตใจใหมั่นคง ไม

หวั่นไหวไปตามสิ่งแวดลอม 
นีวิต  แซนฟอด  (Nevit  Sanfoed,  อางถึงใน  สุกัญญา  โรจนประเสริฐ 2541 : 42)  ได

ใหแนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคคลที่มีสุขภาพจิตดีไว   ดังนี้ 
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1. พิจารณาจากความรูสึกนึกคิด  หมายถึง  บุคคลที่มีสุขภาพจิตดี ยอมจะทําสิ่งตาง ๆ 
ในเชิงสรางสรรค   สามารถเผชิญกับปญหา  ไมทอถอย   พยายามแกไขจนประสบความสําเร็จ  และ
ไมทําใหสังคมเดือดรอน 

2. พิจารณาจากความสัมพันธของบุคคล  และความมั่นคงของอารมณ  ผูที่มีสุขภาพจิต
ดีจะมีความสามารถในการผูกมิตรและคงความสัมพันธนั้นไวไดตลอด 

จาโฮดา   (Jahoda  1958,  อางถึงใน เรณู   แสงสุวรรณ   2537 : 18)  ไดกําหนดเกณฑ
ในการพิจารณาวา    ผูที่มีสุขภาพจิตดี   จะตองประกอบดวยหลัก  6  ประการ  ดังตอไปนี้ 

1. มีเจตคติที่ดีตอตนเอง  หมายถึง  การยอมรับทั้งสวนที่ดี  และสวนที่บกพรองของ
ตนเอง    ภาคภูมิใจในตนเองเปน 

2. มีการพัฒนาทั้งทางรางกาย   จิตใจ   และสติปญญาไดอยางเหมาะสม 
3. มีความผสมผสานในองคประกอบของบุคลิกภาพอยางกลมกลืนโดยมีสติตลอดเวลา 
4. มีความเปนตัวของตัวเอง    สามารถตัดสินใจดวยตัวเองไดอยางมีเหตุผล 
5. อยูในโลกของความเปนจริง  ไมเพอฝน   ยอมรับและกลาเผชิญกับความจริง 
6. มีความพึงพอใจในสภาพของตนเอง ปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมได  พรอมที่จะเผชิญ

กับปญหาและอุปสรรคในชีวิต   มนุษยสัมพันธดี   มีการเสียสละเพื่อสังคม 
ชีฮาย  (Sheehy  1981, อางถึงใน ลิขิต  กาญจนาภรณ  2547 : 29 - 30) ไดกําหนดการ

ลักษณะการมีสุขภาพจิต    ที่ไดจากการวิจัยวา   คนที่มีสุขภาพจิตดี   มีการปรับตัวดี  จะมีคุณสมบัติ
อยู  10  ประการคือ 

1. เห็นวาชีวิตของตนมีความหมายและมีเปาหมายที่ชัดเจน  มีความพอใจในชีวิตของ
ตน   มีความรูสึกวาตนเองเปนคนมีคุณคา  เชน  การไดทํางาน  การไดออกความคิด   การไดมี
กิจกรรมชวยเหลือชุมชน   เหลานี้ทําใหคนเห็นวาชีวิตมีความหมายและมีเปาหมาย 

2. การที่ไดประสบการณที่ไมซํ้าซากจําเจ    คนที่มีความพอใจในชีวิตจะรูสึกพอใจกับ
การเปลี่ยนแปลงของชีวิตตั้งแตในวัยเด็กจนถึงวัยผูใหญ   การไดมีการประสบการณหลายหลากและ
มีการเปลี่ยนแปลง   ทําใหคนไดมีโอกาสสรางสรรค  เปนคนสําคัญและมีความกาวหนาจากการ
เปลี่ยนแปลงเหลานั้น 

3. การไมมีความรูสึกผิดหวังตอชีวิตที่ผานมา  ถึงแมวาคนเราจะพบกับความผิดหวังตอ
หลายสิ่งหลายอยางในชีวิต   แตความผิดหวังเหลานั้นกลับกลายเปนบทเรียนที่มีคุณคา   คนที่มี
ความสุขในชีวิตมองเห็นวาความผิดหวังสรางกําลังใจแกเขา  สรางใหเขามีความสามารถและมี
คุณคายิ่งขึ้น   เขามองเห็นความผิดหวังเปนเรื่องของการสรางชีวิต   มิใชทําลายชีวิต  แตกลับทําใหมี
ความมุมานะ   พยายามมากขึ้นจนไดรับความสําเร็จที่ดี 
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4. ไดรับผลตอบแทนอันเปนเปาหมายที่สําคัญยิ่งหลายอยาง   คนที่ประสบความสุขใน
ชีวิตจะเปนคนที่ไดรับเปาหมายหลาย ๆ อยาง   อันเปนผลมาจากการตั้งเปาหมายไวหลาย ๆ อยาง  
เชน  การมีชีวิตที่สุขสบาย    การมีความมั่นคงในชีวิตครอบครอบ  การไดทํางานที่มีศักดิ์ศรี  และ
ความรูสึกวาตนเองไดประสบกับความสําเร็จแลว 

5. มีความพอใจตอการเจริญเติบโต และพัฒนาการแหงชีวิตของตนคือการมีความรูสึก
วาในแตละวัยที่ไดผานมา    ตนไดผานแตละวัยมาอยางมีความสุข  ไดรับความรักความอบอุนใจ
จากครอบครัว    การมีรางกายสมบูรณและแข็งแรง    มีความรูสึกวาครอบครัวไดสรางพื้นฐานชีวิต
ใหแกตน 

6. ไดเปนที่รัก   และตนก็มีความรักใหเขาดวย   คนที่เปนที่สุขในชีวิตนั้นไมเพียงแตจะ
เปนที่รักของคนอื่น   แตเปนคนที่สามารถมอบความรักใหคนอื่นไดดวยและไดพัฒนาแลกเปลี่ยน
ความรักซึ่งกันและกันอยางซื่อสัตย  จริงใจ   ทําใหรูสึกวาตนมีคุณคา  การไดรักคนอื่น  ทําใหรูสึก
วาตนมีศักดิ์ศรีมีความรูสึกวาชวงเวลาที่ผานไป   เปนชวงเวลาที่มีความหมาย  เพราะมีความรักเปน
พื้นฐาน 

7. มีเพื่อนมาก    คนที่มีความพอใจในชีวิตจะมีเพื่อนมาก   การที่มีเพื่อนมากทําใหเขา
ไดมีโอกาสหมุนเวียน   สรางสรรค   ผอนคลาย   รูสึกภาคภูมิใจ 

8. เปนคนราเริงแจมใส   แนนอนที่สุดคนที่มีความพอใจในชีวิตนั้นไมเพียงแตจะมอง
โลกในแงดีเทานั้น   เขาไมคอยจะเครียดกับชีวิตมากนัก   และเรียนรูที่จะตอบสนองในทางที่สดชื่น
มากกวาการเครงเครียด 

9. ไมเปนคนใจนอย   หนาบางจนเกินไป   คนที่มีความสุขในชีวิตเปนคนที่มีจิตใจ
หนักแนน   มั่นคง  ไมออนไหวงายไปตามเสียงวิพากษวิจารณ   หรือแมแตจะเปนคนเจาอารมณที่
ยึดตัวเองเปนใหญ   เอาแตใจตนเอง 

10. ไมมีความกลัว   คนที่ไมมีความสุขในชีวิตมักจะเปนคนขี้อาย  ขลาดกลัว  วิตก
กังวล   ประหมางาย   แตคนที่มีความสุขในชีวิตจะไมมีลักษณะเชนนี้  เขาจะเผชิญชีวิตตามสภาพที่
เปนจริง   และหากตองเผชิญกับสิ่งที่เลวราย   เขาจะแกไขสถานการณดวยปญญาดวยเหตุผล 

สรุปไดวา   ผูที่มีสุขภาพจิตดี  หมายถึง  บุคคลที่มีความสมบูรณทั้งทางรางกายและ
จิตใจ    ตองมีการเขาใจตนเอง   มีความคาดหวัง   และความคิดในทางที่เปนไปได   มีการแสดงออก
ของอารมณและพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม   มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน  และรักษาความสัมพันธ
นั้นไวได   มีความกระตือรือรนและจุดมุงหมายในชีวิต   สามารถเผชิญกับปญหาในชีวิต   และ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม   ใชศักยภาพของตนเองไดอยางดี    เปนคนที่มีคุณคาของสังคม  ชวย
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ทําประโยชนใหแกสังคม    มีอารมณขันธ   มองโลกในแงดี   ยอมรับในความแตกตางของบุคคล     
สามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชนและเหมาะสม 
 
2.4  แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพจิต 

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตมีหลายแนวคิดดวย    ซ่ึงมีดังตอไปนี้ 
2.4.1  แนวคิดมนุษยนิยม   (Humanism  Approach) 

ผูนําแนวคิดนี้คือ  อับราฮัม  มาสโลว  (Abraham  Maslow)  แนวคิดนี้เช่ือวา
มนุษยมีอิสระในการเลือกกระทําหรือกําหนดการกระทําของตนเองตามศักยภาพที่มีอยู มนุษยทุก
คนมีเกียรติและศักดิ์ศรี    มีคุณคาในตนเอง   และสามารถกําหนดอนาคตของตนเอง   มนุษยทุกคน
มีจิตใจตองการความรัก    ความอบอุน   ความเขาใจ   และมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองไปสูระดับที่
สมบูรณขึ้น    มาสโลวเชื่อวา    คนเราทุกคนมีความตองการพื้นฐาน   ซ่ึงความตองการเหลานี้จะ
พัฒนาขึ้นมาอยางเปนลําดับขั้นตอน   โดยเริ่มตนจากความตองการทางดานรางกาย   ความตองการ
ความปลอดภัย    ความตองการความรักและการเปนเจาของ   ความตองการยอมรับนับถือ   ความ
ตองการที่จะรูและเขาใจ    ความตองการดานสุนทรียะ  และความตองการที่ตระหนักรูในคุณคาและ
ความสามารถที่แทจริงของตนเอง   โดยความตองการขั้นต่ําสุดตองไดรับการตอบสนองกอน  คนที่
พัฒนามาถึงจุดสูงสุดแหงความตองการนี้แลว    จะรูสึกวาตนไดเดินทางมาถึงจุดสูงสุดแหงชีวิต  มี
ความสุข    ความพอใจในชีวิตของตนเองทําใหมีสุขภาพจิตดี 

2.4.2  แนวคิดจิตวิเคราะห  (Psychoanalytic  Approach) 
ผูนําแนวคิดนี้    คือซิกมันด   ฟรอยด  (Sigmund   Freud)   ซ่ึงเชื่อวาพฤติกรรม

ตาง ๆ  ของมนุษยเกิดขึ้นจากการผลักดันของพลังงานจิต 3  ประการ  ไดแก  Id  คือพลังจิตที่ติดตัว
มาแตกําเนิดอยูในจิตไรสํานึกของคนตลอดเวลา  เปนแรงขับใหบุคคลกระทําพฤติกรรมตาง ๆ  ตาม
ความพอใจของตน  Ego  คือพลังจิตสวนที่ควบคุมการแสดงพฤติกรรมใหเหมาะสม  เปนพลังที่ผาน
การเรียนรูมาแลว   ทําหนาที่ควบคุมไมใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมไมปรารถนา   และหาทาง
ใหความตองการอันเกิดจาก  Id  ไดรับการตอบสนองแตไมขัดกับคุณธรรม  Superego  คือจิตสํานึก
แหงคุณธรรม    ความดีงาม  ความรูจักผิดชอบชั่วดี  ระเบียบกฎเกณฑของสังคม  พลัง  Id  Ego และ 
Superego  จะทํางานไมแยกจากกัน   พลังใดมีอิทธิพลมากที่สุดบุคคลก็จะมีบุคลิกลักษณะโนมเอียง
ไปในทิศทางนั้น    ปญหาสุขภาพจิตเกิดจากความขัดแยงของพลังงานจิต   ทําใหเสียสมดุลและการ
มีปรับตัวโดยใชกลไกการปองกันตนเองบางชนิด   ที่ทําใหสุขภาพจิตไมดี   สวนบุคคลที่มี
สุขภาพจิตดี   คือคนที่สามารถรักษาความสมดุลของพลังจิตไวได  โดย  Id  Ego  และ Superego  
ทํางานประสานกันไดเปนอยางดี   สภาพจิตใจของคนก็จะมีความสมบูรณ  ปราศจากความขัดแยง
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ในใจ (conflict) ความรูสึกผิด  (guilty)  เปนคนที่ยอมรับความจริงตามสภาพที่เปนอยู  และสามารถ
ปรับตัวเขากับความเปนจริงเหลานั้นได 

2.4.3  แนวคิดชีววิทยา  (Biological  Approach) 
แนวคิดนี้เชื่อวาพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยขึ้นอยูกับการทํางานของสมองและ

ระบบประสาท    ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล   จึงตองศึกษาการทํางานของสมองและ
ระบบประสาท   รวมทั้งการทํางานทางชีวภาพของบุคคล   ซ่ึงเชื่อมโยงกับสมองและระบบประสาท  
และการคนควาในปจจุบันไดพิสูจนใหเห็นจริงอยางไมมีขอโตแยงวา   การทํางานของสมองและ
ระบบประสาทมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของมนุษยทุกประเภท   ทั้งกระบวนการคิด   ความรูสึก  
และการแสดงออกดวยการกระทํา  เชน  การกระตุนดวยไฟฟา  ณ จุดบางจุดในสมอง   จะทําให
บุคคลรูสึกดีใจ  ตื่นเตน  สับสน  ซึมเศรา  หรือแมแตระลึกถึงความหลังที่ผานไปนานได  (Atkinson  
1987 : 7, อางถึงใน จิราภา  เต็งไตรรัตน  2543 : 12) การทํางานของสมอง  ระบบประสาทอัตโนมัติ
และตอมไรทอจะทํางานประสานกันและกัน   เพื่อใหรางกายดํารงชีวิตไดตามปกติ   แตหากสวนใด
ทํางานผิดปกติก็จะสงผลตอพฤติกรรมของผูสูงอายุ  เชน  เซลลประสาทสมองสวนหนึ่งที่ทําหนาที่
คิดและจําสูญเสียไป   ทําใหเปนโรคอัลไซเมอร   ฮอรโมนในรางกายมีการเปลี่ยนเเปลง  เชน   ตับ
ออนผลิตฮอรโมนอินซูลินไดนอยลง   ทําใหมีน้ําตาลในเลือดสูง   มีแนวโนมจะเปนโรคเบาหวาน
ไดมากขึ้น  การหลั่งของสาร Endophine  ซ่ึงทําใหรูสึกมีความสุข  และสาร Dopamine  ที่ทําใหรูสึก
เศรา   เปนทุกข   เมื่ออยูในสภาพตึงเครียด  เชน  กลัว   หรือโกรธ  การทํางานของระบบประสาท
อัตโนมัติ   ระบบซิมพาเตติคจะกระตุนใหหัวใจเตนเร็วข้ึน  หลอดลมขยายใหญเพื่อที่จะรับอากาศ
ใหมากที่สุด    เปนการเตรียมพรอมที่จะสูหรือถอย  เมื่ออยูในสภาวะสงบระบบพาราซิมพาเตติคจะ
ทําหนาที่ตรงกันขามเพื่อรักษาความสมดุล โดยการควบคุมอัตราการเตนของหัวใจใหชาลง 

2.4.4  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการคิด  (Cognitive  Approach) 
นักจิตวิทยากลุมนี้  ไดแก เอลลิส (Ellis) และเบค (Beck) มีแนวคิดวา  พฤติกรรม

ตาง ๆ ของมนุษยเปนผลมาจากความคิดและกระบวนการคิด   เอลลิส เชื่อวามนุษยมีความคิดทั้งที่มี
เหตุผลและไรเหตุผล    ความคิดที่ไรเหตุผลเปนสาเหตุของความคิดปกติทางอารมณและพฤติกรรม
ของคน    ความคิดที่ไรเหตุผล  เชน   คิดวาทุกคนที่อยูใกลฉันตองรักฉันทุกคน   ฉันตองเปนคนเกง  
ทุกอยางที่ฉันทําตองไดรับผลสําเร็จ  เปนตน   สวนเบค  เช่ือวา ปญหาทางอารมณและพฤติกรรมมี
ผลมาจากความผิดปกติของการคิดและกระบวนการคิด  โดยคนกลุมนี้จะมีความคิดที่ “แคบ  รุนแรง  
หรือ ไมมีทางเลือก”  มีการดวนสรุปโดยไมไดไตรตรองใหรอบคอบ  การคิดเชนนี้   ทําใหคนมีโลก
ทัศนแคบ    เมื่อเหตุการณไมเปนอยางที่คิดก็ทําใหเกิดความผิดหวังขึ้นมา  นําไปสูการมีอารมณเศรา
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หรือมีปญหาสุขภาพจิต    สวนคนที่ยอมรับความจริง  มีความอดทนตอตนเอง  และผูอ่ืน  มีความ
ยืดหยุนทางความคิด   และมีกระบวนการคิดที่เปนเหตุเปนผลจะเปนคนที่มีสุขภาพจิตดี 

 
2.5  แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ 

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ  แตกตางจากสุขภาพจิตในวัยผูใหญบางบาง
ประการ    เนื่องจากลักษณะทางสภาพรางกายและภาวะจิตสังคมในผูสูงอายุเปลี่ยนแปลงไป  โดย
ผูสูงอายุตองเผชิญกับความเครียดและการปรับตัวมากมาย  ไดแก   การปรับตัวเขากับการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย  การยอมรับความสูงอายุ    การพึ่งพาและการสูญเสียอํานาจความเปนตัว
ของตัวเอง     การเผชิญกับความตาย   ความสูญเสีย   ซ่ึงความสูญเสียตาง ๆ  บางครั้งเหมือนเปน
ความสิ้นหวัง   เพราะไมสามารถเรียกคืนมาได    และอาจทําใหผูสูงอายุเกิดปญหาสุขภาพจิตได 

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ   มีดังนี้ 
ฮาวิงเฮิรสท  (Havighurst  1953, อางถึงใน  นุสรา  นามเดช  2539 : 22)  ศึกษาถึงงาน

ตามขั้นพัฒนาการ   ซ่ึงเปนงานที่บุคคลทุกคนตองเรียนรูควบคูไปกับพัฒนาการของชีวิต   มี
ลักษณะเฉพาะวัย   โดยพิจารณาตามลักษณะทางชีววิทยา  ลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคล   และ
ลักษณะทางวัฒนธรรมทางสังคมที่บุคคลนั้น ๆ อาศัยอยู   ความสําเร็จในพัฒนาการดังกลาวจะทาํให
บุคคลเปนสุข   ในทางตรงกันขาม   บุคคลที่ประสบความลมเหลวจะไมมีความสุข   สําหรับงาน
ตามขั้นพัฒนาการในวัยสูงอายุประกอบดวยข้ันพฒันาการที่สําคัญ คือ 

1. การปรับตัวใหเขากับความเสื่อมถอยของพละกําลังและสุขภาพ โดยการยอมรับและ
ประกอบกิจกรรมใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย   ทําใหผูสูงอายุใชชีวิตไดดวยความพึงพอใจ 

2. ปรับตัวใหเขากับสภาพปลดเกษียณ    การปลดเกษียณทําใหผูสูงอายุบางคนรูสึกวา
ตนเองไมมีคา   ไมมีความหมายตอชุมชนแลว    ผูที่จะพบความสุขและความพึงพอใจในชีวิตจะใช
เวลาวางเหลานี้ทํากิจกรรมที่เปนประโยชนและนาสนใจ    โดยไมปลอยใหเวลาหมดไปอยางนาเบื่อ
หนาย 

3. ปรับตัวใหเขากับการจากไปอยางไมมีวันกลับของคูสมรส   การจากไปของคูสมรส
เปนความสูญเสียอันยิ่งใหญ   ทําใหผูสูงอายุโดดเดี่ยว   ขาดเพื่อนรวมทุกขรวมสุข   ขาดสวนสําคัญ
ของชีวิตไป    บางคนอยูในครอบครัวที่มีบุตรหลานรอบขาง   บางคนแตงงานใหม   บางคนยายเขา
ไปอยูบานพักคนชรา   เปนตน   ทางออกตาง ๆ  เหลานี้ตองอาศัยการยอมรับ   และการปรับตัวเขา
กับสถานการณใหมดวยกันทั้งส้ิน 
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4. สรางสัมพันธภาพและมิตรภาพกับบุคคลรุนราวคราวเดียวกัน   ยอมรับความเปน
สมาชิกอาวุโสของสังคม    และเปนสมาชิกที่มีการสรางสรรครวมกัน   มีกิจกรรมที่เปนงานอดิเรก
และกิจกรรมของชุมชนในกลุมผูสูงอายุดวยกัน 

5. สนองหนาที่ทางสังคม   และหนาที่พลเมืองดีโดยการศึกษาหาความรู   ใหรูทัน
เหตุการณอยูเสมอ   จะชวยใหบุคคลดําเนินการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. สรางสภาพความเปนอยูที่ เหมาะสม  จัดที่อยูอาศัยใหสะดวกสบายที่สุด  ไม
กวางขวางจนเกินไป  ไมสามารถดูแลรักษาเองได   คํานึงถึงความสงบเงียบ  ความเปนสวนตัว  
เดินทางไปมาสะดวก   อยูไมไกลจากญาติพี่นองและเพื่อนฝูง 

อิริคสัน  (Erikson  1959,  อางถึงใน  นุสรา   นามเดช  2539 : 23) ใหแนวคิดเกี่ยวกับ
การเอาชนะความขัดแยงภายในวิกฤติการณตามขั้นพัฒนาการ (developmental  crisis) ผูมสุีขภาพจติ
ดี    คือผูที่สามารถเอาชนะความขัดแยงดังกลาวได  โดยในวัยผูสูงอายุลักษณะความขัดแยง  คือมี
ความยึดมั่นในตน (ego  integrity)  และมีความหมดหวังทอดอาลัย (despair)  ผูมีสุขภาพจิตดี  คือผู
ที่มีความสมดุลยในตน  ไดแก  มีความรอบรู  มีการเสียสละ  ตัดใจได   ยอมรับวงจรชีวิตและแบบ
แผนชีวิต   เชื่อในคุณคาของการทําประโยชนใหกับมวลมนุษย   และมองเห็นความหมายของการ
ดํารงชีวิตของมนุษย 

โซโลมอน และ ปเตอรสัน(Solomon  and  Peterson 1994, อางถึงใน สุนันทา  คุมเพชร  
2545 : 34)  กลาววา  ผูสูงอายุที่สามารถจัดการกับปญหาในชีวิตไดสําเร็จ   ถือวาเปนผูมีสุขภาพจิตดี   
การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและการที่จะทําดํารงชีวิตในบั้นปลายอยางมีคุณภาพ   ขึ้นอยูกับสิ่ง
ตอไปนี้ 

1.  การจัดการกับความเครียดทางรางกายและอารมณของผูสูงอายุ 
2.  ความพยายามที่จะควบคุมชีวิตตนเอง 
3.  ยังคงติดตอคบหาสมาคมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง 
4. มองวาชีวิตยังมีความหมาย   คงไวซ่ึงความเปนตัวของตัวเอง   สามารถที่จะตัดสินใจ

ส่ิงตาง ๆ  ไดดวยตนเอง 
ผูสูงอายุที่จัดการเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ  ดังกลาวขางตน   จะเปนผูสูงอายุที่ประสบ

ความสําเร็จ  (aging  successfully)  และมีสุขภาพจิตดี 
สรุปไดวา  ผูสูงอายุที่มีสุขภาพจิตดี   คือผูสูงอายุที่มีความพึงพอใจในชีวิตที่ผานมาและ

ที่เปนอยูในปจจุบัน   มองโลกในแงดี   ความคาดหวัง   คิดวาชีวิตยังมีส่ิงที่นาสนใจ  มีความสัมพนัธ
ที่ดีกับคนรุนเดียวกันและคนรุนลูกหลาน   และสามารถจัดการกับปญหาในการดํารงชีวิตได 
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2.6  การประเมินสุขภาพจิต 
หลักเกณฑในการพิจารณาวาบุคคลใดมีสุขภาพจิตดีหรือไมนั้น   มีผูกลาวไวดังนี้ 
สุภาพรรณ   โคตรจรัส (2525 : 2) กลาวถึงเกณฑในการพิจารณาสุขภาพจิตของบุคคล

ไว  3  เกณฑ คือ 
1. การพิจารณาทางลบ  ไดแก   การพิจารณาความเขมขนของความรูสึกสวนตัว เชน 

ความทุกขโศก   วิตกกังวล   ซึมเศรา  เปนตน   บุคคลที่มีความรูสึกเกี่ยวกับอาการดังกลาวต่ําจะเปน
ผูที่มีสุขภาพจิตดี 

2. การพิจารณาทางบวก  ไดแก   การพิจารณาลักษณะหรือคุณสมบัติของผูที่มีสุขภาพ
ที่สมบูรณ   เปนผูที่มีสุขภาพจิตดี  เชน  การพิจารณาลักษณะสุขภาพจิตสมบูรณตามแนวคิดของ  
From  ที่วาลักษณะของผูที่มีสุขภาพจิตดี    คือผูที่มองชีวิตในแงที่เปนประโยชน  ช่ืนชมในตนเอง
และประสบการณที่ตนประสบ   สามารถเขาใจตนเองและผูอ่ืน 

3. การพิจารณาเชิงสถิติ   สรุปวา  ความผิดปกติ   คือพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ
ปกติของคนหมูมาก   การใชเกณฑดังกลาวมีขอจํากัดมากในปจจุบัน 

บัวทอง  สวางโสภากุล  (2524,  อางถึงใน  สุนันทา   คุมเพชร  2545 : 34 – 35)  ได
กลาวถึงเกณฑในการตัดสินระดับสุขภาพจิตของบุคคลวา    ประกอบดวย  3  เกณฑ คือ 

1. เกณฑทางสังคม  โดยเกณฑนี้   ถือวาบุคคลจะมีสุขภาพจิตอยูในระดับใดนั้นขึ้นอยู
กับลักษณะตาง ๆ  ทางสังคมของเขา   ดังตอไปนี้ 

1.1  เขามีพฤติกรรมคลายคลึงกับคนอื่นมากนอยเพียงใด 
1.2  เขาเขากับคนอื่นไดหรือไม    และเปนที่ช่ืนชอบของคนอื่นเพียงใด 
1.3 เขาสามารถจะใหและรับ รวมทั้งมีความเต็มใจที่จะสงเสริมกลุมสังคมของเขา

หรือไม   
1.4 เขาไดทําตัวใหเขากับเกณฑ   กฎหมายหรืออุดมคติของสังคมหรือของกลุม

อยางไร  เพียงใด 
             โดยเกณฑนี้หากบุคคลใดมีลักษณะตาง ๆ  ที่กลาวมาในทางบวก  ก็เรียกไดวา

บุคคลนั้นมีสุขภาพจิตดี    หากมีในทางลบ    ก็เรียกวา  มีสุขภาพจิตไมดี 
2.  เกณฑทางสวนตัว  ใชตัดสินสุขภาพจิตของบุคคลโดยดูจาก 

2.1  ทัศนคติที่ดีตอตนเองและสิ่งแวดลอม 
2.2  ความสุขในจิตใจ 
2.3  ความสามารถที่จะทนตอความบีบคั้นทางจิตใจ 
2.4  ความรับผิดชอบ 
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2.5  ความผสมผสานกลมกลืนของบุคลิกภาพ 
2.6  การมองและเขาใจตนเองอยางถูกตอง 
2.7  การยอมรับตนเอง 

        โดยเกณฑนี้  หากบุคคลใดมีส่ิงที่กลาวมานี้ในปริมาณมาก   ก็แสดงวาบุคคลนัน้
มีระดับสุขภาพจิตดี    หากมีปริมาณนอยก็แสดงวาระดับสุขภาพจิตไมดี 

3.  เกณฑการปฏิบัติภาระหนาที่    เกณฑนี้ตัดสินสุขภาพจิตโดยพิจารณาจาก 
3.1 ความสามารถของบุคคลนั้นในการที่จะจัดการ   และเอาชนะความกดดันจาก

ส่ิงแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2  ความสามารถของบุคคลในการที่ตอบสนองตอส่ิงแวดลอม 
3.3  ความสามารถในการสรางสรรค 
3.4  ความสามารถในการนําตนเองใหบรรลุเปาหมายสูงสุดในชีวิตได 

        หากบุคคลใดมีความสามารถดังกลาวในระดับสูง   บุคคลนั้นจะไดช่ือวาเปนคน
มีสุขภาพจิตดี   หากขาดความสามารถดังกลาว   จะเปนบุคคลที่มีสุขภาพจิตไมดี 
  สําหรับการประเมินสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุในการวิจัยคร้ัง   ผูวิจัยใชการ
พิจารณาทางบวก  ไดแก การพิจารณาลักษณะหรือคุณสมบัติของผูที่มีสุขภาพจิตดี  โดยใหพระภิกษุ
สูงอายุประเมินตนเองดานการควบคุมอารมณ   ความพอใจในสมณเพศ   และบทบาทในการ
ชวยเหลือสังคม   หากทานผูใดมีส่ิงที่กลาวมานี้ในปริมาณมาก   ก็แสดงวาบุคคลนั้นมีระดับ
สุขภาพจิตดี    หากมีปริมาณนอย    ก็แสดงวาระดับสุขภาพจิตไมดี 
 
2.7  ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

กอนอ่ืนตองรูจักความหมายของคําวา   “สุขภาพ”  ใหดีเสียกอน   เพราะสุขภาพเปน
เร่ืองที่โลกกําลังใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง   ถือวาเปนเปาหมายของชีวิตและสังคม  องคการอนามัย
โลกใหคําจํากัดความวา “สุขภาพคือสุขภาวะโดยสมบูรณทั้งทางกาย   ทางจิต  และทางสังคม”  หรือ
อีกนัยหนึ่ง     สุขภาพหมายถึงภาวะที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ   ในทัศนะทางพระพุทธศาสนานั้นคํา
วา “สุขภาพ” ปรากฏในพระไตรปฎก   และมีการตีความตามทัศนะนักวิชาการทางพระพุทธศาสนา
กันอยางกวางขวาง 

คําวา  “สุขภาพ” นั้นตามความหมายทางพระพุทธศาสนาหมายถึงภาวะที่ทําใหเราทน
อยูไดในสภาพตาง ๆ  ไดดี   ทนตอความทุกขทั้งปวงได  ทั้งทางรางกายและจิตใจ  สุขภาพจึง
หมายถึงความสุขหรือคุณภาพชีวิตนั่นเอง   ซ่ึงไมใชแตเพียงวาเปนโรคหรือไมเปนโรคอะไรเทานั้น  
ในทางพระพุทธศาสนายังใชคําวา “อิสรภาพ”  หมายถึงการหลุดพนจากความบีบคั้น  ความบีบคั้นก็
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คือความอึดอัดขัดของ  การตกอยูในความไมรู   การถูกกระทํา  การกระทําอะไรไมถูก  การมีความ
ทุกข   หรือการไมมีสุขภาวะนั่นเอง 

สุขภาพในความหมายทั่วไปหมายถึง    ความเปนผูที่มีรางกายและจิตใจสมบูรณ  
ปรับตัวใหเขาสังคมไดเปนอยางดี    สวนในความหมายทางพุทธศาสนานั้นหมายถึงความเปนผูทน
ตอสภาวะตาง ๆ ที่กอใหเกิดความทุกขไดดีทั้งในดานรางกายและจิตใจ 

สวนความหมายและความสําคัญของ “จิต” นั้น จะไดกลาวในทศันะทางพุทธศาสนา 
ตลอดถึงความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิตตามที่ปรากฏในพระไตรปฎกและในทัศนะของ
นักวิชาการดานพุทธศาสนาตอไป 

 
ความหมายของสุขภาพจิตที่ปรากฏในพระไตรปฎก 
คํ าว า  “สุขภาพ” เปนคํ า สํ าคัญที่ แสดงภาวะทางจิตของผูบรรลุนิพพานใน

พระพุทธศาสนามีการกลาวถึงคําวา “อาโรคยะ” อันหมายถึงความไมมีโรค   หรือภาวะไรโรคที่ใน
ภาษาไทยเรียกวา “สุขภาพ”   หรือความมีสุขภาพดี     ความไรโรคหรือสุขภาพในที่นี้มุงเอาความไม
มีโรคทางจิต   หรือ สุขภาพจิตไดดวยเชนกัน 

คําวา “สุขภาพจิต” ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก   หมายถึง   ภาวะไรโรคทางจิตใจ  
ถึงแมรางกายจะไมสมบูรณ     แตหากวาจิตเขมแข็งก็นับวาเปนผูที่มีสุขภาพจิตแข็งแรง   ดังที่พระผู
มีพระภาคเจาไดตรัสกับคฤหบดีเฒาที่ช่ือนกุลบิดาวา   “ดูกรคฤหบดี   ก็บุคคลผูบริหารกายนี้อยู   
พึงรักษาความเปนผูไมมีโรคไดแมเพียงครูเดียว   จะมีอะไรเลา   นอกจากความเปนคนเขลา   ดูกร
คฤหบดี    เพราะเหตุนั้น    ทานพึงศึกษาอยางนี้วา    เมื่อเรามีกายกระสับกระสายอยู   จิตของเราจะ
ไมกระสับกระสาย” 

พุทธพจนบทนี้แสดงใหเห็นวา   โรคนั้นปองกันไมใหเกิดขึ้นไดเพียงครูเดียว   ถึงแม
โรคทางกายจะมีอยู    แตจิตใจของเราไมควรเจ็บปวยไปดวย   จึงจะไดช่ือวาเปนผูที่มีสุขภาพจิตดี  
พระพุทธเจายังไดตรัสกับภิกษุทั้งหลายถึงโรค  2 ชนิด   อันเปนตัวบั่นทอนสุขภาพ  คือ โรคทางกาย
กับโรคทางจิต  “มีผูที่ยืนยันความไมมีโรคทางกาย  ตั้งแต  1 – 2 – 3  ป หรือ 10 – 20 – 30 ป  หรือ
แมยิ่งกวา  100  ป   ยังพอเห็นได   แตผูที่จะยืนยันความไมมีโรคทางจิตแมเพียงครูหนึ่ง  นอกจาก
พระขีณาสพ  (ผูส้ินอาสวะคือกิเลสดองในสันดาน)  แลว   ก็หาไดยากในโลก” (พระไตรปฎก  2539 
: 21 : 217)  

พุทธพจนบทนี้แสดงใหเห็นวา     พระพุทธเจาทรงสอนใหภิกษุพยายามขจัดกิเลสอัน
เปนสิ่งสําคัญที่กอใหเกิดโรคทางจิตใจใหได    อันสงผลกระทบตอสุขภาพจิตโดยรวม  จะเห็นไดวา
พระอรหันตเทานั้นที่จะเปนผูที่มีสุขภาพจิตที่สมบูรณได 
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ความหมายของสุขภาพจิตตามที่ปรากฏในพระไตรปฎกนั้น   พระพุทธองคทรงหมาย
เอาความไมมีโรคทางจิต   หมายถึง   จิตที่ปราศจากกิเลสดองในสันดานแลว   ตราบใดที่ยังมีกิเลส
รบกวนจิตใจอยู   บุคคลนั้นจัดไดวาเปนผูปวยทางจิตอยู   ความไมมีโรคทางจิตใจ   ซ่ึงตองแบง
ออกเปนสองระดับ   คือระดับโลกียสุข    สุขในระดับปุถุชน  และระดับโลกุตตรสุข   สุขของพระ
อรหันตผูส้ินกิเลสแลว   กลาวสรุปไดวา  ปุถุชนมีสุขภาพจิตดีในระดับสุขของชาวบาน  สวนพระ
อรหันตนั้นมีสุขภาพจิตดีระดับของผูที่พนจากกิเลสแลว 
 
2.8  สุขภาพจิตในทัศนะนักวิชาการทางพุทธศาสนา 

นักวิชาการหลายทานที่ไดกลาวถึงการนําหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาและศาสนา
อ่ืน ๆ ไปบําบัดสุขภาพจิตเอาไว   โดยเฉพาะนักวิชาการทางพุทธศาสนาไดกลาวถึงความหมายของ
สุขภาพจิตไว  เพื่อช้ีใหเห็นวาหลักศาสนานั้นสามารถนําไปบําบัดทางจิตได   นอกจากนี้แลวไม
เพียงแตนักวิชาการพุทธศาสนาเทานั้นที่กลาวถึงสุขภาพจิตโดยใชหลักการทางศาสนา  นักจิต
วิเคราะหผูยิ่งใหญของสวิตเซอรแลนด  คารล  จุง (Car  G. Jung, อางถึงใน  สุชา   จันทรเอม  2525 : 
51) ไดกลาววา  เขาไมอาจจะรักษาบุคคลที่ปวยดวยโรคจิตไดดวยวิธีอ่ืน  นอกจากจะใหเขานําหลัก
ของศาสนามาใชในการดํารงชีวิตเทานั้น จึงจะชวยแกไขโรคที่เปนอยูใหหายไดโจเซฟ โรบินสไตน 
(Joseph Robinstein) ไดกลาวไวในบทความที่วาดวยสุขภาพจิตและจิตบําบัดวา  “ศาสนานั้นมี
หลักการหลาย ๆ สวนที่สําคัญกับการดํารงชีวิตของคน    ทั้งในเรื่องของสุขภาพจิต    เรื่องสุขภาพ
และท้ังผูที่เจ็บปวยทางจิต”  ศาสนานั้นเปนสวนหนึ่งที่นักวิชาการจํานวนมากใหความสนใจศึกษา
เร่ืองของสุขภาพจิต    เพื่อหาหลักการทางศาสนามาสงเสริมและแกไขปญหาสุขภาพจิตใหดีขึ้น 

พร   รัตนสุวรรณ  (2537 : 20,  อางถึงใน  อุดม  ตะหนอง  2545 : 19) นักวิชาการทาง
พุทธศาสนาไดกลาวถึงความสําคัญของพุทธศาสนาตอสุขภาพจิตไวในหนังสือสุขภาพจิตกับพุทธ
ศาสนาวา  “ขาพเจาเคยไดยินจิตแพทยบางคนกลาววาทุกคนเปนโรคทางจิตอยางนอยก็  15 
เปอรเซ็นต   ซ่ึงก็ตรงกับที่ทางพระพุทธศาสนาถือวาทุกคนที่เปนปุถุชนเปนโรคจิตทั้งนั้น   ไมมากก็
นอย   ซ่ึงก็หมายความถึงสุขภาพจิตไมดีและสุขภาพจะดีขึ้นมาไดก็ตอเมื่อไดอาศัยหลักทางศาสนา   
เวนจากหลักทางศาสนาแลวก็ไมมีทางจะดีขึ้นได    และคําวาศาสนาในที่นี้ขาพเจาหมายถึงทุก
ศาสนา” 

ในวิสัยของปุถุชนนั้น   บุคคลที่วามีสุขภาพทางจิตสมบูรณหรือมีสุขภาพจิตดี  ก็คือคน
ที่ไมตกเปนทาสยาเสพติด   ไมตกเปนทาสสุรา   ไมตกเปนทาสอบายมุขอ่ืน ๆ   อลัน วัตส (Alan  
Watts, อางถึงใน  พร  รัตนสุวรรณ  2509 : 59)   ผูไดศึกษาพุทธศาสนาและลัทธิตาง ๆ ใหความเห็น
วาบุคคลที่มีสุขภาพจิตปกติหรือสุขภาพจิตดี    คือผูที่สามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาได 
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สมัคร  บุราวาศ  (2502 :161, อางถึงใน  อุดม  ตะหนอง  2545 : 20) เปนนักปราชญทาง
พุทธศาสนาอีกทานหนึ่งที่ใหความสําคัญแกเร่ืองจิต    ทานไดช้ีใหเห็นถึงชีวิตทางวัตถุและชีวิตทาง
จิตใจวา “คนเราในฐานะเปนรูปธรรมยอมดําเนินชีวิตสวนหนึ่งไปทางวัตถุ  ชีวิตทางวัตถุนี้ไดแก
การแสวงหาปจจัยส่ี   พุทธศาสนาไมปฏิเสธชีวิตทางวัตถุ   พระพุทธองคทรงบําเพ็ญตบะแบบ
พราหมณ   และคนพบทางสายกลางเปนดีที่สุด    นี่คือการดําเนินชีวิตไปใหพอดีกับความตองการ
ทางวัตถุของชีวิต   ทั้งนี้เพื่อยังชีวิตใหเปนอยูไดโดยไมมาเกี่ยวของกับจิต   ทางสรีรวิทยาเราถือวา   
จิตยอมดีอยูในเรือนกายที่ดี” 

จิตนั้นมิใชจะเปนอิสระจากวัตถุ     เพียงแตวาในภาวะอยางหนึ่งเราอาจมองจิตใจแต
ดานเดียวได   แลววางชีวิตทางวัตถุไวขางหนึ่งกอน   นักคิดทั่วโลกเห็นพองตรงกับพุทธศาสนาวา  
แมวัตถุจะเปนเครื่องกําหนดจิตก็จริงอยู    แตเมื่อเราไดวัตถุมาเพียงพอแกความเปนอยูแลว   จิตควร
เปนอิสระจากวัตถุได    แตปุถุชนทั่วไปยังมีจิตผูกพันดวยวัตถุอยูและมีความโลภในจิต   ดังนั้น จิต
จึงเกิดความทุกขขึ้น   ไมสามารถดับความทุกขที่เกิดขึ้นนั้นไดดวยวัตถุที่ตนเองตองการอยู   เพราะ
ไดมาแลวก็เกิดอยากไดตอไปอีกไมมีที่ส้ินสุด    จิตจึงเกิดการสั่งสมความโลภ   ความโกรธ   ความ
หลงขึ้นมา    อันนํามาซึ่งความทุกขและความสุขทางใจ 

ในสวนของสุขภาพจิตนั้นทานยังไดกลาวถึงความสําคัญของพุทธศาสนาตอการพัฒนา
ทางจิตใจวา    พุทธศาสนามีจิตวิทยาไวสําหรับแกชีวิตทางจิตใจใหถูกตอง   สวนชีวิตทางวัตถุนั้น    
เปนเรื่องทางโลก    พุทธศาสนาไมใชตํารับการแกทางกายอันเกิดจากการขาดปจจัยส่ี  หากเปน
ตํารับแกโรคทางจิตอันเกิดจากการขาดอริยสัจส่ี    ในขณะเดียวกันพุทธศาสนาไมใชตํารับสําหรับ
ตอบปญหาอันเปลาประโยชนที่ถามวา “จิตคืออะไร”   แตไดสอนใหพุทธศาสนิกชนทราบทั่วกันวา    
เจตสิกเปนอยางไร   จิตมีลักษณะตาง ๆ กันอยางไร   แลวบอกวิธีแกจิตของเราใหเปนจิตที่เปนสุข
และเปนกุศล 

พระครูปลัดศีลวัฒน  (อางถึงใน  อุดม  ตะหนอง  2545 : 21) ไดใหคํานิยามของ
สุขภาพจิตในทางพระพุทธศาสนาวา  “ในทางพุทธศาสนาไมมองจิตเปนส่ิงดีหรือเสีย  มองเปน
องคประกอบของชีวิต   ในความหมายของขันธ 5  มีรูปกับนาม   ไมสามารถแยกกันไดจึงมีคําพูด
ที่วา “นามะรูปง  ไมเรียก  นามะรูปานิ”   เพราะกายกับจิตเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน   คําวาสุขภาพจิต
ในทางพระพุทธศาสนาก็คือคุณภาพจิตที่ดี    ตัวไมดีไมใชจิตแตเปนอุปกิเลสที่จรมา   เมื่อจิตใน
พุทธศาสนาบริสุทธิ์เราจึงตองระวังรักษาใหดี” 

สุขภาพจิตในทัศนะของพระครูปลัดศีลวัฒน   หมายถึง   จิตใจที่บริสุทธิ์  เปนจิตที่มี
กําลังมีสุขภาพดี    ควรที่เราทั้งหมายควรเฝาระวังรักษาใหดี   ไมเชนนั้นแลวจิตอาจเศราหมองได
เพราะกิเลสที่เขามากระทบทางอายตนะ   กลายเปนผูมีโรคทางจิต   ทําใหจิตประสบกับความทุกข
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ไมสามารถขจัดไดกลายเปนผูเปนโรคทางจิตโดยถาวร   ซ่ึงก็สอดคลองกับแนวคิดของทานพุทธ
ทาสภิกขุที่วา    ดวยบุคคลผูมีโรคทางจิตนั้น    เปนบุคคลไมสมบูรณ 

ทานพุทธทาสภิกขุ (2543 : 4) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับภาวะโรคจิตในปจจุบันอันเปนความ
ไมสมบูรณแหงจิตใจ    ทานไดเปรียบเทียบคนที่เปนโรคจิตกับแมวใหเห็นชัดขึ้นวา “เปนคนทัง้ทีย่งั
อยูในสภาพนาละอายแมว    หมายความวา   แมวมันนอนหลับสนิท  ไมตองกินยานอนหลับ  แมว
ไมตองปวดหัวเปนโรคประสาท    สวนคนเปนโรคประสาท   แมวมันไมเปนโรคจิต   คนยังเปน
โรคจิตมากขึ้น ๆ อยางนี้    เรียกวาความเปนคนนั้นไมสมบูรณเปนคนชนิดที่นาละอายแมว” 

ทานกลาวถึงภาวะปญหาของมนุษยแบงออกเปนสองฝาย   คือปญหาทางฝายรางกาย
กับปญหาทางฝายจิตใจ    ทานพุทธทาสใชคําวา “อนามัยทางจิต”  แทนคําวา “สุขภาพจิต”   เพราะ
โดยใจความสําคัญ     อนามัยก็คือการเปนอยูอยางถูกตองสําหรับสงเสริมสุขภาพ   ถาอนามัยไมดี  
ไมมีเครื่องสงเสริมสุขภาพที่ดี     คนเราก็ไมมีความสุข    อนามัย  แปลวา   ส่ิงที่ทําใหสําเร็จ   ตามที่
มันควรจะเปน    คือไมมีอะไรเปนเครื่องตัดทอน   เจริญงอกงามไปตามกฎของมัน   สวนคําวา 
“อนามัยทางจิต” นั้น  หมายความวา   จิตสดชื่นแจมใส    มีสมรรถภาพดี   มนุษยโดยสวนมากแลว
ใหความสําคัญแกเร่ืองอนามัยทางกายมากกวาฝายจิต    แทที่จริงแลวอนามัยฝายจิตเปนสิ่งที่ตองให
ความสําคัญมากเปนพิเศษ    สรุปความวา   อนามัยทางจิต  หมายถึง  การประพฤติใหถูกตองในทาง
ฝายจิต  ใหจิตไดเจริญตามปกติ   ใหจิตมีสมรรถภาพดี    ทําหนาที่ของจิตไดอยางสูงสุด 

สุขภาพจิตในทัศนะของนักวิชาการทางพุทธศาสนานั้นพอสรุปไดส้ัน ๆ วา  การจะ
รักษาคนที่มีปญหาดานสุขภาพจิตนั้น    ตองใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดวย   จึงจะเห็นผล   
นักวิชาการดานพุทธศาสนามีความเชื่อวาหลักธรรมสามารถแกไขและสงเสริมการพัฒนาสุขภาพจิต
ไดเนื่องจากคําสอนของพระพุทธศาสนานั้นเนนการพัฒนาสงเสริมจิตวิญญาณ   ซ่ึงก็สอดคลองกับ
คําสอนที่ปรากฏในพระไตรปฎกในสวนของการพัฒนาจิต   เพื่อความเปนมนุษยที่มีสุขภาพที่
สมบูรณ  

สุขภาพจิตในทัศนะทางพุทธศาสนานั้น    พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง  
ตลอดระยะเวลาที่พระองคเที่ยวโปรดเวไนยสัตวทั้งหลาย   เพราะพระองคเห็นวามนุษยทุกคนมี
ความทุกขทางกายและทุกขทางใจ  หรือเรียกวาโรคทางกายและโรคทางใจ  คําวา “โรค”หมายถึงสิ่ง
ที่เสียดแทงหรือสรางความเจ็บปวด   ซ่ึงโรคทางกายจัดเปนความทุกขพื้นฐาน  คือการเกิด  การแก  
การเจ็บปวย  และการตายจากกันไป   สวนโรคทางจิตในเกิดขึ้นยอมเกิดขึ้นไดเพราะจิตใจของ
มนุษยเราไมพรอมที่จะเผชิญหนากับความทุกขที่เปนพื้นฐานเหลานั้นอยางเขาใจ   ภาวะแหงความ
ทุกขมักเกิดขึ้นเนื่องจากการปลอยจิตใจใหโลดแลนไปตามกิเลสตัณหาหรือความตองการ   พุทธ
ศาสนามองความทุกขเปนปญหาแรกที่ควรแกไข   เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบันมนุษยกําลัง
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ประสบกับความเสื่อมโทรมทางจิตใจอันเปนปญหาสุขภาพจิต   ดังนั้น ในที่นี่จะแสดงถึงปญหา
สุขภาพจิตจากหลักฐานที่ปรากฏตามคัมภีรทางพุทธศาสนาและมุมมองของนักวิชาการทางพุทธ
ตอไป 
 
2.9  ปญหาสุขภาพจิตที่ปรากฏในคัมภีรพุทธศาสนาเถรวาท 

ความจริงมนุษยเราทุกคนตางก็ตองการเปนผูมีสภาพจิตใจเปนปกติ   แตที่ยังมีคนบา
และคนเสียจริตหรือคนที่มีสภาพจิตใจไมสมบูรณปรากฏอยูทุกวันนี้   สาเหตุมาจากจิตใจของคน
เหลานั้นถูกความเศราหมอง (กิเลส)  เขาบดบังทําใหเกิดความมืดมน   เห็นผิดเปนชอบ   ทําความผิด
ตาง ๆ   ไดอยางไมเกรงกลัวหรือละอายแกใจ    เหตุที่ทําใหคนทําความผิดรายแรงตาง ๆ   จนทําให
เสียสุขภาพจิตนั้นมีอยูเปนจํานวนมาก    ซ่ึงรากเหงาตนเหตุจริง ๆ  มีอยู  3 ประการคือ 

1. อกุศลมูล   คือ โลภะ  (ความอยากได) 
2. อกุศลมูล  คือ โทสะ  (ความคิดประทุษรายคนอื่น) 
3. อกุศลมูล  คือ โมหะ  (ความหลง)  (พระไตรปฎก  2539 : 20 : 275) 

อกุศลเปนภาวะที่เกิดขึ้นในจิตใจและมีผลตอจิตใจกอน   แลวจึงมีผลตอบุคลิกภาพและ
แสดงผลนั้นออกมาภายนอก     ความหมายของอกุศลจึงเพงไปที่พื้นฐานคือเนื้อหาสาระและความ
เปนไปภายในจิตใจเปนหลัก    จิตที่ประกอบดวยอกุศลมูล   คือสภาพจิตที่มีโรค  ไรสุขภาพ  มีโทษ
มีตําหนิ  มีขอเสียหาย   เกิดจากอวิชชาและมีทุกขเปนวิบาก   พูดสั้น ๆ  อีกนัยหนึ่งวาเปนสภาพที่ทํา
จิตเสียคุณภาพและเสื่อมสมรรถภาพทางจิต   สวนจิตที่ประกอบดวยกุศลมูล  หมายถึงความไมมี
โรคคือสภาพจิตที่ไมมีโรค   อยางที่นิยมเรียกกันในปจจุบันวา “สุขภาพจิต”  หมายถึง  ภาวะหรือ
องคประกอบที่เกื้อกูลแกสุขภาพจิต   ทําใหจิตไมปวยไขไมถูกบีบคั้นไมกระสับกระสาย   เปนจิต
เขมแข็งใชงานไดดี    บุคคลที่ถูกครอบงําดวยอกุศลมูล  3 ประการนี้  จะเดือดรอนและทําใหผูอ่ืน
เดือดรอน   ไมมีที่ส้ินสุดดังที่ปรากฏในอังคุตตรนิกาย   ติกนิบาตวา 

“บุคคลที่ถูกราคะ  โทสะ  และโมหะครอบงํายอมคิดในการที่จะทําการใหตนเอง
เดือดรอนบาง    ทําใหคนอื่นเดือดรอนบาง    ทําทั้งตนเองและผูอ่ืนใหลําบากและเดือดรอน  เสวย
ทุกขโทมนัสทางใจบาง     เมื่อละราคะ…. โทสะ….. ไดแลวเขายอมไมคิดเพื่อที่เบียดเบียนตนเอง  
ไมคิดเบียดเบียนคนอื่น   ไมคิดเบียดเบียนทั้งสองฝาย   ไมเสวยทุกขโทมนัสทางใจ” (พระไตรปฎก 
2539 : 20 : 292) 

บุคคลที่ถูกอกุศลธรรมครอบงําแลว   ยอมอยูเปนทุกข   ลําบาก  ยากแคน   เดือดรอน
ในปจจุบัน   หลังตายแลวยอมไปเกิดในทุคติ   พระพุทธเจาไดตรัสเปรียบเทียบบุคคลที่ถูกอกุศล
ธรรมครอบงําวา 
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“เปรียบเหมือนตนสาละและตนตะแบก  หรือตนสะครอที่ถูกเถายานทราย  3  ชนิด
คลุมยอด   พันรอบดาน  ยอมถึงความเสื่อม  ถึงความพินาศ  ถึงความฉิบหายฉันใด   บุคคลที่ถูกบาป
อกุศลธรรมที่เกิดเพราะโลภะ…… โทสะ……โมหะครอบงํา   มีจิตถูกบาปอกุศลธรรมที่เกิด
เพราะโลภะ….. โทสะ….. โมหะกลุมรุม   ยอมอยูเปนทุกขลําบาก  คับแคน  เดือดรอนในปจจุบัน  
หลังตายแลวพึงหวังไดทุคติ”  (พระไตรปฎก  2539 : 20 : 276) 

เพื่อใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น   อกุศลธรรมพอสรุปวิเคราะหไดวา 
โลภะ  หมายถึงความอยากเปนตัวทําใหจิตอยากไดส่ิงตาง ๆ มาเปนสมบัติตนเอง  หาก

บุคคลใดถูกครอบงําโดยความโลภแลวจะทําใหสภาพจิตใจตกต่ําลง  ไมคํานึงถึงความถูกตองดีงาม
หรือประเพณีอันดีงามของสังคม   รวมทั้งไมเคารพกฎหมายบานเมืองอีกดวย 

โทสะ  หมายถึง  ความโกรธเปนตัวทําใหจิตรอน  เดือดพลาน  อยากลางผลาญทําความ
พินาศแกผูอ่ืน  กิเลสตระกูลนี้เร่ิมจากไมพอใจแลวเติบโตขึ้นตามลําดับ  สาเหตุแหงความโกรธ  ที่
ปรากฏในพระไตรปฎก   ตอนที่วาดวยเหตแุหงความโกรธ  4  อยาง   พอสรุปไดวา 

“โกรธเพราะสําคัญวาผูนี้ไดทํา….. กําลังทํา….. จักทําสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกเรา  ผูนี้
ไดทํา….. กําลังทํา….  จักทําสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกผูเปนที่รักที่ชอบพอของเรา   ผูนี้ทํา…. กําลัง
ทํา….. จักทําสิ่งที่เปนประโยชนแกผูไมเปนที่รักไมเปนที่พอใจของเราและความโกรธเกิดขึ้นใน
ฐานะอันไมสมควร”  

จะเห็นไดวาความโกรธจะเกิดขึ้นได เพราะมีเหตุปจจัยเมื่อความโกรธเกิดขึ้น
ความเครียดจะพลอยตามมา    เพราะเมื่อโกรธจิตใจจะมุงปองราย    มุงราย   ขัดเคือง  ขุนเคือง  
ชิงชัง   พยาบาท   ดุราย   เปนตน 

การสืบเนื่องของกิเลส 
   1. โลภะ 
       ชอบใจ  (รติ)          อยากได   (อิจฉา)   เห็นแกตวั   (มหิจฉา) 
        อยากไดโดยวิธีที่ผิด  (ปาปจฉา      มุงกอบโกย  (อภิชฌา) 

     ที่เรียงลําดับไวอยางนี้ เพื่อใหเขาใจและมองเห็นอาการของจิตที่ถูกกิเลสครอบงํา
เริ่มตั้งแตชอบเมื่อชอบก็อยากได   เมื่ออยากไดก็เกิดความเห็นแกตัวมากขึ้น   อยากไดมาเปนของ
ตนเอง แมจะเปนวิธีที่ผิดก็ตาม   หลังจากนั้นก็มุงกอบโกยทุกวิถีทาง  แมจะทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียง
เกียรติยศ   ผิดกฎหมายก็ยอม   กิเลสประเภทนี้เขาไปเกาะติดอยูที่จิตใจของผูใด   จะทําใหจิตของผู
นั้นเต็มไปดวยความหิวกระหาย ไมรูจักพอ แมเปนคนร่ํารวย   ก็ไมรูจักพอจะเกิดความดาน  หมด
ความละอายที่กระทําความผิดเพื่อสนองความอยากของตน  โลภะจริตทําใหคนเปนโรคจิตอยาง
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หนึ่งมุงแตจะไดส่ิงนั้น ๆ  มาเปนของตนเอง   เหมือนดังที่  วิรัช  ถิรพันธุเมธี  (2538 : 157, อางถึงใน 
อุดม   ตะหนอง   2545 : 73)  ไดแสดงภาพลักษณะจิตที่ถูกครอบงําดวยอกุศลมูล   ดังนี้ 
 

      ลักขโมย 
          คาของเถื่อน                                             ตู, หลอกลวง 

 
         ฉอ                               โลภะจิต                    หยิบฉวย 

 
     ปลน                                                     เบียดบัง 

ฉอราษฎรบังหลวง                 ยักยอก 
2. โทสะ 

       ความไมพอใจ  (อรติ)          ขัดใจ (ปฏิฆะ)               เดือดดาล  (โกธะ) 
       อาฆาต  (อุปนาหะ)           คิดแกแคน   (พยาบาท) 
        หากโทสะเขาครอบงําจิตใจเมื่อใด    บุคคลจะเกิดความไมพอใจ    เมื่อเกิดความไม
พอใจแลวจะมองเห็นเปนวาสิ่งที่คนอื่นทําไมวาจะเปนสิ่งที่ดีหรือไมดีก็พลอยเปนที่ขัดใจไปหมด   
ส่ิงที่คนอื่นทําหากเปนสิ่งที่เกี่ยวกับตนเองดวยแลว    ยิ่งจะเกิดความโมโหเกิดความโกรธ   สงผลให
จิตใจพยายามคิดพยาบาทอาฆาตแคน   ไมส้ินสุดสงผลเสียตอสุขภาพจิตโดยตรง  เหมือนดังที่  วิรัช  
ถิรพันธุเมธี  (2538 : 158,  อางถึงใน  อุดม  ตะหนอง  2545 : 74) ไดแสดงภาพลักษณะจิตที่ถูก
ครอบงําดวยอกุศลมูล   ดังนี้ 

ดุ 
อันธพาล                                        ดา 

 
ทรมาน                    โทสะจิต                    รังแก 

 
ทํารายรางกาย                                       ใสราย 

       ฆาคน 
 

3. โมหะ 
        ความโงเขลา  (อวิชชา)        ความมัวเมา        ความประมาท 
       เลินเลอ  (ปมาทะ)  ความเหน็ผิด   (มิจฉาทิฎฐ)ิ 
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       โมหะเมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลไมมีปญหาไดแกผูโงเขลา  ไมรูเทาทันความเปนจริง  ไม
รูเทาทันตามสภาวะ    หลงไปตามสมมติบัญญัติ    ขาดปญญาไมเขาไมเหตุผล    เกิดความมัวเมาลุม
หลง    เมื่อลุมหลงแลวจะทําใหคนเราขาดสติสัมปชัญญะเกิดความประมาทขาดความระวังตัว   เห็น
ผิดเปนชอบทําในสิ่งที่ไมถูกตองดีงาม    เหมือนดังที่  วิรัช  ถิรพันธุเมธี (2538 : 159,  อางถึงใน 
อุดม   ตะหนอง  2545 : 74)  ไดแสดงภาพลักษณะจิตที่ถูกครอบงําดวยอกุศลมูล  ดังนี้ 
 

เห็นผิด 
 

มักงาย                                               หูเบา 
 

เซอเซอะ                       โมหะจิต                           เนรคุณ 
 

เผลอ                                             ดื้อดาน 
 

มัวเมา 
 
 ปจจัยที่กอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพจิตที่จําเปนอยางยิ่งอีกประเด็นหนึ่ง  ไดแก โลก
ธรรม  8   ซ่ึงพระพุทธองคทรงตรัสแกเหลาภิกษุทั้งหลาย   ดังนี้ 
 “โลกธรรม  8 ประการ  ยอมหมุนไปตามโลกและโลกยอมหมุนไปตามโลกธรรม  8 
ประการ   โลกธรรม  8 ประการคือ   ลาภ   เส่ือมลาภ   ยศ   เส่ือมยศ   นินทา   สรรเสริญ    สุข  ทุกข 
เปนสภาพไมเที่ยงไมแนนอน   มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   แตทานผูเปนนักปราชญ  มีสติ  
ทราบธรรมเหลานั้นแลว   พิจารณาเห็นวามีความแปรปรวนเปนธรรมดา   ธรรมอันนาปรารถนา  
ยอมย่ํายีจิตของทานไมได   ทานยอมไมยินรายตออนิฏฐารมณ   ทานขจัดความยินดียินรายเสียไดจน
ไมเหลืออยู”  (พระไตรปฎก  2539 : 23 :148) 

 โลกธรรม  คือส่ิงที่มนุษยทั่วไปไมสามารถหลีกเล่ียงได  อาจกลาวไดวาโลกธรรมคือ
ปญหาที่กอใหเกิดการเสื่อมโทรมของสุขภาพจิตได  โลกธรรมนั้นแบงเปนสองฝาย  คือฝายที่นา
ชอบใจ  เรียกวา “อิฏฐารมณ”  และฝายที่ไมนาชอบใจ   เรียกวา “อนิฏฐารมณ”    มนุษยดํารงชีวติอยู
ในโลกนี้ไมสามารถหลีกหนีโลกธรรมได    ขอสําคัญก็คือวาจะปฏิบัติอยางไร   ถาวางตัวไมถูกแลว
ก็จะเกิดปญหาตามมา    สงผลเสียตอสุขภาพจิตตอไป   ดังนั้นควรวางตัวใหถูกตอง   การวางตัวให
ถูกตองก็คือการรักษาดุลยภาพทางดานจิตใจไว   หากไมรักษาดุลยภาพดานจิตใจใหได  ทั้งทางดี
และทางเสียก็เสียทั้งนั้น 
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 โลกธรรมในสวนที่เปนอิฎฐารมณนั้นจัดวาเปนปจจัยที่กอใหเกิดปญหาสุขภาพจิตได
เชนกัน   ถึงแมจะเปนมุมมองในดานดี  เชน การไดลาภ   ไดยศ  เปนตน   ก็อาจจะหลงระเริงกับลาภ
และยศเหลานั้นได   หากไมมีสติปญญาที่ดีในการควบคุม   เมื่อไดลาภมาเปนจํานวนมากอาจใชจาย
ฟุมเฟอยสุรุยสุราย   หรือไดยศแลวใชไปในทางที่ผิดคือ  ขมเหงเบียดเบียนผูอ่ืน  เปนตน   การได
ลาภและยศ    ก็กลายเปนเหตุปจจัยหนึ่งที่ทําใหสุขภาพจิตเสื่อมโทรมได   โดยไมรูจักระวัง 
 ในสวนอนิฏฐารมณนั้น หากบุคคลประสบกับความเสื่อม เสื่อมยศและเสื่อมลาภ
สูญเสียทรัพยสมบัติเปนจํานวนมาก   ประสบภัยพิบัติอันตรายและเสื่อมยศ   เสื่อมลาภ   มีความ
เศรา   เสียใจเกินไป   ไมสามารถควบคุมสภาพจิตใจได   ทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพจิตโดยตรง  
หากไมมีสติปญญาเขมแข็งพอก็อาจทําใหเสียจริตไปเลยก็ได 
 สรุปไดวาทัศนะทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับโรคเครียด  โรคประสาทและโรคจิตมี
สาเหตุมาจากกิเลส  3  ประการ  คือ โลภะ  โทสะ และโมหะ   รวมทั้งโลกธรรม  8 ประการดังกลาว 

 โลภะ  หมายถึง ความอยากได  ไดแก กิเลสที่ทําใหมนุษยเกิดการแยงชิง เพื่อใหไดมา
เปนของตัวเองใหมากที่สุด    พยายามที่จะเปนเจาของสิ่งที่ตนเองปรารถนา   เมื่อใดก็ตามพลาดหวัง
ในสิ่งนั้น ๆ   ก็จะเกิดความทุกขความกังวลและความเครียดขึ้นเชนเดียวกัน   ดังที่พระพุทธเจาตรัส
วา  “ปรารถนาสิ่งใดไมไดส่ิงนั้นก็เปนทุกข” 

 โทสะ  หมายถึง  ความคิดประทุษราย  ไดแก กิเลสที่ทําใหเกิดความรูสึกคับแคน  ขุน
เคือง   จะทําใหรูสึกเครียดตลอดเวลา   มีความพยาบาทครุนคิดที่จะทํารายคนอื่น 

 โมหะ  หมายถึง  ความหลง  ไดแก กิเลสที่ทําใหมนุษยไมรูเทาทันความเปนจริง   ทํา
ใหเห็นผิดเพี้ยนจากความเปนจริง    เมื่อเกิดความหลงมากขึ้นก็มักจะทําใหกลายเปนคนฟุงซานได   
บางคนหลงในสิ่งที่ตนเองรักมากไปพอสูญเสียของที่ตนเองรักผิดหวังมากไมสามารถทําใจให
ยอมรับความสูญเสียนั้นไดถึงกับจบชีวิตตนเองดวยการฆาตัวตาย   

 กิเลสทั้ง  3  ประการดังกลาวมานี้เปนสาเหตุของโรคทางจิตใจ  โอกาสที่ปุถุชนซึ่งยัง
กิเลสจะปลอดจากโรคทางจิตใจนั้นเปนการยากยิ่ง     ดังนั้น มนุษยที่เปนปุถุชนทั้งหลายจึงเปนผูที่
เปนโรคทางจิต    แตจะอยูในขั้นรุนแรงเพียงไรนั้น    ขึ้นอยูกับการควบคุมกิเลสเหลานี้   เพราะถา
ไมสามารถควบคุมไดก็จะกลายเปนผูมีปญหาสุขภาพจิต   ที่ตองไดรับการบําบัดอยางเรงดวน  
บุคคลเหลานี้จัดวาเปนผูที่มีสุขภาพจิตเสีย     สวนผูที่พอจะควบคุมไมใหแสดงออกตามแรงกิเลสได  
ก็พอจะคอย ๆ  บรรเทาตอไปได   ไมถือวาอยูในขั้นรุนแรง 

 บุคคลที่จะพนจากสภาพการเปนโรคทางจิตนั้น   เร่ิมตนจากการไดเปนพระอริยบุคคล
ตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป    เพราะแมวาจะมีกิเลสอยูบาง   เพราะยังตัดกิเลสไดไมหมด  แตทาน
เหลานั้นสามารถควบคุมตนเองไมใหแสดงออกตามแรงกิเลส   อันเปนเหตุใหกระทําความผิดตาง ๆ  
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และในระดับสูงสุด    พระอรหันตเทานั้นที่ไมเปนโรคทางจิตใจ   เพราะทานเหลานั้นสามารถตัด
กิเลสไดหมดสิ้น    อยางไรก็ตามมนุษยปุถุชนสามารถทําไดดีที่สุด   ก็คือการพยายามทําใหโรคทาง
จิตใจเกิดขึ้นกับตัวเราเองนอยที่สุด   โดยอาศัยการปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนที่พระพุทธเจา
ทรงไดตรัสสอนไวแลว 
 
2.10  ปญหาสุขภาพจติในทศันะนักวิชาการทางพุทธศาสนา 

ความเปนมนุษยที่สมบูรณนั้นในทางพระพุทธศาสนา    ถือวาความสมดุลทางกายและ
ทางจิตเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด    ดุลยภาพทางกายก็ยังมีดุลยภาพที่เปนองคประกอบอีกเปน
จํานวนมาก  เชน   ดุลยภาพทางกายกับส่ิงแวดลอม   ดุลยภาพทางกายกับชุมชน  เปนตน   ดุลยภาพ
ทางจิตก็เชนเดียวกัน  เชน  ดุลยภาพทางจิตกับการศึกษา   ดุลยภาพทางจิตกับเศรษฐกิจ   เปนตน  
ดุลยภาพไมใชเพียงสองสวนและนํามาทําใหไดสมดุลกันเทานั้น    แตในที่นี้จะนําเสนอในแนวทาง
พุทธที่วาดุลยภาพทางกายและจิตตองสัมพันธกันจึงจะไมกอใหเกิดปญหาความขัดแยงกันอันจะ
สงผลใหเกิดปญหาสุขภาพจิตตามมา    เปรียบเหมือนนกเปนสัตวปกมีสองขาง  ถานกมีปกเดียวก็
บินไมได   เรียกวา  ไมมีดุลยภาพโดยสิ้นเชิง     ถึงแมนกมีสองขางแตปกหนึ่งมีขน   อีกปกหนึง่ไมมี
ขนก็คงบินไมได    แมแตวาสองปกมีขน   แตวาขางหนึ่งขนไมสมบูรณ  ขางหนึ่งมีขนสมบูรณ  ปก
ทั้งสองนั้นก็ไมสามารถจะพานกใหบินไปไดอยางคลองแคลวรวดเร็วอยางที่ควรจะเปน  นับวาเปน
ความไมสมบูรณของนกนั้น 

พระธรรมปฎก (2542 : 129 –130) ไดกลาวถึงดุลยภาพทางกาย   ทําใหมีสุขภาพจิตดีวา 
“ชีวิตมนุษยทางพระเรียกวา   เปนรูปนามหรือเปนขันธ  5   ก็เกิดองคประกอบตาง ๆ  มากมายทั้ง
รูปธรรมและนามธรรมประกอบกันขึ้น   และสวนประกอบตาง ๆ  เหลานั้น   เมื่อมันทํางานได
สัดสวนพอเหมาะพอดีกัน  ชีวิตของคนเราก็จะดําเนินไปดวยดี   แตถาเมื่อใดเกิดความไมพอเหมาะ
พอดีกันก็เกิดปญหาเมื่อนั้น … ส่ิงนี้เราเรียกวา  โรคภัยไขเจ็บ  ถาปรับใหเกิดความพอเหมาะพอดี
สมดุลกัน  ชีวิตเรียกวามีองคาพยพอันสมบูรณ   ดํารงอยูไดดวยดี   หลักนี้ เรียกวาดุลยภาพ  
หมายความวา   ถาไมมีดุลยภาพ    สุขภาพก็ไมมีตองสัมพันธกัน”   

พระธรรมปฎก  (2539  จะพัฒนาคนกันอยางไร : 65) ไดกลาวไวอยางนี้เพราะทานมอง
วา  การพัฒนาในยุคที่ผานมานั้นผิดพลาดอยางรายแรง    เปนการพัฒนาที่ขาดดุลยภาพ   เปนความ
เจริญที่กระจัดกระจาย  ขาดความประสมประสานกลมกลืนและเกื้อกูลซ่ึงกันและกันนําไปสูการเสีย
ดุลยภาพ  สงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม    รวมทั้งทางสภาวะดานจิตใจดวย   และยังได
กลาวถึงดุลยภาพที่ควรสรางใหเกิดขึ้นไดแกภาวะสมดุลระหวางการพัฒนาวัตถุกับการพัฒนาดาน
จิตใจ   เพราะวาการพัฒนาวัตถุอยางเดียวก็จมหาย   พัฒนาจิตใจอยางเดียวก็เล่ือนลอย    ดังนั้น เรา
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ควรปรับทาทีไมเอาแตความเจริญทางวัตถุและปริมาณ  ไมมุงเอาแตเศรษฐกิจโดยอาศัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเทานั้น……ใหมีความสมดุลระหวางการพัฒนาวัตถุกับการพัฒนาดานจิตใจ 

จากที่กลาวมาพอจะเห็นไดวา   พระธรรมปฎกไดกลาวถึงสาเหตุของปญหาของ
สุขภาพจิตที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการเสียดุลยภาพจนเกิดปญหาตาง ๆ  ตามมา    ถาหากวาเสียดุลย
ภาพทางกายก็จะเกิดโรคทางกาย   ในทางจิตใจก็เชนเดียวกัน   หากเสียดุลยภาพทางจิตก็เรียกวาโรค
จิต   ยกตัวอยาง  เชน  ดีใจมากเกินไปไมสามารถควบคุมตนเองไวได    ก็ทําใหเสียดุลยภาพ   อาจจะ
ทําใหเสียจริตไดหรือเรียกวาเปนบานั่นเอง    ในบางครั้งการเสียมากเกินไปก็ทําใหเสียดุลยภาพได
เชนเดียวกัน  เชน  นางปฎาจรา  ไดสูญเสียบุตร และสามีอันเปนที่รักไป   จนทําใหนางไมสามารถ
รักษาดุลยภาพของตนเองไวได   กลายเปนคนเสียสติไป   จนในที่สุดไดสดับธรรมจากพระพุทธเจา
จนไดดวงตาเห็นธรรมในที่สุด    การสูญเสียดุลยภาพยังสามารถเกิดขึ้นไดกับมนุษยทุกคน  อยูที่วา
มนุษยจะประสบกับสิ่งใดหนักหรือเบามากหรือนอยเพียงใด 

พุทธทาสภิกขุ  (2523 : 299) ไดกลาวถึงสาเหตุทีกอใหเกิดปญหาสุขภาพจิต   ทานพุทธ
ทาสไดเนนถึงความวางของจิตมนุษยเปนสําคัญ   มนุษยที่ยังมีความโลภ  ความโกรธ  และความ
หลงอยูก็เปนมนุษยที่ประสบกับปญหาสุขภาพจิตเสื่อมอยูไมมีที่ส้ินสุด  มีปรากฏในคัมภีรอยาง
ชัดเจนวา  “ราค  โทส  โมเหหิ  สฺญตตฺตา  สฺุญโต”  แปลวา  จิตนี้วาง  เพราะวางจากราคะ  โทสะ  
โมหะทั้งหลาย    คําวา  วางเปนอยางนี้   

มนุษยหากไมมีความรูเร่ืองจิต    ไมฉลาดในเรื่องกาดูแลจิตของตนเองแลว   ยอมเปน
การยากที่จะทําใหจิตวางได    หากหลงเกลียดหลงรักสิ่งใดเขา    หรือในเมื่อมีอะไรมากระทางตา  หู  
จมูก   ล้ิน   กาย  และใจ  ไปหลงยึดติดกับอารมณเหลานั้น  เรียกวา “จิตไมวาง”  เพราะเต็มไปดวย  
โลภะ โทสะ  โมหะ  เปนจิตที่ไมวาง   สกปรก  หมนหมอง  เรารอน   พุทธทาสไดกลาวถึงคําวา  
“จิตไมวางในทัศนะของทานวา    เมื่อไปหยิบฉวยเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาวาเปนตัวตน  แลวตองมี
ความรูสึกไมรัก   ก็เกลียด   เปนสองอยางเทานั้น    เมื่อเกิดรักหรือเกลียด   ตองมีราคะ  หรือโทสะ   
หรือโมหะอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น  ในขณะที่จับฉวยอารมณในสิ่งนั้น ๆ อยู  เรียกวาไมวางเปน
ทุกข” 

ทานพุทธทาส  (2523 : 301) ไดกลาวถึงอานิสงสของความวาง    พอที่สรุปไดวา  การ
อยูรอดไดของมวลมนุษยชาตินั้น    เพราะมีความวางอยู   หากมนุษยมีแตความวุนตลอด  24 ช่ัวโมง    
ในหนึ่งวันมนุษยก็ตองตาย    หรืออยางนอยที่สุดก็ตองเปนบา   กลายเปนมนุษยที่มีปญหาทางจิตใจ     
เกิดความเสื่อมโทรมทางจิตใจ  ไมสามารถพัฒนาตนเองและสังคมได   มนุษยควรพิจารณาใหเห็น
วาใน  24 ช่ัวโมงนั้น    เวลาที่เราวางอยูมันมากกวาเวลาที่เราวุนหรือไม   ถาหาเกิดความวุนวาย
มากกวาความวาง    แสดงวาสุขภาพจิตเราเริ่มเสีย   สุดทายกลายเปนโรคประสาทหรือเปนบาอยาง
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หลีกเลี่ยงไมได    แตถาหากมนุษยประสบแตความวุนโดยไมมีความวางเลย   มนุษยคงสูญเผาพันธุ
ไปแลว    ความวางอยูกับมนุษยทุกลมหายใจ   เมื่อใดก็ตามเกิดความวุนขึ้นมาก   มักก็ตองหยุด    
ตองพัก    ตองสงบลงสูความวาง    และไดรับการพักผอนในชีวิตประจําวันของมนุษย   

สรุปในดานพระพุทธศาสนานั้น     มองปญหาที่กอใหเกิดปญหาสุขภาพจิตมาจากทั้ง
ภายในและภายนอก กิเลสและตัณหาเปนตัวกอใหปญหาภายในสงผลในดานพฤติกรรมการ
แสดงออกสงผลเสียตอสุขภาพจิตภายนอกตอไปพระพุทธศาสนามองสุขภาพจิตในดานหยาบและ
ละเอียด    พุทธศาสนามองวาคนทุกคนเปนโรคจิต   หมายถึงวา  ในระดับปุถุชน  โรคจิตสามารถ
ควบคุมไดดวยหลักธรรมตาง ๆ  ที่เปนไปเพื่อความประพฤติใหอยูรอดในสังคม  เชน หลัก
ไตรสิกขา   เปนตน    สวนในดานละเอียดอยูในระดับพระอริยบุคคลผูพนจากโรคจิตอยางถาวร  
เปนระดับอุดมคติที่มนุษยแสวงหา    นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาตางก็ใหคําจํากัดความของคํา
วา “สุขภาพจิต”  ไปในลักษณะตาง ๆ กัน   เชน  พระธรรมปฎกมองวาสุขภาพจิตหมายถึงการปรับ
ดุลยภาพของขันธ 5  ใหสอดคลองกันระหวางกายกับจิต   ทานพุทธทาสมองวา สุขภาพจิตเดิม
ทีเดียวสะอาดบริสุทธิ์  (วาง)  แตมนุษยนําเอากิเลสมาเติมจนกอใหเกิดปญหาทางสุขภาพจิตตามมา 
 

2.11  หลักธรรมเพื่อการสงเสริมสุขภาพจิต 
หลักธรรมหลายหมวดในพระพุทธศาสนา (พระไตรปฎก  2539 : 22 : 54)  ที่สามารถ

นํามาปฏิบัติเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสื่อมเสียดานสุขภาพจิต  นอกจากนี้เปนการพัฒนาและ
สงเสริมสุขภาพจิตของผูปฏิบัติใหดียิ่งขึ้นไปอีกดวย   หลักธรรมที่กลาวถึงนั้นมีความสําคัญตอ
สุขภาพจิตไดเปนอยางดี   กลาวคือ 

1. กฎแหงกรรม 

       กฎแหงกรรมเปนหลักคําสอนที่สําคัญในพระพุทธศาสนาเพราะแสดงใหเห็นวา
มนุษยเปนผูลงมือทําส่ิงตาง ๆ  และไดรับผลจากการกระทําของตนเอง  การกระทําที่จะจัดวาเปน
กรรมไดนั้น จะตองประกอบดวยเจตนา  ตามพระบาลีวา  “ภิกษุทั้งหลาย  เจตนานั่นเอง  เราเรียกวา
กรรม    บุคคลจงใจแลวจึงกระทํากรรมดวยกาย  วาจา  ใจ” กฎแหงกรรมจึงเปนกฎธรรมชาติ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย    เปนกระบวนการตอการกระทํา   และการใหผลของการกระทํา   
เปนกระบวนการแหงเจตจํานงหรือความคิดปรุงแตงสรางสรรคตาง ๆ พรอมทั้งผลที่สืบเนื่อง
ออกไปสอดคลองกัน เชน  ทํากรรมดี   มีผลดี    ทํากรรมชั่ว  มีผลช่ัว  เปนตน   จากภายใน
กระบวนการแหงชีวิตคนนั้น   กรรมก็คือสังขารที่คอยปรุงแตงจิต   เปนองคประกอบหรือคุณสมบัติ
ตาง ๆ ของจิตมีเจตนาเปนตัวนํา   ซ่ึงแตงจิตใหดี  ช่ัว  หรือเปนกลาง   สวนภายนอก  กรรมก็คือการ
ทํา   การพูด   การคิด   หรือความประพฤติที่บุคคลนั้น ๆ  จะตองไดรับผลที่เกิดขึ้น  หากมองกวาง ๆ   
กรรมก็คือการประกอบอาชีพการงาน    การดําเนินชีวิต   และการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ของมนุษย 
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การศึกษาเรื่องกฎแหงกรรมในพุทธศาสนาจะมีคุณคาทางจริยธรรมเปนอยางมาก 
และมีผลดีตอการพัฒนาและสงเสริมสุขภาพจิตไดเปนอยางดีกลาวคือ 

1. ทําใหเกิดความเขาใจกรรมและผลของกรรมวาขึ้นอยูกับเหตุและผล   เปนการ
กระทํามนุษยเอง   ไมไดขึ้นอยูกับโชคชะตา   หรืออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด  ๆ  ทั้งส้ิน 

2. ทําใหผูเขาใจนําปฏิบัติดวยการลงมือกระทํากรรมดีดวยตนเอง   อันจะทําใหรูจัก
พึ่งตนเอง    และมีความขยันหมั่นเพียร   มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง  พรอมที่จะ
ปรับปรุงแกไขสวนที่ยังไมดี   และรักษาสวนที่ดีเอาไว 

3. เมื่อมีเหตุการณตาง ๆ  เกิดขึ้นในชีวิต  ไมวาจะเปนเรื่องดีหรือเร่ืองราย  ก็สามารถ
ทําใจใหยอมรับสภาพตามความเปนจริงนั้นได   เพราะรูวาเปนผลมาจากการกระทําของตนเอง 

2. หลักไตรลักษณ 
        ไตรลักษณ  คือลักษณะ  3 ประการ   แหงสังขารธรรมทั้งหลาย คือ 

1. อนิจจตา    ความเปนของไมเที่ยง 
2. ทุกขตา    ความเปนทุกข 
3. อนัตตา   ความเปนของไมใชตน  

หลักธรรมหมวดนี้  ไมใชกลักธรรมสําหรับปฏิบัติ   แตเปนหลักธรรมที่แสดงความ
เปนจริงของสรรพสิ่ง  ที่ตกอยูในสภาพดังกลาวมานี้  แตหลักธรรมนี้ก็มีความสําคัญสําหรับผูปฏิบัติ
ธรรม   เพราะผูปฏิบัติจะตองพิจารณาถึงลักษณะ  3  ประการเหลานี้  จะทําใหคลายความยึดติดถือ
มั่นในสิ่งตาง ๆ  ที่เปนสาเหตุหนึ่งของความเสื่อมโทรมของสุขภาพจิต   ดังนั้น  การสงเสริมและ
พัฒนาสุขภาพจิตจึงตองอาศัยการพิจารณาใหเห็นลักษณะทั้ง 3 ประการเหลานี้ดวย   เปนการปฏิบัติ
เพื่อปองกันไมใหบุคคลยึดติดถือมั่นจนเสียสุขภาพจิตและสงเสริมสุขภาพจิตใหดีขึ้นไปอีกดวย 

3. ไตรสิกขา  (สิกขา  3) 
        ไตรสิกขา  คือขอที่จะตองศึกษา   ขอปฏิบัติที่เปนหลักสําหรับศึกษา   คือฝกหัด
อบรม  กาย  วาจา   จิตใจและปญญา ใหยิ่งขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพาน เรียกงาย ๆ  
วา  ศีล   สมาธิ   และปญญา   หลักไตรสิกขานี้เปนหลักธรรมที่มุงในแงของการใชงาน  คือ นําเอา
องคประกอบของมรรค  8 ประการ   ที่จะไดกลาวถึงมาจัดเปนกระบวนการวิธีปฏิบัติที่มีขั้นตอน
ตาง ๆ   เพื่อใชองคมรรคเหลานั้นใหสําเร็จผลอยางเปนงานเปนการในชีวิตจริง   จัดระดับการปฏิบัติ
จากสวนที่งายไปหาสวนที่ยากขึ้นตามลําดับ   แมวาในการปฏิบัติจริงจะตองปฏิบัติอยางองครวม     
คืออาศัยเปนปจจัยสงเสริมกันและกันก็ตาม   แตในขั้นตอนการปฏิบัติที่เห็นชัดก็เร่ิมจากศีล   แลวจงึ
เปนสมาธิ    ทายที่สุดก็จบลงที่ปญญา 
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หลักในหมวดไตรสิกขานี้  เปนหลักธรรมสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาสุขภาพจิต  
โดยเฉพาะสมาธิที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจิตใจโดยตรง   แตเนื่องจากขอปฏิบัติทั้ง  3 ขอนี้  จะตอง
นํามาปฏิบัติอยางสมดุลกัน   จึงจะสงผลดีจนถึงที่สุดได  โดยแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรม
เหลานี้คือ 

1. ศีล  หรือจะเรียกในความหมายกวางวา  “วินัย” ก็ได    ซ่ึงศีลนี้เปนการฝกฝนดาน
พฤติกรรมเปนจุดเริ่มตนในกระบวนการศึกษาและพัฒนามนุษย   เพราะเปนการจัดเตรียมชีวิตใหอยู
ในสภาพที่เอื้อตอการพัฒนา   โดยจัดระเบียบความเปนอยู    การดําเนินชีวิต   และการอยูรวมกันใน
สังคมใหเหมาะสมและเอื้ออํานวยตอการพัฒนา    การปฏิบัติตามศีลจึงชวยใหจัดการสภาพแวดลอม
เพื่อปองกันไมใหมีพฤติกรรมที่ไมดีอันจะขัดขวางตอการสงเสริมสุขภาพจิตหรือสงผลเสียตอ
สุขภาพจิตที่ดีอยูแลว    เทากับทําใหเกิดมีพฤติกรรมที่ดีกอนที่จะนําไปสงเสริมพัฒนาดานจิตใจ    
จําเปนตองรักษากาย   วาจา ใจ  ใหบริสุทธิ์อยูเสมอโดยการประพฤติตน   ทางกายก็ดี  ทางวาจาก็ดี   
เชน   การไมฆาสัตวทุกชนิด   ไมวาจะเปนมนุษยดวยกันเอง  หรือสัตวเดรัจฉานทุกชนิด  การไมลัก
ทรัพยหรือส่ิงของที่เจาของไมอนุญาต    การไมประพฤติผิดในสามีภรรยาลูกของตนและของคนอื่น   
การสําสอนทางเพศมาก   ก็จะนําไปสูโรคสมัยใหม  คือโรคเอดส  ในที่สุดการเวนจากการพูดเท็จ   
พูดสอเสียด    การพูดใหผูอ่ืนแตกแยกกัน   การพูดคําหยาบ   การพูดเพอเจอ   หรือพูดเหลวไหล   
การไมดื่มสุราและของมึนเมา   ตลอดถึงยาเสพติดทุกชนิด   ศีลเปนบันไดขั้นแรกที่จะนําไปสูสมาธิ   
คือจิตตั้งมั่นเพราะศีลชวยรักษากาย  วาจา ใหเรียบรอย    สามารถเปรียบเทียบใหเห็นเปนรูปธรรม
ไดชัดเจนกับการรักษาของแพทยในปจจุบัน เชน   คนไขที่ไมกําลังแพทยจะใหน้ําเกลือกอน   เพื่อ
เปนยาบํารุงหรือใหภูมิตานทาน   กอนที่จะรักษาโรคตอไป   ศีลก็เปรียบเสมือนยาบํารุงกําลัง  
(น้ําเกลือ)   ซ่ึงจําเปนที่จะตองประพฤติปฏิบัติใหดีกอน 

2. สมาธิ   เปนเรื่องของการฝกฝนใจใหมีความมั่นคง   ทําใหเกิดการพัฒนา
คุณสมบัติตาง ๆ  ของจิต   คือ ดานคุณธรรม  โดยทําใหมีความเมตตา  กรุณา   ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  
ดานความสามารถของจิต  โดยทําใหมีความเขมแข็งมั่นคง  ความเพียรพยายาม  ความรับผิดชอบ  
ความแนวแนมั่นคง    ความมีสติ   สมาธิ   และดานความสุข   ทําใหมีความอิ่มใจ   ความราเริงเบิก
บานใจ  ความสดชื่นผองใส    ความรูสึกพอใจ    การทําสมาธิเปรียบเสมือนหินทับหญา  ขณะที่หิน
ทับหญาอยูหญาก็จะเหี่ยวเฉา    แตไมถึงกับตาย    แตเมื่อใดเอาทอนไมออกหญาก็จะงอกเงย
เหมือนเดิม  การทําสมาธิก็เชนเดียวกัน   จิตใจจะสงบชั่วขณะที่ทําสมาธิเทานั้น  ในทางการแพทยถา
คนไขไมไดกินยาเขาไปอาการของโรคก็จะกําเริบ   หากคนไขกินยาเขาไปแลวโรคก็ระงับได   
สมาธิเปรียบเสมือนยาลดไขหรือยาระงับไข 
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3. ปญญา  เปนเรื่องของการฝกฝนหรือพัฒนาในดานความรู  เริ่มตั้งแตความเชื่อ  
ความเห็น   ความรู   ความเขาใจ   ความหยั่งรูเหตุผล   การรูจักวินิจฉัย  ไตรตรอง  ตรวจสอบ  คิด
การตาง ๆ สรางสรรค   จนกระทั่งรูแจงความเปนจริงอันเปนสภาวะสากลของสิ่งตาง ๆ  ทําใหมี
จิตใจเปนอิสระปราศจากความทุกข    หากปญญาเปรียบกับการรักษาของแพทยในปจจุบัน  ปญญา
ก็คือยารักษาหรือยาตัดไข   รักษาไดหายขาดโรคไมสามารถเกิดไดอีกตอไป   ผูปฏิบัติธรรมจนเกิด
ปญญาแจมแจง   จนบรรลุมรรคผลได   กิเลสก็ไมสามารถครอบคลุมจิตใจของผูนั้นไดอีกตอไป
เชนกัน 

พระธรรมปฎก  (2539  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคนตามธรรมชาติ : 38 – 39) ไดกลาวถึง
การตรัสรูลวนเปนเรื่องของปญญา  โดยไดแบงออกเปน  3 ประการ   ดังนี้   

        1 รูแจงความจริงของสิ่งทั้งปวง   ไมมีจุดหมองมัวเพราะรูนั้นชําระจิตใจใหหมดจด
จาก กิเลส    เพราะฉะนั้น   ปญญาตรัสรูนี้จึงหมายถึงความรูบริสุทธิ์   หรือความรูที่เปนเหตุใหเกิด
ความบริสุทธิ์ 

        2  ปญญา   ที่ทําใหตรัสรูนี้   ทําใหเกิดความตื่น  หมายถึง   การตื่นจากการลุมหลงใน
กิเลสทั้งหลาย   ตื่นจากการมัวเพลิดเพลิน   ตื่นจากความประมาท   ไมลืมตาดูความเปนจริง 

        3  ผลจากการตื่นจนเกิดความบริสุทธิ์นั้น   ทําใหจิตใจผูนั้นมีความเบิกบานผองใสเปน
อิสระ  หมายถึงสภาพจิตที่ดีงาม   เรียกวา   ตามสมัยนี้หมายถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี  

จะเห็นไดวาผูมีปญญานั้น    ทํามีจิตใจที่พัฒนาใหดีงามเต็มที่   สุขภาพจิตใจที่สมบูรณ
แลว    เมื่อเกิดความทุกขก็สามารถนําเอาดานจิตที่สมบูรณนั้นมาชวยสงเสริมดานกายไดอยางเต็มที่  

การพัฒนาตนเองตามหลักไตรสิกขานี้   สามารถทําใหเกิดผลดีตอสุขภาพจิต  เพราะ
ตองการอาศัยการพัฒนาทางรางกาย   จิตใจ  และปญญาในอยางพรอมเพียงกัน   เทากับเปนการ
พัฒนาอยางเปนบูรณาการ   คือ ศีล  สมาธิ  และปญญา  ไดสงเสริมสนับสนุนกันและกัน  ใหเปนไป
ดวยดี    จนกระทั่งไดรับผลของการปฏิบัติ   เปนหลักธรรมที่สามารถปองกันผูปฎิบัติไมใหตอง
ประสบกับภาวะสุขภาพจิตเสื่อมโทรมได 

ในทางพระพุทธศาสนา  ถาเราปฏิบัติตนตามมรรค  8  กลาวคือ  ใหมีศีล  เกิดขึ้นใน
การรักษากาย   วาจา  อยูเปนนิตยก็จะทําใหเกิดสมาธิงายขึ้น   คือมีจิตใจสงบ  ถาประพฤติสมาธิอยู
เปนประจําทุกวัน   จิตใจจะเขมแข็ง  ไมมีกิเลสจําพวกโลภะ  โทสะ  โมหะ  มารบกวน   ก็จะเกิด
ปญญานั่นก็คือการรักษาโรคทางจิตใจที่ทุกคนตองการ  มรรคมีองค  8  เหลานี้   จัดเปนรายละเอียด
ของไตรสิกขา    ทําใหการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาชัดเจนยิ่งขึ้นไป   การสงเคราะหมรรคมีองค  8 
เขาในไตรสิกขา   เหมือนดังที่  สวัสดิ์  ทองเพชร  (2542 : 62, อางถึงใน อุดม  ตะหนอง  2545 : 107)  
ไดแสดงความสัมพันธระหวางไตรสิกขากับมรรคมีองค  8  ดังนี้ 
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ความเหน็ชอบ 
 

ความดําริชอบ 
 

  ปญญา 
       ความเพียรชอบ                                                                                                    เจรจาชอบ 

 
      ความระลกึชอบ                สมาธิ                                             ศีล                        การงานชอบ 

 
       ความตั้งใจชอบ                                                                                                   เล้ียงชีพชอบ 

 
หมวดหมูหรือกลุมของศีลสมาธิปญญาในการนําไปประพฤติปฏิบัติตน  พอสรุปไดคือ 
ศีล  สมาธิ           ปญญา 

     -  สัมมาวาจา     -  สัมมาวายามะ             -  สัมมาทิฎฐิ 
     -  สัมมากัมมันตะ     -  สัมมาสติ             -  สัมมาสังกัปปะ 
     -  สัมมาอาชีวะ     -  สัมมาสมาธิ 
         ในดานการสงเสริมสุขภาพจิตของบุคคลดวยหลักธรรมหมวดนี้   จึงจะตองเร่ิมตน
จากมีปญหาดานกายภาพ     คือทําใหชีวิตความเปนอยูของบุคคลที่มีปญหาดีขึ้น   กอนที่จะพัฒนา
ดานจิตใจและปญญาตอไป    เมื่อปฏิบัติไดถูกตองตามลําดับแลวปญหาสุขภาพจิตก็จะลดลง
จนกระทั่งหมดไปไดในที่สุด 
  

4.  อภิณหปจจเวกขณะ 
        อภิณหปจจเวกขณะ  คือขอที่ควรพิจารณาเนือง ๆ  เร่ืองที่ควรพิจารณาทุก ๆ วัน  มี  
5 ประการ   คือ ควรพิจารณาทุก ๆ วัน วา 

1.  เรามีความแกเปนธรรมดา  ไมลวงพนความแกไปได 
2.  เรามีความเจ็บไขเปนธรรมดา  ไมลวงพนความเจ็บไขไปได 
3.  เรามีความตายเปนธรรมดา  ไมลวงพนความตายไปได 
4.  เราจะตองพลัดพราก   จากของรักของชอบในทั้งส้ิน 
5.  เรามีกรรมเปนของตัว  เราทําดีจักไดดี    เราทําชั่วจักไดช่ัว 
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การพิจารณาตามหลักอภิณหปจจเวกขณะนี้   ก็เปนเชนเดียวกับการกําหนดพิจารณา
ไตรลักษณนั่นเอง   เพียงแตสอนใหพิจารณาสิ่งที่เห็นงายเขาใจงายในชีวิตประจําวันของตนเอง   
เมื่อไดพิจารณาและเขาใจตามนี้แลว    จะทําใหบุคคลสามารถทําใจไดกับสิ่งที่ เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจําวันเปนการลดปญหาดานสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นมาแลวก็ได  เชน  คนที่เสียใจเพราะคนที่รัก
หรือของที่รักจากหายไป    ไมสามารถทําใจไดถึงกับเสียสติไปก็มี   แตถาหากไดพิจารณาตามหลัก
นี้แลว    ก็จะเขาใจในความเปนจริง   ไมตองเสียใจเกินขอบเขต   แมจะมีความรูสึกเสียใจบางตาม
วิสัยของปุถุชน    แตก็ไมถึงกับทําใหกลายเปนคนวิกลจริตไป   ดังนั้น  หลักธรรมนี้จึงเหมาะสมที่
จะนําไปใชทั้งในกับคนที่ไมมีปญหาใด ๆ เลย    เปนการปองกันไวกอน   หรือแมกระทั่งคนที่เกิด
ปญหาขึ้นแลว    การปลอบโยนดวยหลักอภิณหปจจเวกขณะนี้   ก็จะสามารถบรรเทาความเศราโศก
เสียใจไดเปนอยางดี   โดยเฉพาะหลักการพิจารณาในขอสุดทายเปนการสงเสริมใหนํากฎแหงกรรม
ที่ไดกลาวไวแลวมาพิจารณาใหเปนการปฏิบัติที่เห็นชัดเจน    

วิธีการสอนและหลักธรรมที่พระพุทธเจานํามาสอนนั้น   ลวนมีประโยชนตอการ
สงเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตของคนในยุคปจจุบัน    ตามที่ไดศึกษาและนํามาแสดงไวแลวนี้   จึง
ไมควรมองขามไป    ควรนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบุคคลและเหตุการณที่วุนวายในสังคม
ปจจุบันได 
 

3.  พระสงฆกับการพัฒนาสขุภาพจติ 
 

3.1  บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาสุขภาพจิต 
เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว  ไดแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว (ผูควรตรัสรูตาม)  

จนกระทั่งมีผูออกบวชตามเปนจํานวนมาก    กลายเปนคณะสงฆไดชวยประกาศคําส่ังสอนใหเผย
แผขยายออกไปตามลําดับ จึงนับไดวาคณะสงฆมีบทบาทสําคัญในการถายทอดคําส่ังสอนของ
พระพุทธเจาสืบตอมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน   โดยเฉพาะในสังคมไทยจะเห็นไดชัดเจนวา “พระภิกษุ
สงฆทั้งอยูในสถาบันการศึกษา    และที่อยูในสํานักปฏิบัติธรรมมีบทบาทสําคัญตอการนําคําสอน
มาแนะนําใหประชาชน   ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาสุขภาพจิตของประชาชนไดเปนอยางดี”  องคกร
สงฆที่ทําหนาที่นี้มีอยูเปนจํานวนมาก   แตผูศึกษาจะไดเลือกศึกษาวิเคราะหองคกรที่มีบทบาท
เดนชัดและยกเปนตัวอยางเพียง 2 แหง   ไดแกสํานักวิปสสนากัมมัฎฐานวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
ทาพระจันทร   กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงอยูในกลางพระนครที่แออัดวุนวายสวนวัดสวนโมกขพลาราม    
จังหวัดสุราษฎรธานี    อยูทามกลางบรรยากาศธรรมชาติดวยปาไม  ในการปฏิบัติกัมมัฎฐานทั้ง  2  
แหงนี้   ชวยขัดเกลาจิตใจใหกับประชาชนไดเปนอยางดี  โดยจะไดศึกษาบทบาทของวัดเหลานี้
ตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

68

3.1.1 บทบาทของสํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตยุวราชรังสฤษฎิ์ 
วัดมหาธาตุ ฯ ตั้งอยูทาพระจันทร  กรุงเทพมหานคร  ไดทําการสอนวิปสสนา

กรรมฐานเปนเวลามาชานาน   จนกระทั้งป  พ.ศ. 2496  พระมหาโสภณมหาเถระอัคคมหาบัณฑิต  
(มหาสี   สยาดอ)  เปนชื่อพระเถระพมาผูหนึ่งที่มีบทบาทตอสํานักวิปสสนาวัดมหาธาตุ ฯ  เปนอยาง
มาก   เพราะวัดมหาธาตุฯ   ไดใชแนวทางวิธีปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของทานมหาสี   สยาดอ   อัน
เปนแนวทางปฏิบัติตามหลักสติปฎฐานสูตร   ซ่ึงถือวาเปนที่นิยมกันทั่วไป  และเปนแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติจนถึงปจจุบัน  

เอกลักษณของสํานักปฏิบัติวิปสสนาแหงนี้  ไดแก   แนวการสอนที่มีคําวา 
“หนอ” (ตัวรูวาอยูในกิริยาอะไร)  ตามเสมอ  เชน “ยุบหนอ,  พองหนอ,  ยืนหนอ,  นั่งหนอ,   นอน
หนอ”  เปนระบบกรรมฐานที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  โดยพระธรรมธีรราชมหามุนี  (อางถึงใน พระ
ศรีวรญาณ  2541 : 43) ไดนํากลับมาจากพมา   หลังจากทานไดเดินทางไปศึกษาวิปสสนากรรมฐาน
กับมหาสี   สยาดอ  โดยกอนหนานี้สังคมไทยจะคุนเคยกับการกําหนดคําวา “พุทโธ” หรือ 
“สัมมาอะระหัง”  ระบบหนอเปนของพมานํามาใชกอน   ไมมีวิธีปฏิบัติในพระไตรปฎก   ซ่ึงคําวา 
“หนอ” ก็มีปรากฏในพระไตรปฎก  โดยแปลจากภาษาบาลีวา “วต”  นั่นเอง  (ถาลงนิบาต แปลวา 
หนอ, ถาเปนกิริยา  แปลวา  แลว)   

เมื่อผูเขาปฏิบัติเตรียมพรอมแลว    และไดทราบหลักปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
ตามนัยแหงปริยัติมาพอแลว     การเจริญวิปสสนากรรมฐานเปนการปฏิบัติตามหลักมหาสติปฎฐาน
สูตร  เพื่อบรรลุอานิสงส  7  ประการ   คือ เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสของสัตวทั้งหลายหนึ่ง
,  เพื่อดับความเศราโศกหนึ่ง,   เพื่อดับความร่ําไรรําพันหนึ่ง,   เพื่อดับความทุกขกายหนึ่ง,   เพื่อดับ
ความทุกขใจหนึ่ง,  เพื่อบรรลุญายะคืออริยมรรคหนึ่ง,   เพื่อทําใหประจักษแจงพระนิพพานหนึ่ง,   
เมื่อเจริญวิปสสนาคือใชปญญาพิจารณาความเปนจริงเกี่ยวกับส่ิงทั้งหลายอยางถูกทางแลว  จิตก็จะ
สงบขึ้น   เกิดสมาธิตามมา   สามารถทํางานทุกอยางไดอยางมีประสิทธิภาพ   ทําใหเกิดมีสุขภาพจิต
ที่ดียิ่งขึ้น 

หลักการกําหนดเบื้องตนขั้นตอนที่ 1  เนนการกําหนดอิริยาบถตาง ๆ โดย
แบงเปน 6  อยาง ไดแก  การเดินจงกรม,  การนั่งสมาธิ,  การกําหนดพิจารณาเวทนา,   การกําหนด
พิจารณาจิต,  การกําหนดพิจารณาเสียง,   และการกําหนดการนอน,  ทั้ง  6   อยางนี้เปนการฝกสอน
ขั้นที่ 1 โดยแตละขั้นตอนใชสติ (กําหนดจิต) ไปกําหนดอิริยาบถการเคลื่อนไหวตาง ๆ  พรอมกับ
ภาวนาตามอิริยาบถนั้น ๆ  เชน  หากจะกําหนดการนอนก็คอยเอนตัวพรอมกับภาวนาวา “นอนหนอ   
นอนหนอ   นอนหนอ”   จนกวาจะนอนเรียบรอย 
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ขั้นตอนที่  2  วิปสสนาจารยจะใหเพิ่มบทเรียนอีก  1  คือการกําหนดตนใจ   “ตน
ใจ” หมายถึง   การกําหนดภาวะอยางใดอยางหนึ่ง  เชน  อยากนั่ง   อยากลุก   อยากเดิน  เปนตน   วธีิ
ปฏิบัติคือ   ขณะอยากลุกขึ้นใหเอาสติไปกําหนดที่หัวใจภาวนาวา  “อยากลุกหนอ    อยากลุกหนอ   
อยากลุกหนอ”  จนกวาจะลุกเสร็จเรียบรอยดี 

ขั้นตอนที่  3 – 5   วิปสสนาจารยใหเพิ่มการกําหนดทวารทั้ง  6  ไดแกกําหนด  ตา  
หู  จมูก  ล้ิน  กาย  และใจ   โดยกําหนดตามทวารนั้น ๆ   เชน เมื่อตากระทบรูปใหกําหนดวา “เห็น
หนอ”  เห็นหนอ”  เปนตน   ใหตั้งสติไวที่ตา   ฯลฯ    

ขั้นตอนที่  6  วิปสสนาจารยใหเพิ่มบทเรียนเปนลําดับ  เมื่อญาณที่  1  และญาณที่  
2 (นามรูปปริจเฉทญาณและปจจัยปริคคหญาณ)  เกิดขึ้น  ใหเพิ่มบทเรียนอีก  1 คือเพิ่มเดินจงกรม
ระยะที่  2  วา “ยกหนอ”  เหยียบหนอ”   ทุกครั้งที่ปฏิบัติ  ใหเดินจงกรมระยะที่  1  กอนประมาณ  
30  นาทีแลวจึงเดินระยะที่  2  ประมาณ  30 นาที  รวมเปน  1  ชั่วโมง  แลวนั่งภาวนาวา “พองหนอ”  
ยุบหนอ”   ตอไป  

ขั้นตอนที่  7  วิปสสนาจารยใหเพิ่มบทเรียนอีก  1 บท  เมื่อญาณที่ 3 และญาณที่  
4 เกิดแลว  ใหเพิ่มบทเรียนอีก  คือเดินจงกรมระยะที่  3  วา “ยกหนอ”  ยางหนอ”  เหยียบหนอ”  เมือ่
ญาณที่ 5  - 6 – 7 เกิดขึ้นแลว  ก็เพิ่มระยะการเดินที่  4  ตอไป  วา “ยกสนหนอ   ยกหนอ  ยางหนอ  
เหยียบหนอ”   เมื่อญาณที่  8 – 9 – 10  เกิดแลว   ก็ใหเพิ่มบทเรียนอีก  เปนเดินจงกรม  5  ระยะ วา 
“ยกสนหนอ  ยกหนอ    ยางหนอ   ลงหนอ   ถูกหนอ   และเพิ่มระยะที่  6 วา “กดหนอ” 

จากที่ไดกลาวมานี้เปนเพียงยอ ๆ   เทานั้น    ทานผูใดสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมใน
รายละเอียดและเขารับการฝกปฏิบัติได  ณ  สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุฯ  ทาพระจันทร  
กรุงเทพมหานคร 
 

3.1.2  สัมฤทธิผลในการปฏิบัติตามแนวมหาสติปฏฐานสูตร  กับสุขภาพจิต  
            การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนววัดมหาธาตุ  ฯ   นั้นผูปฏิบัติตอง
ระมัดระวังใหมากที่สุด   โดยตองอยูในความดูแลของพระวิปสสนาจารยถึงจะไดผลเต็มที่   ถาผู
ปฏิบัติไมประมาทมีการกําหนดติดตอกัน  2 – 3 วัน    ก็จะไดรับผลแหงการปฏิบัติอยางเต็มที่   ถาผู
ปฏิบัติเบื่อมีความประมาท   อาจใหผลชา    อานิสงสที่จะไดจากการปฏิบัตินั้น  ตามที่ปรากฏใน
พระไตรปฎกมหาสติปฏฐานสูตร   พอสรุปไดวา   การเจริญสติปฏฐาน  4  นั้น  หวังผลได  1 ใน 2  
อยาง   คือบรรลุอรหัตผลในปจจุบัน  หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยูก็จักเปนพระอนาคามีได  
วิปสสนากรรมฐานตามแนวทางวัดมหาธาตุ ฯ  พระธรรมธีรราชมหามุนีไดกลาววาเปนเรื่องของทุก
คนทุกเพศ  ทุกชั้น  ทุกชาติ   และทุกวัย    ทุกคนที่ประสบกับความทุกข    ตองแสวงหาหนทาง
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บําบัดทางจิตใจ   เพื่อเสริมสรางสุขภาพจิตใจในสังคมปจจุบัน    เหมาะสําหรับผูที่ตองการยกระดับ
จิตใจของตนเองและผูที่กําลังคนหาทางออกใหกับตัวเอง   ดวยวิธีการแนวพุทธ   สัมฤทธิผลที่ได
จากการปฏิบัติธรรมแนววัดมหาธาตุฯ     ที่เห็นเปนรูปธรรม    จากการสัมภาษณอาจารยสมภาร   
สมภาโร  (17 พ.ค. 2545, อางถึงใน  อุดม   ตะหนอง  2545 : 119)  ไดยกตัวอยางวา “มีอุบาสิกาทาน
หนึ่งเปนเจาของโรง แรมที่จังหวัดภูเก็ต    ประสบเหตุในชีวิตที่รุนแรง   คือสามีของเธอไดเสียชีวิต
ลง    ทั้งเธอและลูก ๆ ตางก็เศราโศกเสียใจ    แตเธอไดรับความกระทบกระเทือนทางจิตใจซ้ําสอง
เมื่อเดือนถัดมาลูกของเธอไดเสียชีวิตลงอีกคน   เธอบอกวาเธอรูสึกเหมือนคนบาไมอยากรับรูอะไร
ทั้งส้ิน  ตอมาไดมีโอกาสปฏิบัติธรรมที่สํานักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุฯ ดวยหลักปฏิบัติสติปฏฐานสี่   
จนในที่สุดก็สามารถคลายความเศราโศกลงได   และเธอก็ไดเห็นความอัศจรรยของวิปสสนา   จงึได
กลับไปทํางานตอพรอมกันนําวิปสสนาเขาไปใชในการบริหารในโรงแรมดวย  ไดอบรมพนักงาน
ทุกคนทุกเพศทุกศาสนาตองนั่งสมาธิปฏิบัติวิปสสนา   หากใครไมสามารถปฏิบัติตามไดก็ทํางาน
รวมกันไมได   ปรากฏวาสิ่งที่เธอไดเกินความคาดหมายที่เธอตั้งไว    ทุกคนไดปฏิบัติและใหการ
ยอมรับ    ส่ิงที่เห็นไดชัดก็คือพนักงานปฏิบัติงานดวยสติสัมปชัญญะ   มีสมาธิในการทํางาน     
สังเกตไดจากการปฏิบัติงานของพนักงานมีความผิดพลาดในการปฏิบัตินอยลงกวาแตกอน    จะ
เห็นไดวาหากจิตใจสงบ    สามารถปองกันไดทั้งโรคภายนอกและโรคภายใน  ทําใหมีสติและสมาธิ
ในการจัดการปญหาของตนเอง    ปญหาครอบครัว   รวมถึงปญหาสังคม  และประเทศชาติดวย 
 
3.2  บทบาทการพัฒนาสุขภาพจิตตามแนวพุทธทาสภิกขุ  สํานักสวนโมกขลาราม 

วัดสวนโมกขพลาราม   ตั้งอยู   ณ  อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธานี  พระมหาเงื่อม   
อินฺทปฺโญ  (ทานพุทธทาส)  เปนตั้งขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2475   ซ่ึงเปนสํานักปฏิบัติธรรมที่บุคคลทั่วไป
ใหความสนใจและศรัทธาตอทานพุทธทาสในขอวัตรปฏิบัติและผลงานของทาน  ทําใหพระภิกษุ 
สามเณร   และประชาชนทั่วไป  ผูใครแสวงหาความรูในการดับทุกขตามแนวทางของทานพุทธทาส   
ซ่ึงแนวทางในการปฏิบัตินั้น  เปนที่ยอมรับของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป 

 
3.2.1  การปฏิบัติธรรมของสํานักสวนโมกข 

            การปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาดานจิตใจของสํานักสวนโมกข   ไดใชวิธีที่เรียกวา 
“อานาปานสติ”   ซ่ึงในทัศนะของหลวงพอพุทธทาสนั้น  มิใชหมายถึงเพียงสติกําหนดลมหายใจเขา 
– ออก   ซ่ึงเราเขาใจกันโดยทั่วไป   แตเปนความเขาใจที่ยังไมครบถวน   เพราะเมื่อแปลวา  สติ
กําหนดลมหายใจ   แลวปฏิบัติเพียงแคกําหนดลมหายใจก็ไมสามารถบรรลุธรรมชั้นสูงได  แตทาน
พุทธทาสไดใหความหมายวา   สติที่กําหนดอยูที่สภาวธรรมอยางใดอยางหนึ่งอยูทุกครั้งตลอดเวลา   
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ที่มีการหายใจเขาหรือหายใจออก   ซ่ึงความหมายนี้    เนนหลักในแงของการทําใหถึงที่สุด ในการ
กําหนด   หรือในการพิจารณา  ถึงแมจะกําหนดเปนเพียงอารมณของสมาธิ   จําเปนตองกําหนด
ตลอดเวลา    แมจะหายใจเขาหรือหายใจออก 

 การที่ทานพุทธทาสไดนําเอาหลักอานาปานสติมาใชเปนหลักในการปฏิบัติ
กรรมฐาน  แทนที่จะนําเอากรรมฐานชนิดอื่นมาใชเปนหลักในการปฏิบัตินั้น   มีสาเหตุดังนี้ 

1. อานาปานสตินั้นเปนไปเพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุข   เพื่อความสมบูรณ
แหงสติสัมปชัญญะ   และเพื่อความสิ้นไปแหงกิเลสอาสวะโดยตรง  ยกเวนกรณีของการมีหูทิพยตา
ทิพยเพราะมิไดเปนไปเพื่อความดับทุกขโดยตรง   สวนกรรมฐานชนิดอื่นนั้น   ไมสําเร็จประโยชน
กวางขวางเหมือนกับอานาปานสติ 

2. อานาปานสตินั้น   เปนกรรมฐานที่งายตอการทําใหอารมณบังเกิดความสงบ 
และประณีตยิ่งขึ้น  อันจะเปนมรรควิธีที่จะลด   ละ  กิเลส  เครื่องเศราหมองใจ   ซ่ึงแตกตางจาก
กรรมฐานชนิดอ่ืน  เชน  กายคตาสติ   แมจะเปนสิ่งที่คูกันกับอานาปานสติถึงจะทําใหสงบและ
ประณีตมากยิ่งขึ้น  แตก็เปนไปเพื่อการกําจัดกิเลสเทานั้น  หากแตไมทําใหเกิดความสงบและ
ประณีตทางอารมณสําหรับผูปฏิบัติ 

3. การเจริญอานาปานสติกรรมฐานนั้น   เปนการเจริญที่สามารถทําติดตอกันไป
ไดโดยไมตองเปลี่ยนเรื่อง    หรือไมตองเปลี่ยนอารมณตั้งแตตนจนถึงปลาย   กลาวคือ สามารถที่
เจริญเพื่อใหเกิดสมาธิในระยะแรก   และสมาธิที่เจือปญญาในระยะกลาง   และเกิดปญญาอันสูงสุด
ที่จะทําใหส้ินอาสวะไดในระยะสุดทาย    ดวยการเจริญอานาปานสตินั่นเองติดตอกันไปอยางไม
ขาดสาย    ถาเปนกรรมฐานชนิดอื่น  เชน  กสิณ  เปนตน    ซ่ึงก็เปนไปเพื่อสมาธิ   และหลังจากนั้น
ก็ตองอาศัยกรรมฐานชนิดอื่นในการเลื่อนขั้นเขาไปสูวิปสสนา 

4. อานาปานสตินั้น   ถือไดวาเปนกรรมฐานที่พระพุทธเจาทรงปฏิบัติมาแลว    
ดังนั้น พระองคจึงแนะนําวา     เหมาะกับทุกคนและทรงสรรเสริญวาเปนกรรมฐานที่พระอริยเจา
ทั้งหลายรวมทั้งพระองคดวย   ไดเคยปฏิบัติจนประสบความสําเร็จ   พรอมกันนี้พระองคยังใชเปน 
“วิหารธรรม”  อยูอยางสม่ําเสมอ 
 

3.2.2  ขั้นตอนการปฏิบัติกรรมฐานตามสํานักวัดสวนโมกข  มีดังนี้  
            สํานักปฏิบัติกรรมฐานวัดสวนโมกข   ไดใชแนวการปฏิบัติแบบอานาปานสติ
สูตร   อานาปานสติกรรมฐานอยางหนึ่งที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกภิกษุทั้งหลาย   เปนกรรมฐานที่
ใหเกิดผลและอานิสงสมากแกบุคคลผูเจริญแลว   ทําใหมากและยอมมีสภาพสงบประณีต   ดังที่
พระองคตรัสวา  “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อานาปานสติสมาธิที่เจริญแลว   ยอมเปนธรรมชาติสงบ   
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ประณีต   สงบ   เปนเครื่องอยูเปนสุข  ทําอกุศลธรรมช่ัวรายที่เกิดขึ้นแลว  ใหอันตรธานไป   ให
สงบไปโดยเร็ว…”  

อานาปานสติที่ทานพุทธทาสไดนํามาเปนแนวทางปฏิบัติของสํานักนั้นมี  16  
ขั้นตอน  ดังนี้  (พระไตรปฎก  2539 : 14 : 187)   

“เมื่อหายใจเขายาวก็รูชัดวายาว   เมื่อหายใจออกยาวก็รูชัดวา เราหายใจออกยาว   
เมื่อหายใจเขาสั้นก็รูชัดวา  เราหายใจเขาสั้น   เมื่อหายใจออกสั้นก็รูชัดวา   เราหายใจออกสั้น   
สําเหนียกวา  เรากําหนดรูกองลมทั้งปวง  หายใจเขา   สําเหนียกวาเรากําหนดกองลมทั้งปวง  หายใจ
ออก ….  เราระงับกายสังขาร ….  เรากําหนดรูปติ ….  เรากําหนดรูสุข …. เรากําหนดรูจิตตสังขาร 
….  เราระงับจิตตสังขาร ….  เรากําหนดรูจิต …. เราทําใหจิตใหบันเทิง ….  เราตั้งจิตมั่น… เรา
เปลื้องจิต ….  เราพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง …. เราพิจารณาเห็นความคลายออกได …. เราพิจารณา 
เห็นความถนัดไป …. สําเหนียกวา  เราพิจารณาเห็นความสละคืน  หายใจเขา  สําเหนียกวา เรา
พิจารณาเห็นความสละคืน  หายใจออก”  

การเจริญอานาปานสติ  สามารถทําติดตอกันไปโดยไมตองเปลี่ยนอารมณตั้งแต
ตนจนปลาย    คือการเจริญอานาปานสติจนสามารถจํากัดกิเลสไดในที่สุด   ตางจากกรรมฐานอยาง
อ่ืนมีกสิณ  เปนตน   สวนอานาปานสติเมื่อเจริญครบทั้ง  4  จตุกกะหรือ  16 ระยะแลว  ยอมสมบูรณ
อยูในตัวทั้งโดยสมาธิและวิปสสนา 

ทานพุทธทาสภิกขุเปนพระนักปริยัติและนักปฏิบัติ  ที่ใชวิธีการศึกษาอยางจริงจัง
แลวนํามาปฏิบัติอยางมีระบบแบบวิทยาศาสตร   มีการทดลองปฏิบัติ  บันทึกเหตุการณแตละวันใน
การปฏิบัติ    ขบคิดปญหาธรรมแตละขอจนกระจางแจง   จนไดผลเปนที่พอใจและแนใจแลวจึง
นํามาเผยแผตอสาธารณชน   ทานพุทธทาสไดกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติอานาปานสติตามแบบ
ฉบับพระไตรปฎก    
 

3.2.3  การเจริญอานาปานสติกับสัมฤทธิผลตอสุขภาพจิต 
            ผลของการปฏิบัตินั้นสัมพันธกับสุขภาพจิตทุกขั้นตอน  โดย 4 ขั้นตอนแรกนั้น
พูดถึงกระบวนการกําหนดลมหายใจ โดยแบงออกเปน  4 ระดับ  คือหายใจเขาออกยาวและสั้น,  
การกําหนดรูลมหายใจทั้งปวง,   เปนการกําหนดลมหายใจใหกายสังขารระงับ,  การกําหนดลม
หายใจนั้น,   คือการพยายามดึงสติใหอยูกับตัว   ระงับความฟุงซาน  ผอนคลายความเครียด   เมื่อ
กําหนดนาน ๆ   จะปรากฏความพอใจ   ความเอิบอิ่มก็จะคอย ๆ  ปรากฏตามมา   ตอมาจะเกิดความ
วางเฉยตออารมณตาง ๆ   ที่จะเปนสาเหตุใหเกิดความเสื่อมของสุขภาพจิต  เชน  ความอยากไดโนน
อยากไดนี่   ความอิจฉาริษยา  เปนตน   สามารถบังคับอารมณรายตาง ๆ  ไดเปนอยางดีโดยการฝก
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บังคับผานทางลมหายใจ    เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นสังเกตไดดวยการกําหนดลมหายใจเขาออกนั้น  
แลวก็นอมจิตไปสูความปราโมทย   ทําใหรูสึกตัวอยูตลอดเวลาจิตใจก็เปนสมาธิ   ขั้นตอนตอมาเปน
การกําหนดเวทนาตาง ๆ   เปลี่ยนจากการกําหนดลมหายใจมาเปนกําหนดอาการที่เกิดขึ้นแทน  เชน  
การกําหนดปติ   หรือความปราโมทยที่เกิดขึ้น  การปฏิบัติขั้นตนนั้นจะทําใหเรารูสึกเบิกบานใจ  
สบายใจ   บันเทิงใจ    อารมณเหลานั้นถึงแมจะเปนอารมณที่สงเสริมตอสุขภาพทางจิตไดก็ตาม  
หากปลอยใหอารมณเหลานั้นไมคงที่ก็จะเกิดความฟุงซานในปติได   คือหลงดีใจอยูกับความสุข
เหลานั้นกลายเปนความหลงที่ทําใหเสียสุขภาพจิตได    จึงไดมีขั้นตอนการกําหนดเวทนา   เพื่อจะ
ไดกําหนดรูถึงธรรมชาติที่แทจริงของอารมณนั้น ๆ  และดื่มด่ําอยูกับอารมณนั้น ๆ  จนถึงที่สุด   ขั้น
ตอมาเปนการกําหนดจิต   ในสวนนี้อาจกลาวไดวามีสวนสัมพันธกับสุขภาพจิตเปนอยางดี   เพราะ
เปนการกําหนดรูพรอมถึงอารมณทางจิตตาง ๆ  ลวนแตเปนอารมณที่สงผลตอสุขภาพจิตทั้งนั้น  
โดยไดแบงออกเปน  16  ลักษณะ  8 คู   มีจิตที่ประกอบดวยราคะและไมประกอบดวยราคะ เปนตน    
ถือวาเปนขั้นกําหนดรูพรอมของจิต   เมื่อจิตกระทบกับอารมณในฝายดี  เชน ปราโมทย  เปนตน   ก็
ตองสงเสริมพิจารณาถึงอารมณนั้น ๆ  ใหยิ่งขึ้น   การทําจิตใหปราโมทยก็คือการบังคับจิตใหเบิก
บานในสมาธิ     เราก็สามารถควบคุมมันได     บังคับจิตใหตั้งมั่นไดไมเอนเอียงไปกับอารมณราย
ตาง ๆ  ที่มากระทบ  กิเลสตาง ๆ  ก็ไมสามารถมากระทบจิตใจได   สามารถทําจิตใหปลอยได   
หมายความวา  ปลอยส่ิงที่เกิดขึ้นในใจไดไมวาจะเปนความเครียด  ความฟุงซาน  เปนตน   ยอม
สงผลดีตอสุขภาพจิตอยางแนนอน 

ขั้นตอนสุดทายเปนการพิจารณาธรรม   เปนการเจริญภาวนา   พิจารณาธรรม
ตามที่ปรากฏออกมา  เชน  ความไมเที่ยง   มีการเกิดขึ้น  ตั้งอยู  ดับไป  เปนตน  เมื่อมาถึงขั้นนี้แลวก็
ตองพิจารณาอารมณตาง ๆ  ที่มากระทบ เชน ปติก็ตองพิจารณาถึงความไมเที่ยงเชนกัน  เพื่อไมใช
ไปยึดติดตอไปเพื่อเปนการเจริญภาวนาใหเกิดองคญาณตอ ๆ ไป   เมื่อพิจารณาเห็นความไมเที่ยง
เหลานั้นแลว   ก็ใหพิจารณาถึงความจางคลายตอไป   ไดแก ไมไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณกําหนัด
เหลานั้น  เชน ความรัก   ความใคร   เปนตน   การพิจารณาขั้นนี้ถือวาเปนการสรางเกราะคุมกันทาง
จิตใจใหเขมแข็งขึ้นไปอีก   อารมณตาง ๆ  ที่มากระทบจิตใจยอมไรผล   สุขภาพจิตในระยะนี้จะ
สงบปลอยวางเขาใจตนเองและเขาใจบุคคลอื่นไดดี     เพราะรูจักรับรูและปลอยวางอารมณที่เกิดกับ
ตนเองและผูอ่ืนได    สุขภาพจิตหมายถึงการปรับตัวไดดีกับส่ิงแวดลอม   อานาปานสติก็สงเสริมคน
ใหรูจักการปรับตัวไดเชนกัน   และยังเขาใจตนเองและคนอื่นไดดีอีกดวย   ขั้นตอนสุดทาย  15 – 16 
นั้น    เปนการพิจารณาเห็นความดับของกิเลสและทุกข    ตลอดถึงการสลัดคืน ไดแกสลัดขันธ  5  
อายตนะ 12   คืนใหกับธรรมชาติไป   ไมยึดมั่นถือมั่นอีกแลว   พิจารณาไปในทางดับตัวตนเสียแลว  
เปนการเขาถึงนิพพานสลายตัวจากความวางหรือสุญญตา   สุขภาพจิตในขั้นนี้ถือวาเปนอิสระจาก
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ความวุนวาย ความฟุงซานทั้งหลายไมหวนคืนมาสูโลกียารมณอีกตอไป   เปนการพัฒนาสุขภาพจิต
ถึงขั้นสูงสุดตามแนวทางการเจริญอานาปานสติของวัดสวนโมกข 

จะเห็นไดวา    อานิสงสที่ไดจากวิธีการปฏิบัตินั้นเปนการรักษาโรคไดเปนอยางดี
ตามแนวทานพุทธทาสที่ไดกลาวถึงโรคที่มนุษยกําลังประสบอยูนั้น  มี 3 โรคดวยกันไดแก โรคทาง
กาย โรคทางจิต    และโรคทางจิตวิญญาณ   ทานพุทธทาสกลาวไววาหากเปนโรคจิตตองไป
โรงพยาบาลบา   หากเปนโรคทางจิตวิญญาณ   ตองมาปฏิบัติกรรมฐาน   จิตใจที่ไดรับการฝกแลว
สามารถอยูพนจากความกระวนกระวายทางอารมณ    สามารถแยกตนออกจากปญหาที่เกิดขึ้น   อัน
จะเปนผลใหเกิดสุขภาพจิตเสื่อม   เมื่อจิตอยูเหนือปญหาไดจิตก็สามารถที่จะพิจารณาตนเองและ
ปญหาที่เกิดขึ้นได   การปฏิบัติอานาปานสติเปนการสรางสมรรถภาพทางจิต  เปนการเพิ่มคุณภาพ
ใหกับจิตที่ดี    เมื่อผูปฏิบัติไดเพียรพยายามฝกกัมมัฏฐานตามแนวทางแหงอานาปานสติแลว  ผล
แหงภูมิธรรมยอมสูงขึ้นเปนลําดับตอเนื่องกันไปจนเขาสูภาวะแหงการหมดสิ้นอาสวะ   กลาวคือ
ภาวะแหงนิพพานได 
 
3.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลและสุขภาพจิตผูสูงอายุ 

ชลธิชา  วังวิเวก (2537 : บทคัดยอ)  ศึกษาความสัมพันธของสถานภาพทางกาย  แรง
สนับสนุนทางสังคม    และพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตของผูสูงอายุ  กลุมตัวอยาง  คือ
ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกของชมรมผูสูงอายุ   โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  จํานวน  200  
คน   พบวา  ผูสูงอายุมีการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตในระดับคอนขางดี   และสถานภาพการสมรส  
การศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคม    สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิต
ของผูสูงอายุไดรอยละ  33.1 

จันทิมา    จารณศรี (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาระดับสุขภาพจิตของผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหคนชราบานบางแค   กรุงเทพมหานคร   กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่เขารับบริการใน
สถานสงเคราะหคนชราบานบางแค   จํานวน  215 คน  ผลการศึกษาพบวา   ผูสูงอายุมีภาวะ
สุขภาพจิตในระดับมีปญหาสุขภาพจิตรอยละ  58.10  และมีสุขภาพจิตดีรอยละ  41.90  และตัวแปร  
เพศ   ระดับการศึกษา   สถานภาพสมรส    อาชีพ   ฐานะทางเศรษฐกิจ   ภูมิลําเนาเดิม   ประเภทของ
การเขารับบริการสงเคราะห   และระยะเวลาในการเขารับบริการการสงเคราะห  ไมมีความสัมพันธ
กับภาวะสุขภาพจิต 

ไฉไล   ไชยเสวี  (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพใน
ครอบครัว   การมีสวนรวมในสังคม   ความพอใจในชีวิต   ความวิตกกังวลในสภาพการสูงอายุ   
และการสนับสนุนทางสังคมกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลตํารวจ   กลุม
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ตัวอยางเปนผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง  60 – 74 ป  จํานวน  200  คน  ผลการวิจัยพบวา  ผูสูงอายุสวน
ใหญมีสุขภาพจิตดี    ความวิตกกังวลในสภาพการสูงอายุ   มีความสัมพันธทางลบกับสุขภาพจิตของ
ผูสูงอายุ   ความพึงพอใจในชีวิต  สัมพันธภาพในครอบครัว  การมีสวนรวมในสังคม  การ
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญ  และ
สามารถรวมทํานายสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ  85.28  

เนตรนภา   จัตุรงคแสง (2540 : บทคัดยอ)  ศึกษาเปรียบเทียบอัตมโนทัศนและความ
ซึมเศราของผูสูงอายุ    ที่อาศัยอยูภายในและภายนอกสถานสงเคราะหคนชรา  โดยทําการศึกษาจาก
ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในสถานสงเคราะหคนชราบานบางแค    กรุงเทพมหานคร  จํานวน 142 คน และ
ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกของศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุบานทิพยสุคนธ  จํานวน  100 คน  รวม
ทั้งสิ้น  242  คน   ผลการศึกษา  พบวา  ผูสูงอายุที่อยูภายในสถานสงเคราะหคนชรามีอัตมโนทัศน
โดยรวมต่ํากวาผูสูงอายุที่นอกสถานสงเคราะห   สวนในดานความซึมเศรา  พบวา  ผูสูงอายุที่อยู
ภายในสถานสงเคราะหมีความซึมเศรา  โดยรวมสูงกวาผูสูงอายุที่อยูภายนอกสถานสงเคราะห 
โดยเฉพาะในดานความคิด   การรับรู   และดานพฤติกรรม    เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางอัต
มโนทัศนกับความซึมเศรา   พบวา  มีความสัมพันธกันในทางลบ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  ไมวาจะอยูในสถานสงเคราะหหรือภายนอกสถานสงเคราะหคนชรา 

จารุวรรณ    เหมะธร  และคณะ  (2540 : บทคัดยอ)  ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย
คัดสรรกับความซึมเศราของผูสูงอายุ  ในชุมชนเขตเมือง  กรุงเทพมหานคร   กลุมตัวอยางที่ศึกษา
เปนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต  50 ปขึ้นไป   ที่อยูในชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม  ชุมชนวัดปรินายก   
และชุมชนหลังวัดมวงแค  จํานวน  237 คน  ผลการศึกษาพบวา  ผูสูงอายุมีความซึมเศรา รอยละ  
59.9  มีความซึมเศราระดับปานกลาง   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับความ
ซึมเศรา  พบวา  เพศ  อายุ   ศาสนา   สถานภาพสมรส   อาชีพ  ความเปนเจาของที่พักอาศัย  ลักษณะ
ครอบครัว   และความสัมพันธกับสังคม   ไมมีความสัมพันธกับระดับความซึมเศรา   สวนการมีโรค
ประจําตัว  และความเพียงพอของรายไดมีความสัมพันธกับระดับความซึมเศราอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ .01  ตามลําดับ 

สุกัญญา   โรจนประเสริฐ  (2541 : บทคัดยอ)  ศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุใน
เขตเมือง   จังหวัดลพบุรี    กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่อยูในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี  เทศบาลเมือง
บานหมี่   และเทตําบลโคกสําโรง  จํานวน  367  คน   ผลการวิจัยพบวา   ผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิต
คอนขางดี   ภาวะสุขภาพทางกาย    ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  สัมพันธภาพใน
ครอบครัว   และการมีสวนรวมในชุมชน   มีความสัมพันธเชิงบวกกับภาวะสุขภาพจิต  และสามารถ
รวมทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ  33.12 
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สรุปไดวาผูที่มีสุขภาพจิตดี   เปนผูที่ยอมรับความเปนจริง   และมองเห็นความสัมพันธ
ที่ถูกตองระหวางตนเองกับสิ่งแวดลอม  สามารถปรับตัวอยูไดดวยความสุขในโลกซึ่งเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วนี้ได   ทั้งสามารถบําเพ็ญประโยชนตอตนเองและผูอ่ืนไดดวยความสุข  และเปน
สมาชิกที่มีคุณคาของสังคมโดยไมทําใหเกิดความเสียหายแกตัวเองและผูอ่ืน   ฉะนั้น จากการ
คนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา  ผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยางมีสุขภาพจิตคอนขางดี    
ดังนั้น  ผูวิจัยจึงไดสนใจศึกษาสุขภาพจิตพระภิกษุสูงอายุซ่ึงถือวาเปนผูที่ไดประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาวาจะมีสุขภาพจิตเปนอยางไร 

 
4. แนวคิด  ทฤษฎี  เก่ียวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  (Self – Esteem) 

 
4.1  ความหมายของความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

ความรู สึกมีคุณคาในตนเองเปนกระบวนการของการเรียนรูตลอดเวลา   ซ่ึง
กระบวนการเรียนรูนี้เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับส่ิงแวดลอม   และสังคมรอบ ๆ ดาน โดย
มีจุดเริ่มตนจากภายในครอบครัว   ความรูสึกมีคุณคาในตนเองจะเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูการ
ดํารงชีวิต  ซ่ึงไดจากการมีประสบการณชีวิต  เปนสิ่งที่ไมคงที่แตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา   
(จงกลนี  ตุยเจริญ  2540 : 39) ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  เปนสวนประกอบหนึ่งของอัตมโนทัศน  
บางครั้งจะใชคําวาความนับถือในตนเอง   การเห็นดวยกับตนเอง  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง    
หรืออาจใชการปกปองตนเอง   การยอมรับตนเอง   หรือภาพพจนของตนเอง  (Muhlenkamp & 
Sayles 1986 : 334,  อางถึงใน  เสาวภา  วิชิตวาที  2534 : 35)  ไดมีผูใหความหมายของความรูสึกมี
คุณคาในตนเองที่แตกตางกันและคลายคลึงกัน  ดังตอไปนี้ 

โรเซนเบอรก  (Rosenberg  1965  : 11, อางถึงใน   กมลพรรณ   หอมนาน 2539 : 14) 
ใหความหมาย   ความรูสึกมีคุณคาในตนเองวาเปนความรูสึกยอมรับนับถือในตนเอง   และคิดวา
ตนเองมีคา 

คูเปอรสมิธ (Coopersmith 1967 : 41, อางถึงใน  เสาวภา  วิชิตวาที  2534 : 35 - 36)  
กลาววา    ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  คือ  ขอบเขตที่บุคคลมีความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของ
ตนเองวาเขามีความสําคัญและมีคุณคา  สอดคลองกับออซูเบล (Ausubel  1968 : 403) ใหความเห็น
วา    นอกเหนือไปจากความรูสึกที่วาตนเองมีความสามารถในการทําอะไรใหประสบความสําเร็จได
แลว   ความรูสึกมีคุณคาในตนเองก็คือ  ความเชื่อของบุคคลที่วาเขามีความสําคัญและมีคุณคาใน
ฐานะที่เปนมนุษยคนหนึ่ง  
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แบรนเดน  (Branden  1980 : 8, อางถึงใน นงลักษณ  บุญไทย  2539 : 51) ไดให
ความหมายของความรูสึกมีคุณคาในตนเองวา   เปนเหมือนประสบการณของความเปนจริงที่เรา
สามารถเรียนรู    และดําเนินชีวิตไดอยางมีคุณคา   

ไอน (Ayn 1975 :1018, อางถึงใน  นงลักษณ   บุญไทย 2539 : 52)  กลาววา  ความรูสึก
มีคุณคาในตนเอง   เปนการผสมผสานกันระหวางความมั่นใจในตนเองกับการยอมรับนับถือตนเอง    
ทําใหมีความแนใจวาสามารถมีชีวิตอยูอยางมีคุณคา 

คาเพนนิโต (Carpenito  1983 : 392, อางถึงใน  เสาวนีย   พงผ้ึง  2542 : 36)  กลาววา   
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง    เปนบุคลิกอยางหนึ่งของบุคคลที่จะมีการตัดสินความมีคุณคาใน
ตนเอง     จากผลการประเมินตนเองในเรื่องความสามารถและการยอมรับของสังคม 

แบรีและมอรแกน (Barry   and  Morgan  1985 : 13, อางถึงใน  เสาวนีย   พงผ้ึง 2542 : 
36)  กลาววา   ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง    เปนความรูสึกของการยอมรับตนเอง  และเปนการมอง
คนในทางบวก 

ทัศนา  บุญทอง  (2527 : 286) กลาววา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   คือความตองการ
มีเกียรติยศ   ช่ือเสียง  และไดรับการยกยอง  นับถือ  จากบุคคลอื่น   ทั้งที่อยูในวงเเคบ  เชน 
ครอบครัว   เพื่อนฝูง  จนกระทั่งบุคคลในสังคมในวงกวาง 

เกียรติวรรณ   อมาตยกุล  (2531 : 13)  กลาววา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  เปนความ
ตองการของคนที่มีจิตใจละเอียดออนลึกซึ่ง   มีการพัฒนาจิตใจสูงขึ้น  รูจักศึกษาจิตใจตนเอง  
ควบคุมตนเอง   รูจักใชชีวิตใหอยูเหนืออิทธิพลของความตองการชั้นต่ํากวาได  สามารถจะเห็นวา
ตัวเองมีคุณคา   มีความสามารถ   มีความภาคภูมิใจในความเปนเอกลักษณของตัวเอง  มีความมั่นใจ
ในการกระทําตาง ๆ  ของตัวเองไดโดยไมตองรอพึ่งคนอื่นหรือส่ิงอ่ืน 

เสาวภา  วิชิตวาที (2534 :37) ใหความหมายวา   ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  หมายถึง  
การพิจารณาตัดสินคาของตนเอง   ความรูสึก  ทัศนคติที่มีตอตนเองของบุคคลในเรื่องประกอบ
ความสําเร็จ   การปฏิเสธตนเองและการยอมรับตนเอง  รวมทั้งการคิดวาตนเองมีคุณคาในสังคม
ตลอดจนการไดรับการยอมรับจากสังคม 

โสภิต   สุวรรณเวลา  (2537 : 27)  ใหความหมายวา   ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  เกิด
จากการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคา  มีความสําคัญ  ความสามารถ  การประสบ
ผลสําเร็จ   การยอมรับตนเอง   การมีประโยชนตอสังคม   ตลอดจนการไดรับการยอมรับจากเพื่อน 

นงลักษณ   บุญไทย   (2539 : 55) ใหความหมายวา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปน
การแสดงออกทางบุคลิกภาพและสุขภาพจิต  โดยที่บุคคลที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองจะมี
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บุคลิกภาพและสุขภาพจิตในทางบวก   ในทางตรงกันขามเมื่อบุคคลมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ํา  
ก็จะมีบุคลิกภาพและสุขภาพจิตในทางลบ 

นอกจากนี้  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  (Self – Eseem)  หมายถึง  เปนการตัดสิน
เกี่ยวกับคุณคาของคนจากความสําเร็จ   หรือความลมเหลวในเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดย
วิเคราะหจากการรับรูเกี่ยวกับตนเองในสิ่งที่เปนจริง    กับการรับรูเกี่ยวกับตนเองตามที่คาดหวังไว  
บุคคลที่รูสึกวาตนประสบความสําเร็จตามความคาดหวัง    จะรูสึกมีคุณคาในตนเองสูง  แตถาบุคคล
นั้นลมเหลวหรือไม    เปนไปตามที่คาดหวังไวจะรูสึกวาคุณคาในตนเองต่ํา  (Stuart  and Sundeen  
1987 : 399) 

สรุปไดวา    ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   หมายถึง   การพิจารณาตัดสินคาของตนเอง
ตามความรูสึก   และทัศนคติที่มีตอตนเองของบุคคลในเรื่องการประสบความสําเร็จ   การประสบ
ความลมเหลว   การปฏิเสธตนเอง   การยอมรับตนเอง   การพึ่งตนเอง  คิดวาตนเองมีคุณคาในสังคม    
ตลอดจนการไดรับการยอมรับจากสังคม   เปนความรูสึกที่บุคคลมีตอตนเอง  ซ่ึงจะแสดงออกมาใน
รูปของการยอมรับหรือไมยอมรับตนเอง 
 
4.2  องคประกอบของความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

บารรี (Barry  1989 : 99 – 100,  อางถึงใน เสาวภา  วิชิตวาที  2534 : 36) แบง
องคประกอบของความรูสึกมีคุณคาในตนเองออกเปน  4  องคประกอบ  คือ 

1. ความรูสึกตอรางกายตนเอง (The  body  self)  หมายถึง  การที่บุคลิก  ความรูสึกตอ
รูปราง    ตลอดจนความสามารถขั้นพื้นฐานของรางกาย 

2. ความสัมพันธระหวางตนเองกับบุคคลอื่น (The interpersonal self)  หมายถึง  การ
เปนสวนหนึ่งของความรูสึกมีคุณคาในตนเองที่บุคลิกและรูสึกเกี่ยวกับวิธีที่เขามีสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่น 

3. ความสําเร็จของตนเอง  (The  achieving  self)  หมายถึง  การที่บุคคลรูสึกเกี่ยวกับ
ความสามารถของเขาที่จะนําไปสูความสําเร็จของชีวิตครอบครัว   การศึกษาและการทํางาน 

4.  ความเปนเอกลักษณของตน  (The  identification  self)  เปนความรูสึกของบุคคล
ทางนามธรรม    และพฤติกรรมแสดงความสนใจในทางศีลธรรมและจิตวิญญาณ 

มาสโลว (Maslow 1970 :85, อางถึงใน เสาวภา  วิชิตวาที  2534 : 42) ไดแบงความรูสึก
มีคุณคาในตนเองออกเปน  2  สวนคือ 
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1. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   เชน  ความแข็งแรง   การประสบความสําเร็จ   มีความ
เช่ียวชาญ หรือเปนผูไดรับชัยชนะ  มีทรัพยสมบัติ  มีความมั่นคงใจในการเผชิญกับโลก   สามารถ
พึ่งตนเองไดและมีสิทธิเสรีภาพ 

2. ความรูสึกในการยอมรับนับถือ   หรือตองการใหผูอื่นเห็นคุณคา  เชน ในดาน
สถานภาพทางสังคม  ตองการเปนที่ยอมรับ ไดรับความสนใจ  มีผูใหความสําคัญและเปนที่ช่ืนชอบ 

เมคเคยและเกว (Makay  and  Gaw  1975 : 120, อางถึงใน  เสาวภา วิชิตวาที 2534 : 43)  
ไดแบงสวนประกอบของความรูสึกมีคุณคาในตนเองออกเปน  2  สวน คือ 

1. การยอมรับนับถือตนเอง   เปนความรูสึกที่มีคุณคาที่ไดรับจากการมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง   และเปนผลใหมีความเชื่อวา  “ฉันเปนคนมีความสามารถ   เพราะฉะนั้นชีวิตของฉันจึงเปน
ส่ิงที่มีคา” 

2. ความเชื่อมั่นในตนเอง   เปนผลรวมจากการประเมินแตละบุคคล   ที่สามารถเผชิญ
และปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมได 

มอรแกน  (Morgan  1985 : 13,  อางถึงใน เสาวภา  วิชิตวาที  2534 : 43) ไดกลาวถึง
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองวา  ตองการเปนคนมีความสามารถและตองการเปนที่ยอมรับและมี
ช่ือเสียงดี    ถาหากความตองการเหลานี้ไมไดรับการตอบสนอง   บุคคลนั้นจะมีความรูสึกขาดความ
มั่นใจในตนเอง    และขาดความสามารถที่จําเปนจะพาตนเองกาวไปขางหนา  เพื่อใหพบกับระดับ
ความตองการสูงสุดของมนุษย 

ทัศนา    บุญทอง  (2527 : 286 – 287)  ไดกลาววา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองนั้นเปน
สวนหนึ่งของอัตตาในคนที่เรียกวา  Ego  needs  ซ่ึงอธิบายไดเปน  2 ลักษณะ  คือความตองการเปน
ผูเขมแข็ง   ตองการความสําเร็จ  ความสมบูรณ   ความมั่นใจที่จะเผชิญโลกและมีชีวิตอยูอยาง
อิสรเสรี   กับอีกลักษณะหนึ่ง  คือความตองการชื่อเสียง  เกียรติยศ  ฐานะตําแหนง  การยกยอง
สรรเสริญ   ช่ืนชม   และความเคารพนับถือจากบุคคลอื่น  เปนตน   การที่บุคคลมีความมุมานะ  
เพียรพยายาม   ทํางานหนัก   เพื่อความสําเร็จและความมีเกียรติยศ  ช่ือเสียง พยายามรักษาศักดิ์ศรี
และคุณคาของตนเองอยูเสมอนั้น   เพื่อตอบสนองความตองการในอัตตาสวนนี้ 
 
4.3  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

คูเปอรสมิธ  (Coopersmith  1981 : 120 – 148,  อางถึงใน  นุชลดา  โรจนประภาพรรณ  
2540 : 43)  แบงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเองออกเปน  2 ดาน   คือปจจัยภายใน 
และปจจัยภายนอก 
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1. ปจจัยภายใน  หมายถึง   ลักษณะเฉพาะของแตละกลุมที่มีผลทําใหความรูสึกมีคุณคา
ในตนเองของแตละบุคคลแตกตางกัน  ไดแก 
   1.1 ลักษณะทางกายภาพ (Physical attributes) เชน รูปราง  สวนสูง  บุคลิกภาพ  หรือ
คุณสมบัติอยางอื่นที่สามารถมองเห็นได    ถาบุคคลมีรูปรางหนาตาหรือบุคลิกภาพดี   เขาก็จะเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง    และมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองไดสวนหนึ่ง   แตลักษณะทางกายภาพ
จะสงตอความรูสึกมีคุณคาในตนเองหรือไมเพียงใด   ขึ้นอยูกับคานิยมสวนตัว 

1.2 ความสามารถทั่วไป   สมรรถภาพ  และผลงาน  (General capacity, ability, 
performance) ลักษณะทั้งสามดานนี้มีความสัมพันธระหวางกันและชวยสงเสริมใหบุคคลเกิด
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   โดยใชสติปญญาเขามาเกี่ยวของดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่กําลังศึกษา
เลาเรียน   จะประสบผลความสําเร็จหรือความลมเหลวยอมสงผลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

1.3 ภาวะทางอารมณ  (Affective states) หมายถึง  ความพึงพอใจ  ความเครียด   
หรือความวิตกกังวล    ความเศราเสียใจ  หรือภาวะอารมณอ่ืนที่อยูในตัวบุคคลทั้งที่แสดงออกและ
ไมแสดงออก   อารมณดังกลาวเกิดจากการประเมินประสบการณและการไดรับการปฏิบัติจากผูอ่ืน   
และมีผลตอการประเมินตนเองในเวลาตอมา    ถาบุคคลประเมินวาบุคคลรอบขางยอมรับและรูสึก
ช่ืนชมเขา    เขารูสึกพึงพอในและเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   แตถาเขาประเมินตนเองในดาน
ลบ   เขาก็จะเกิดความรูสึกดอย    มีความวิตกกังวลและเห็นคุณคาในตนเองต่ํา 

1.4 คานิยมสวนบุคคล  (Self – value) ในการประเมินคุณคาของตน  บุคคลจะ
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ตนใหคุณคา   หรือกับสิ่งที่ตนใหความสําคัญ   ซ่ึงแตละคนจะมีคานิยมตอส่ิง
ตาง ๆ ไมเหมือนกัน  ถาบุคคลใหคุณคาตอส่ิงใดแลวไปสูเปาหมายในสิ่งนั้นไมไดก็จะเกิด
ความรูสึกที่ไมดี    และมีผลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

1.5 ความมุงหวัง (Aspiration) เปนความปรารถนาที่จะเปนหรือที่จะกระทําในสิ่ง
ตาง ๆ  การตัดสินคุณคาของบุคคลสวนหนึ่งเกิดขึ้น  จากการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติและ
ความสามารถของตนกับเกณฑความสําเร็จที่ตั้งไว   ประสบการณที่ไดรับความสําเร็จจะนําไปสู
ความคาดหวังในความสําเร็จครั้งตอไป   ทําใหเกิดความปรารถนาที่กระทําสิ่งตาง ๆ ตอไป   ถา
สามารถปฏิบัติไดตามเกณฑที่กําหนดไว    ก็จะทําใหเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

1.6  อิทธิพลดานชีววิทยาและพื้นฐานทางอารมณ  (Biological Temperament 
Influences)  พัฒนาการความรูสึกมีคุณคาในตนเองเกิดขึ้นภายใตการพัฒนาความสัมพันธระหวาง
ลักษณะพื้นฐานทางอารมณของตน    และปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่ตอบสนอง  การยอมรับ
ความสามารถและมีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของตน   ซ่ึงจะเปนการสงเสริมความรูสึกมีคุณคา
ในตนเอง    ซ่ึงเปนขั้นตอนพื้นฐานของการสงเสริมความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
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2. ปจจัยภายนอก  หมายถึง  สภาพแวดลอมภายนอกที่บุคคลมีปฏิสัมพันธดวย   ซ่ึง
สงผลใหบุคคลเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเองที่แตกตางกัน  ไดแก 

2.1 สัมพันธภาพในครอบครัว  เปนประสบการณในครอบครัวที่สงผลตอใหเห็น
คุณคาในตนเองของเด็ก   เด็กที่มาจากครอบครัวที่พอแมใหความรัก  ความอบอุนใหการเลี้ยงดูที่
ใกลชิด   ใหการยอมรับเด็ก   มีแบบแผนในการเลี้ยงดูเด็กอยางชัดเจน  ก็จะมีผลใหเด็กมีอารมณที่
มั่นคงและรูจักยืดหยุน   นอกจากนี้  บุคลิกภาพและคุณลักษณะของพอแม  เชน  ความภาคภูมิใจ
ของพอแม   ความมั่นคงทางอารมณ    สัมพนัธภาพระหวางพอแม   ลวนสงผลตอความรูสึกมีคุณคา
ตอตัวเด็กทั้งสิ้น  เชน  พอแมที่มีบุคลิกภาพเก็บตัว  ไมแสดงออก   มักจะไมแสดงออก  มักจะไม
แสดงความรักตอตัวลูกตรง ๆ  ทําใหเด็กไมแนใจในความรักของพอแมที่มีตอตน  เด็กจึงเกิด
ความรูสึกที่ไมดีตอตนเองและจะสงผลตอตัวเด็กเมื่อเขาอยูในสังคมภายนอก 

2.2 สถาบันการศึกษาและการศึกษา   สถาบันการศึกษาสามารถจัดสภาพแวดลอม
ในการพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองของนักเรียนได  ใหเขาทํากิจกรรมตาง ๆ  ไดอยางอสิระไม
ขัดตอระเบียบที่วางไว    เปนการสงเสริมใหเขามีความมั่นใจในตนเอง  สามารถเปนที่พึ่งของตนได     
ครูอาจารยเปนผูที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ซ่ึงกูด (อางถึงใน จงกลนี    
ตุยเจริญ  2540 : 42)  ศึกษาพบวา   ความสนใจและความเอาใจใสที่ครูอาจารยมีตอศิษย   สามารถ
เปล่ียนแปลงความคิดเห็นของเด็กที่มีตอตนเองไปในทางที่ดี  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง 

2.3  สภาพภาพทางสังคมและกลุมเพื่อน  หมายถึง องคประกอบที่บอกระดับชั้นทาง
สังคม  เชน  ตําแหนง   ฐานะทางสังคม   รายได   เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางสังคมสูง    ก็
มักจะมีแนวโนมที่จะมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาบุคคลที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางสังคม
ปานกลางและต่ํา    นอกจากนี้กลุมเพื่อนยังมีอิทธิพลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  กลาวคือ   หาก
กลุมเพื่อนใหการยอมรับเขาก็จะมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง   แตถาหากกลุมเพื่อนไมใหการยอมรับ
และมักจะมีตําหนิเขาอยูเสมอ   เขาก็จะมองตนเองและคนอื่นไมดีเชนกัน 

2.4  การเปรียบเทียบตนเองกับผูอ่ืน   ความรูสึกมีคุณคาในตนเองสวนหนึ่งเกิดจาก
การเปรียบเทียบตนเองกับผูอ่ืนในกลุมเดียวกันกับตน  ในดานความสามารถ   ทักษะ  ความถนัด  ถา
หากเด็กรูสึกดอยกวาผูอ่ืน   เด็กก็จะมีแนวโนมการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา  
 
4.4  กระบวนการรับรูของบุคคลท่ีมีตอความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

แบรนเดน (Branden 1985 , อางถึงใน  ภาวินี  ธนบดีธรรมจารี 2540 : 21) ไดกลาวถึง
พฤติกรรมการแสดงออกทางรางกายของบุคคลที่มีการรับรูความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงไวดังนี้ 
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1. มีความยินดีที่มีชีวิต   มีความสนุกสนานรื่นเริง   มีประกายตาเเจมใส 
2. สามารถพูดถึงความสําเร็จหรือขอบกพรองขอตนไดอยางตรงไปตรงมาและจริงใจ 

  3. สามารถเปนผูใหและผูรับคําสรรเสริญได   มีการแสดงความรักตอผูอ่ืนไดอยาง
จริงใจ   ตรงไปตรงมา 
  4.  สามารถเปดใจกวางรับคําตําหนิและคําวิจารณจากผูอ่ืนได 

5. ลักษณะคําพูดและการเคลื่อนไหวของรางกายเปนไปอยางธรรมชาติ   มีความ
กลมกลืนกันระหวางคําพูด   ความรูสึก   และการแสดงออก 

6. มีทัศนคติที่เปดเผย   อยากรูอยากเห็นและยอมรับแนวคิดและประสบการณใหม ๆ  
ของชีวิต 

7.  มีอารมณขัน   มองโลกในแงดี 
8.  มีการแสดงออกในทางที่เหมาะสม 
9.  มีความพอใจที่ไดเปนเจาของ 
10. สามารถเปนตัวของตัวเอง   แมตัวเองตกอยูในสภาพการณที่มีความเครียด 
ทาฟท (Taft 1985 : 79,  อางถึงใน  เสาวภา   วิชิตวาที  2534 : 41 – 42) ไดกลาวถึง

กระบวนการรับรูในความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  2  ขั้นตอน คือ 
1. การประเมินทัศนคติและการกระทําของสังคมที่มีตอกัน   กระบวนการนี้มีรากฐาน

มาจากแนวคิดการมองของคูเลย (Cooley) ที่วา บุคคลสามารถรูจักตนเองไดโดยอาศัย “กระจกมอง
ตน”  กระบวนการนี้เปนการรับรูคุณคาของตนเอง    ที่มีรากฐานมาจากการประเมินและยอมรับของ
ผูอ่ืน   เปนความรูสึกที่ไดรับจาก “ภายนอก” ตอคุณคาของตน (Outer – self  esteem) 

2. ความรูสึกของบุคคลตอความสามารถในการตอบสนองตอภาวะแวดลอม และผลที่
ตนไดรับ 

กระบวนการนี้เปนความรูสึก “ภายใน” ตอคุณคาของตน  (Inner – self  esteem) เปน
ความสัมพันธของปจเจกบุคคลที่แทจริงในสังคม   และผลกระทบของบุคคลที่มีตอส่ิงแวดลอม  นั่น
คือ   เปนความรูสึกที่อยูภายในตนเองตามความสามารถในการปฏิบัติเพื่อความควบคุมสิ่งตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นกับตนเอง    ซ่ึงอํานาจที่ชวยใหสามารถกระทําหรือควบคุมส่ิงตาง ๆ  เกิดจากความรู  ทักษะ  
รายได    และสถานภาพของบุคคล 
 
4.5  การพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

บารรี (Barry  1989 : 13,  อางถึงใน  เสาวภา  วิชิตวาที  2534 : 37 – 38)  กลาววา มนุษย
ทุกคนมีความตองการมีคุณคาในตนเอง  มองตนในแงดี  และยอมรับตนเอง  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไดถูก
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พัฒนามาตั้งแตวัยเด็ก   โดยเริ่มในระยะสั้นหลังคลอด   ทารกจะเริ่มรูจักรางกายตนเองทีละเล็กทีละ
นอย   ซ่ึงเปนเหลานี้เปนพื้นฐานของการรับรูตนเอง     และทารกสามารถรับรูความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองจากการสัมผัสของผูเล้ียงดู   การมีสัมพันธภาพกับบุคคลสําคัญของเด็ก    ชวยใหเด็กมี
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองไดตลอดชีวิต      ซ่ึงแนวคิดนี้คลายคลึงกับทฤษฎีทางจิตวิเคราะห
ของซัลลิแวน (Sullivan) ที่กลาววา    ความรูสึกมีคุณคาในตนเองถูกสรางขึ้นตั้งแตในวัยทารก  โดย
มารดาจะเปนแบบอยางโครงสรางตอความรูสึกมีคุณคาในเด็ก   มารดาที่แสดงความรักและพอใจ
บุตร    จะทําใหเด็กเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง   สวนเด็กที่ไมไดรับความรักและสนใจจากมารดา  
จะรูสึกวาตนเองมีคุณคาต่ํา    การรับรูคุณคาของตนเองอาจประเมินไดจากบุคคลในสังคม  และ
ปฏิกิริยาของบุคคลที่แสดงออกกับสังคม   ส่ิงแวดลอมมีพื้นฐานมาจาการอบรมเลี้ยงดูของ
ครอบครัว  และบุคคลสําคัญที่มีตอวงจรชีวิตของเขา   อิทธิพลที่สําคัญที่สุดที่เปนวิธีที่ใหเด็กรับรูตัว
เขา   คือวิธีที่พอแมและบุคคลที่สําคัญสําหรับเขาแสดงปฏิกิริยาตอเขา  และเมื่อเขามีโตขึ้นปฏิกิริยา
ของบุคคลรอบ ๆ  ตัวเขาจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่เขาแสดงออก  หากเขาไดรับความรักจาก
ครอบครัวและเพื่อน  ๆ  เขาก็จะมองตนเองในทางบวก   และพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองใน
ทางบวก  แตถาครอบครัวและเพื่อนไมเห็นคุณคาของเขา   แตยังแสดงความรังเกียจ   หรือ
วิพากษวิจารณ   และไมยอมรับเขา   ส่ิงเหลานี้ก็จะนําไปสูความรูสึกมีคุณคาในตนเองในทางลบ 

นอกจากนี้บุคคลที่เคยมีความรูสึกตอความรูสึกมีคุณคาในตนเองในทางบวก   แตเมื่อมี
ความเจ็บปวยเกิดขึ้น   จะเปนผลใหภาพลักษณเกี่ยวกับตนเองเปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งความรูสึกมี
คุณคาในตนเองก็จะลดลงชั่วคราว   ดังนี้เขาจึงจําเปนตองมีการปรับตัว  แตถาเขาไมสามารถปรับตัว
ได   เขาก็จะมีความรูสึกในทางลบตอตัวเขาเปนเวลานาน   และจะมีชีวิตอยูดวยความรูสึกที่ไรคณุคา   
ดังนั้น   ความรูสึกมีคุณคาในตนเองในทางบวก   จึงเปนสิ่งจําเปนตอความเปนปกติสุขของรางกาย
และจิตใจของบุคคล 

 ไมเซนเฮลเดอร  (Meisenhelder  1985 : 128,  อางถึงใน  เสาวภา  วิชิตวาที  2534 : 38 )   
พบวา   บิดามารดามีอิทธิพลตอการพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองของบุคคล  โดยเขาไดอางถึง
การศึกษาของ โรเซนเบอรก  (Rosenberg  1965)  ไดทําการศึกษาในเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็ก  และช้ัน
เด็กโต   จํานวนมากกวา  5,000 ราย   และสรุปผลการศึกษาวา  ภูมิหลังและทัศนคติของบิดามารดา
มีผลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   พบวา  1) ความสนใจดูแลเอาใจใสของบิดามารดาที่มีตอบุตร
เปนปจจัยสําคัญตอความรูสึกมีคุณคาในตนเองของเด็ก  2) เด็กที่ไมไดกําพราจะมีความรูสึกมีคุณคา
ในตนเองดีกวาเด็กกําพรา    3) เด็กชายซึ่งอยูในชั้นเรียนที่สูงกวา  จะมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
กวาสูงกวาเด็กชั้นอื่น ๆ    4) เด็กซึ่งมาจากครอบครัวที่มีปญหาจะมีผลกระทบตอความรูสึกคุณคาใน
ตนเอง   
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คูเปอรสมิธ   (Coppersmith  1967,  อางถึงใน เสาวภา  วิชิตวาที  2534 : 39) พบวา ใน
เด็กชายอายุ 10 – 12 ป   จํานวน  85 ราย  โดยใชแบบวัดการประเมินตนเอง (Self – rating) กลวิธี
ฉายภาพจิต  (Projective  tests)  พบวา  ปจจัยที่มีผลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเองของเด็ก  1) การ
ยอมรับบิดามารดา    2) ความชัดเจนและขอบังคับในการเลี้ยงดูบุตร   3) ความเอาใจใสและความ
เปนอิสระของเด็ก   4) ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของบิดามารดา   การศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็น
วาประสบการณจากการเลี้ยงดูของบิดามารดา  หรือผูปกครองที่สะสมในอดีต   มีผลอยางมากตอ
การพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองในปจจุบัน  บิดามารดาที่เล้ียงดูบุตรดวยวิธีการที่จะทําใหบตุร
พัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูง    สวนมากจะเปนบิดามารดาที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
สูง    และมีทัศนคติที่ดีตอบุตร   ครอบครัวมีบรรยากาศแบบประชาธิปไตย  เด็กไดรับการเลี้ยงดู
อยางเหมาะสม    มีการลงโทษและใหอิสรภาพ    เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูอยางอบอุนเหลานี้จะพัฒนา
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูง   สวนเด็กที่ขาดความรัก   ถูกทอดทิ้งหรือไดรับการปกปองคุมครอง
มากเกินไป   จะพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองในระดับต่ํา   ความรูสึกมีคุณคาในตนเองนี้จะ
คอย ๆ  สะสมสูงขึ้นตามวัยที่มากขึ้น  นอกจากนี้สังคม  ส่ิงแวดลอม  และปจจัยทางเศรษฐกิจ   
สังคม   วัฒนธรรม   ยังมีผลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
 
4.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

เยาวลักษณ    มหาสิทธิวัฒน  (2529 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการ
รับรูการเปลี่ยนแปลงทางกาย   จิต   สังคม  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   และพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสูงอายุในเขตอําเมือง   จังหวัดสระบุรี  พบวา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ  มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p < 0.01) 

ขวัญใจ     ตันติวัฒนเสถียร (2534 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ปจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ    ตามการรายงานของผู สูงอายุในชนบทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   กลุมตัวอยาง  จํานวน  200 ราย  พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกระดับ
ปานกลางกับพฤติกรรมสุขภาพไดแก   ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ   ความรูสึกมีคุณคา
ในตนเอง   การรับรูภาวะสุขภาพ    ความรูดานสุขภาพอนามัย    ภาวะสุขภาพ    เพศ (p < 0.01) 

รวีวรรณ   ยศวัฒนา (2535 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะ
สุขภาพกับความรูสึกมีคาในตนเองในผูสูงอายุ   พบวา  ผูสูงอายุที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองจะ
เห็นคุณคาของการการมีสุขภาพจิตที่ดี  แสดงวา ผูสูงอายุที่รูสึกวาตนเองมีคุณคายอมมีการรับรู
เกี่ยวกับสุขภาพของตนดี 
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สุธีรัตน   แกวประโลม  (2538 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง   การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยเบาหวานสูงอายุ
ชนิดไมพึ่งอินซูลินมารับการรักษาที่คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลอุตรดิตถ  จํานวน  135 ราย 
พบวา   ความรูสึกมีคุณคาในตนเองและการสนับสนุนทางสังคม   มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001   และการสนับสนุนทางสังคม และ
ระดับการศึกษาเปนกลุมทํานายที่ดีที่สุดสามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  โดยสามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองไดรอยละ 10.25 

นงลักษณ   บุญไทย (2539 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาถึงความรูสึกมีคุณคาในตนเองของ
ผูสูงอายุ    และความสัมพันธกับปจจัยอ่ืน ๆ  กลุมตัวอยางคือผูสูงอายุที่มีอายุ  60 ปขึ้นไป   ที่รวม
กิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ  และผูสูงอายุที่มารับบริการของคลินิกผูสูงอายุในโรงพยาบาลใน
กรุงเทพมหานคร  รวม  4 แหง  จํานวน  249 คน  ผลการศึกษาพบวา  ผูสูงอายุสวนใหญมีความรูสึก
มีคุณคาในตนเอง  อยูในระดับปานกลาง   ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความรูมีคุณคาในตนเองของ
ผูสูงอายุมีนัยสําคัญทางสถิติคือ   การศึกษา  รายได   ความเพียงพอใจของรายได   สถานภาพใน
ครอบครัว   ปญหาสุขภาพ  ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน   ความชวยเหลือที่ผูสูงอายุ
ใหแกลูกหลานหรือญาติ    ความชวยเหลือที่ผูสูงอายุใหแกเพื่อน  การมีสวนรวมในกิจกรรมของ
ผูสูงอายุกับบุตรหลานหรือญาติ   และการมีสวนรวมในกิจกรรมของผูสูงอายุกับเพื่อน 

กมลพรรณ    หอมนาน (2539 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง    การรับรูสมรรถนะในตนเองกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ   กลุม
ตัวอยางเปนผูสูงอายุที่อยูในชุมชนเขตอําเภอเมือง    อําเภอทายาง  อําเภอบานลาด  อําเภอเขายอย   
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน  150 ราย   พบวา  การรับรูสมรรถนะในตนเอง   และความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(0.01) ระดับการศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูสมรรถนะในตนเองและพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (0.01)  ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(0.05) แตรายไดมีความสัมพันธทางลบกับความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (0.05) เมื่อวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  พบวาการรับรูสมรรถนะในตนเอง  
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   และระดับการศึกษาสามารถรวมทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุไดรอยละ  19.7 
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สรุปไดวา     ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  จะสามารถเผชิญโลกไดอยางมั่นใจและ  มี
ความสามารถ    พอใจในชีวิตที่เปนอยู   รูสึกตนเองมีประโยชน  และบรรลุวัตถุประสงคในสิ่งที่ทํา  
ในทางตรงกันขาม    ถามีความรูสึกวาตนเองหมดความสามารถ   ไรประโยชน   สูญเสียอํานาจ   ซ่ึง
เปนอิทธิพลตอชีวิตของคนอื่น ๆ  หรือของตน    ความรูสึกมีคุณคาในตนเองก็จะลดลง  ฉะนั้น  จาก
การศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา  ผูสูงอายุมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
สวนมากอยูในระดับปานกลาง   ซ่ึงแสดงวา  ผูสูงอายุแตละคนยังเห็นความสําคัญของตนเองที่
แตกตางกัน   ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําแนวความคิดเกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเองมาเปนตัวแปร
หนึ่งที่สงผลตอสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ  
 

5. แนวคิดเก่ียวกับการดูแลตนเอง 
 

5.1  ความหมายของการดูแลตนเอง 
การดูแลตนเองเปนสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐานของบุคคลในทุก ๆ สังคม  ซ่ึงการดูแลตนเอง

จะเปนสิ่งที่ทําใหบุคคลมีคุณภาพที่ดี  จะเหน็ไดจากความหมายตาง ๆ ทีม่ีผูใหความหมายไว  ดังนี ้
สมจิต  หนุเจริญกุล  (2534 : 31) กลาววา  การดูแลตนเองเปนแบบแผนทางวัฒนธรรม 

และการดําเนินชีวิตของบุคคลแตละคน   ซ่ึงจะเปนเครื่องทํานายวาพฤติกรรมตอสุขภาพและความ
เจ็บปวยที่เกิดขึ้นอยางไร   และสามารถใหความหมายตอเหตุการณนั้นไปตามประสบการณและการ
ขัดเกลาของสังคม 

เพนดเดอร (Pender  1982 : 150,  อางถึงใน  เอกรัตน  เชื้ออินถา  2540 : 17)  กลาววา
การดูแลตนเอง  หมายถึง  การปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคลไดริเร่ิมและกระทําในแนวทางของตนเอง  
เพื่อดํารงรักษาชีวิต   สงเสริมสุขภาพและความเปนอยูอันดีของตนไว   การดูแลตนเองจึงตองมีแบบ
แผน  เปาหมาย  ขั้นตอน   ตลอดจนความตอเนื่องและเมื่อใดที่ไดกระทําอยางถูกตอง  ครบถวนจะ
ทําใหประสิทธิภาพการดูแลตนเองมากขึ้นเทานั้น 

เลวิน  (Levin  1984 : 177 – 200, อางถึงใน เอกรัตน  เชื้ออินถา  2540 : 18)  กลาววา  
การดูแลตนเอง   คือกระบวนการที่บุคคลสามัญชนคนหนึ่ง ๆ  ทําหนาที่ดวยตนเอง  ในดานการ
สงเสริมสุขภาพ   การปองกันโรค   การวินิจฉัยโรค  และการรักษาโรคในระดับขั้นพื้นฐานในระบบ
บริการสาธารณสุข 

ฮิลลและสมิท (Hill & Smith  1985 : 10,  อางถึงใน  หวานใจ  ขาวพัฒนวรรณ  2540 : 
19)  การดูแลตนเอง   เปนผลของกระทําที่บุคคลกระทํากับตนเอง  หรือส่ิงแวดลอมเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่และคงไวซ่ึงการมีสุขภาพดี 
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นอริส  (Norris  1987 : 486 – 489, อางถึงใน  หวานใจ   ขาวพัฒนวรรณ  2540 : 19) ให
ความหมายของการดูแลตนเอง  คือกระบวนการที่ใหประชาชนและครอบครัวมีโอกาสที่จะ
ชวยเหลือตนเองและรับผิดชอบตัวเองดานสุขภาพอนามัย   ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการดูแลตนเอง   โดยมีมูลเหตุผลักดันมาจากความไมพอใจตอการรักษาของแพทย
ที่เห็นคนไขเปนเพียงวัตถุ   หรือ ช้ินสวนในการรักษาเทานั้น   และคาใชจายในการรักษาพยาบาลที่
มีราคาแพง    อีกทั้งตระหนักวาตนเองก็มีศักยภาพในการพัฒนาความสามารถเพื่อการดูแลสุขภาพ
ตนเองได 

ชนินทร   เจริญกุล  (2526 : 11, อางถึงใน  ขนิษฐา  นาคะ 2542 : 20)  กลาววา  การดูแล
ตนเอง  หมายถึง   การทํากิจกรรมดานสุขภาพและการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับสุขภาพของปจเจก
บุคคล   ครอบครัว   เพื่อนบาน   เเละเพื่อนรวมงาน   ที่ครอบคลุมถึงการทํางานบํารุงสุขภาพ    การ
ปองกันโรค   การวินิจฉัยตนเอง   การรักษาตนเอง    ซ่ึงรวมถึงการใชยารักษาตนเองและการปฏิบัติ 
การติดตามผลหลังจากการไดรับบริการทางสุขภาพ   ซ่ึงพฤติกรรมเหลานี้ไมไดเกิดขึ้นอยางมีแบบ
แผนตายตัว 

ทวีทอง   หงษวิวัฒน  (2533 : 14)  กลาววา  การดูแลตนเอง  คือการสรางสาธารณสุข
แนวใหมที่มุงเสริมสรางบทบาทของสามัญชนในดานบริการสุขภาพ 

องคการอนามัยโลก (WHO. 1978 : 50) ไดใหนิยามวา  การดําเนินกิจกรรมทางสุขภาพ
ดวยตนเองของปจเจกบุคคล ครอบครัว  กลุมเพื่อน  กลุมผูรวมงานและชุมชน  โดยรวมความคิด   
การตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวของกับสุขภาพซึ่งครอบคลุมทั้งการรักษาสุขภาพ   การปองกันโรค   
การวินิจฉัยโรค  (รวมทั้งการใชยา)  และการปฏิบัติตนหรือรับบริการ 

สรุปไดวา   การดูแลตนเองเปนกระบวนการของการปฏิบัติกิจกรรมของบุคคลที่
เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ   การปองกันโรค   การรักษาพยาบาลในขั้นพื้นฐานและการฟนฟูสภาพ
เพื่อการมีสุขภาพที่ดีตามศักยภาพของตน  โดยเร่ิมจากบุคคล  ครอบครัว   เพื่อเปาหมายการมี
สุขภาพดี 
 
5.2  ความสําคัญของการดูแลตนเอง 

 โจเซฟ  (Joseph 1980 :131–132,  อางถึงใน  เสาวภา  วิชิตวาที 2534 :13)  สรุปลักษณะ
สําคัญของการดูแลตนเองโดยทั่วไปไว  ดังนี้ 

1. เปนการกระทําที่เกิดจากความสมัครใจ   ซ่ึงบุคคลนั้นมีความสามารถในการกระทํา 
2. เปนสิ่งที่เกิดจากความคิดหรือการกระทําโดยเจตนา   และมีการตัดสินใจกระทําโดย

ที่แตละคนจะมีหลักในการแนะนํา   ช้ีแจง   หรือปรับพฤติกรรมของตนใหดียิ่งขึ้น 
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3. เปนความตองการของทุกคน   และเปนความตองการการดูแลตนเองโดยทั่วไปซึ่ง
เปนความตองการพื้นฐานของมนุษย   เมื่อการดูแลตนเองไมสามารถอยูได  จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

4. วัยผูใหญจะมีสิทธิและความรับผิดชอบตอตนเองมากกวาวัยอ่ืน   เพื่อการดํารงไวซ่ึง
สุขภาพชีวิต   และความเปนอยูที่ดี    ตลอดจนอาจมีความรับผิดชอบตอบุคคลภายในบาน  เชน เด็ก   
คนชรา   เปนตน 

5. เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหวางประสบการณ   ความรู   การ
ปฏิสัมพันธของบุคคล    การติดตอส่ือสารและวัฒนธรรมในสังคม 

6. เปนการชวยสงเสริมความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  (Self – esteem)   ภาพลักษณแหง
ตน (Self – image)   ซ่ึงมีผลโดยตรงตออัตมโนทัศน (Self – concept) 

โอเรม (Orem 1985 : 89, อางถึงใน  เสาวภา  วิชิตวาที 2534 : 14)ไดกําหนดจุดมุงหมาย
การดูแลตนเองไว  ดังนี้ 

1. ประคับประคองกระบวนการของชีวิต   และสงเสริมการทําหนาที่ของรางกายให
เปนไปตามปกติ 

2.  ดํารงรักษาการเจริญเติบโต   และพัฒนาชีวิตใหเปนไปตามปกติ 
3. ปองกัน   ควบคุม   หรือรักษาโรค   และอันตรายจากการไดรับบาดเจ็บ 
4. ปองกันความพิการ   หรือทดแทนสิ่งที่สูญเสียไป 
5. สงเสริมความเปนปกติสุข 
นอกจากนี้   โอเรม  (Orem  1985 : 31,  อางถึงใน  เสาวภา  วิชิตวาที  2534 : 14 – 15) 

ไดกลาวถึงแนวคิดหลัก  6  ประการ  คือ 
1. การดูแลตนเอง (Self – Care) เปนพฤติกรรมที่กระทําโดยจงใจของบุคคล   ที่มีวุฒิ

ภาวะทําใหมีผลตอตนเองหรือส่ิงแวดลอม    เพื่อสงเสริมชีวิตการทํางานและความเปนปกติสุข 
2. ความตองการการดูแลตนเองทั้งหมด  (Therapeutic  Self – Caer Demand)  เปน

กิจกรรมดูแลตนเองทั้งหมดในชวงเวลาหนึ่ง   เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย  ทําใหเกิดผล
ดํารงไวซ่ึงชีวิต   สงเสริมภาวะสุขภาพ   การพัฒนาการและเกิดความเปนปกติสุข 

3. ความสามารถในการดูแลตนเอง (Self –Care Agency) เปนความสามารถที่จะกระทํา
กิจกรรมเพื่อการดูแลตนเอง   โดยเปนความสามารถที่คนหาปจจัยที่เกี่ยวของกับตนเองและ
ส่ิงแวดลอม     เปนความสามารถในการกระทําการดูแลตนเอง   เพื่อตอบสนองความตองการที่
เกิดขึ้น 
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4. ความพรองในการดูแลตนเอง  (Self – Care Deficit) เปนความสัมพันธระหวาง
ความสามารถในการดูแลตนเองกับความตองการการดูแลตนเองทั้งหมด   คือผูปวยไมสามารถจะทาํ
กิจกรรมการดูแลตนเองใหตอบสนองความตองการที่มีอยูในขณะนั้นได 

5. ความสามารถในการพยาบาล (Nursing  Agency)  เปนความสามารถของพยาบาลใน
การทํากิจกรรมการพยาบาลเพื่อคนหาความตองการ  ออกแบบวางแผน  และใหการดูแลที่มีความ
พรองในการดูแลตนเอง 

6. ระบบการพยาบาล  (Nursing  System)  เปนระบบการชวยเหลือที่ตอเนื่อง  โดย
พยาบาลจะตองเปนผูประสานเชื่อมโยงวิถีทางแหงความชวยเหลือตาง ๆ  เขาดวยกันเพื่อตอบสนอง
ความตองการการดูแลตนเองทั้งหมดที่เกิดขึ้นในขณะนั้น  หรือเพื่อควบคุมและพัฒนาความสามารถ
ในการดูแลตนเองของบุคคล 

จากคําจํากัดความดังกลาวพอจะสรุปไดวา   ความสามารถในการดูแลตนเองเปน
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคลไดกระทําดวยตนเอง  เพื่อรักษาไวซ่ึงชีวิต  สุขภาพ  
และความเปนปกติสุขในชีวิต 
 
5.3  พฤติกรรมการดูแลตนเอง 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของแตละบุคคลจะแตกตางกันไปตามระยะพัฒนาการตั้งแต
วัยเด็ก  จนถึงวัยผูใหญ   และจะเปลี่ยนแปลงตามภาวะสุขภาพ   ดังนั้นการใหความสนใจดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งตอสุขภาพ   เนื่องจากในวัยผูสูงอายุมีการ
เปลี่ยนแปลงหลายอยางเกิดขึ้น   ซ่ึงสวนใหญเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เส่ือมสภาพลง   รวม
กับการที่มักมีโรคประจําตัวอยูดวย   ความสุขความทุกขในวัยผูสูงอายุนั้นตั้งแตบนพื้นฐานของ
สมรรถภาพทางกายและสุขภาพทางจิตของผูสูงอายุเปนปจจัยหลัก   การดูแลสุขภาพทั้งกายและ
จิตใจจึงเปนกิจกรรมที่สําคัญและจําเปนสําหรับผูที่จะใชชีวิตในวัยผูสูงอายุอยางมีความสุข   ดังนั้น
ผูสูงอายุตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง   ใหเหมาะสมกับสภาพรางกายของตน
ซ่ึงรักษาไวเพื่อชีวิต   สุขภาพและสวัสดิการของตน  โดยมีการดูแลตนเองในดานตาง ๆ   ดังตอไปนี้ 

1. พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยทั่วไป  ไดแก  
        1.1  พฤติกรรมการดูแลตนเองเกี่ยวกับ   อาหาร  น้ํา  และอากาศ 
                1.1.1 อาหาร  การดูแลตนเองในเรื่องภาวะโภชนาการเปนสิ่งจําเปนและสําคัญ
เพื่อปองกันการทรุดโทรมเร็วเกินไปของรางกาย   การรับประทานอาหารใหเพียงพอกับความ
ตองการของรางกาย   ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ   จะชวยใหรางกายแข็งแรง  ปราศจากโรคและ
ความเจ็บปวย   และชะลอความเสื่อมของอวัยวะตาง ๆ ได   อาหารสําหรับผูสูงอายุควรเปนอาหาร
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ออนยอยงาย   หรือมีการปรุงใหอยูในรูปที่ออน เชน เนื้อสัตว ควรสับ  บด  ตม  ตุนใหเปอยนุม   ผัก
ผลไม   ควรหั่นใหช้ินเล็กลง   หรือเลือกที่ออน  เชน  กลวย  สม  มะละกอ  เปนตน  ทั้งนี้เพราะ
ผูปวยมักมีปญหาในการเคี้ยวอาหาร    การยอยและการดูดซึมอาหาร  จึงมักหลีกเลี่ยงอาหารที่เคี้ยว
หรือกลืนลําบาก   ผูสูงอาหารมีความตองการอาหารครบทั้ง  5 หมู  และควรแบงมื้ออาหารเปนละ 5 
– 6 มื้อ   เพื่อแกปญหาแนนทองมากหลังรับประทานอาหาร  และควรประกอบดวยโปรตีนที่มี
คุณภาพสมบูรณและยอยงาย  เชน  เนื้อปลา   ถ่ัวเมล็ดตาง ๆ  และควรไดรับนมหรือเครื่องดื่มที่มี
สวนผสมของนมอยางนอยวันละ  1 แกว   ไขสัปดาหละ  2 ฟอง  ไขมันที่เหมาะสมควรเปนไขมัน
จากพืช   เชน  น้ํามันจากพืช   เชน  น้ํามันขาวโพด   น้ํามันรํา   ยกเวนน้ํามันมะพราว  หรือน้ํามัน
ปาลม    คารโบไฮเดรต    ควรไดรับตามปกติไมเพิ่มปริมาณ  ไมควรรับประทานอาหารที่มีน้ําตาล    
และผูสูงอายุควรไดรับอาหารที่มีวิตามินและเกลือแรสูง  โดยการรับประทานผักและผลไมทุก ๆ วัน 

1.1.2 น้ํา  เปนสวนประกอบของรางกายอยางหนึ่ง   ที่สําคัญทําหนาที่ควบคุม
ปฏิกิริยาทางเคมีในรางกาย   และชวยการขับถายของเสียออกทางปสสาวะ  ปองกันอาการทองผูก  
ผูสูงอายุจึงควรดื่มน้ําอยางนอยวันละ  6 – 8  แกว  หรือประมาณ  1,500 – 2,000  ซีซี  และควรงดดื่ม
ชา   กาแฟ   เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของกาแฟฮีน   เพราะนอกจากจะทําใหนอนหลับยากแลวกาแฟ
ยังทําใหระดับโคเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้น ถาดื่มในปริมาณมาก   สวนชามีสารแทนนิน (tannin)  
ซ่ึงเปนสารตานไทอะมินทําใหมีโอกาสขาดไทอะมินได   นอกจากนี้ควรงดดื่มแอลกอฮอลดวย  

1.1.3  อากาศ   เนื่องจากผูสูงอายุมีความจุของปอดและการระบายอากาศลดลง   
จึงมีโอกาสเกิดโรคระบบทางเดินหายใจไดงาย   ผูสูงอายุควรจะอยูในบานที่มีส่ิงแวดลอมดี อยูในที่
อากาศถายเทสะดวก  ไมควรอยูในสถานที่แออัดมากเกินไป  บริเวณบานควรจะมีตนไมจะชวยให
เกิดความรมร่ืน   ไดผอนคลายอารมณและไดรับอากาศที่ดี   ควรงดสูบบุหร่ีและหลีกเล่ียงการนั่งอยู
ในหองที่มีผูอ่ืนสูบบุหร่ี   เนื่องจากไดมีงานวิจัยที่แสดงวา   การสูบบุหร่ีของผูที่อยูใกลเคียงจะทําให
เกิดอันตรายไปถึงผูที่ไมไดสูบบุหร่ีดวย   ซ่ึงผูสูบบุหร่ีจะทําใหปอดไดรับอากาศที่มีออกซิเจนนอย    
ผูสูงอายุควรมีการบริหารการหายใจเขาลึก ๆ  อยางนอยวันละ  2  เวลา  เพื่อกระตุนกลามเนื้อทรวง
อกใหขยายและแข็งแรงขึ้น   ปอดขยายตัวรับออกซิเจนไดเต็มที่ 

1.2 การดูแลตนเองดานการขับถายของเสียใหเปนไปตามปกติ   ผูสูงอายุไมควรกลั้น
ปสสาวะเปนเวลานาน ๆ  เพราะจะทําใหความสามารถในการบีบตัวของกลามเนื้อกระเพาะ
ปสสาวะเสียการบีบรัดตัว   ผูสูงอายุจะถายปสสาวะบอยขึ้นในเวลากลางคืน  บางคนอาจตองตื่นมา
ถาย  2 – 3 คร้ัง   และอาจถึง  4  คร้ังในบางคืน   การถายปสสาวะบอยของผูสูงอายุเปนปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้นตามปกติวิสัย   ไมเกี่ยวของกับโรคหรือความเจ็บปวยของรางกาย   ปญหาจะอยูที่รบกวน
การนอนเพราะทําใหตื่นบอย    การถายปสสาวะกอนนอนและการลดเครื่องดื่มที่กระตุนการขับถาย
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ปสสาวะ  เชน  ชา   กาแฟ   จะทําใหถายปสสาวะนอยลงและนอนหลับไดมากขึ้น   นอกจากนี้
ผูสูงอายุบางรายมีปญหาเรื่องปสสาวะกะปริดกะปรอย   เนื่องจากการกลั้นปสสาวะไมอยู   จากการ
ที่กลามเนื้อในอุงเชิงกรานหยอน   ซ่ึงเปนผลมาจากการคลอดบุตรหรือสาเหตุอ่ืน  จึงควรบริหาร
กลามเนื้ออุงเชิงกรานใหแข็งแรงดวยการเขมิบกนบอย ๆ   สวนผูสูงอายุเพศชาย   มักจะมีปญหา
เร่ืองตอมลูกหมากโต    ทําใหปวดถายปสสาวะลําบาก   ซ่ึงถามีอาการมาก  ควรปรึกษาแพทยเพื่อ
รับการผาตัดแกไข  

ในเรื่องการขับถายอุจจาระนั้น   อาการทองผูก  เปนปญหาที่พบบอยในผูสูงอายุ
ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ  ไดแก  ขาดการเคลื่อนไหวและออกกําลังกาย   ทําใหลําไล
เคล่ือนไหวลดลง   รับประทานอาหารที่มีกากนอย    และดื่มน้ํานอย   ผูสูงอายุบางรายอาจไมไดฝก
การขับถายอุจจาระใหเปนเวลา   และในวัยผูสูงอายุการรับรูตอการกระตุนใหอยากถายอุจจาระ
ลดลง     ส่ิงเหลานี้เปนเหตุสงเสริมใหเกิดอาการทองผูกไดงายผูสูง   สวนใหญมักแกปญหาดวยการ
รับประทานยาระบายเปนประจํา   ซ่ึงอาจมีผลเสียอ่ืน ๆ เชน  ภาวะขาดน้ํา  ภาวะขาดสมดุลอิเลค
โตรลัยท   และการสูญเสียวิตามินที่ลายในไขมัน  เปนตน   ผูสูงอายุจึงควรปองกันอาการทองผูก
ดวยวิธีการดังกลาวตอไปนี้ (นิตยา   ภาสุนันท  2533 : 206 – 207) 

1.รับประทานผัก  และผลไมใหมากขึ้น  โดยเลือกชนิดที่ผูสูงอายุเคี้ยวได  
เพื่อใหมีกากอาหารเพียงพอ 

2 พยายามดื่มน้ําใหมาก  อยางนอยวันละ 1,500 มิลลิลิตร  แตควรหลีกเล่ียง
เครื่องดื่มพวกชา   กาแฟ   เปนตน 

3. ออกกําลังกาย  ตามสภาพของผูสูงอายุแตละราย  อยางสม่ําเสมอ เพื่อกระตุน
ใหการเคลื่อนไหวของลําไส 

4.  ฝกการขับถายใหเปนเวลา 
5. เมื่อรูสึกอยากถายอุจจาระ   ไมควรเรงรีบถายใหเสร็จโดยเร็ว   ควรใหเวลา

บาง   เพราะผูสูงอายุอาจจะถายไมหมด   ซ่ึงทําใหอุจจาระแหงแข็งมากขึ้น 
6. ถาจําเปนตองใชยาระบาย   ควรปรึกษาแพทยกอน   หรืออาจเลือกใชยา

ระบายจําพวกเมล็ดแมงลัก   หรือยาเหน็บกลีเซอรีนชนิดแทงจะปลอดภัยกวา 
7. ทําจิตใจใหสบาย   ไมวิตกกังวลเกินไป 

1.3 การมีกิจกรรมและการพักผอนผูสูงอายุ   ควรมีการประกอบกิจกรรมและการ
พักผอนอยางเหมาะสมในวัยผูสูงอายุนั้นจะมีเวลามากขึ้น    หาเวลาวางไดมากขึ้น  กิจกรรมในยาม
วางไมวาเพื่อนันทนาการ   หรือการเรียนรูส่ิงใหม ๆ หรือใหบริการผูอ่ืนเปนเรื่องที่สําคัญซ่ึงนํา
ความสุขมาให  ทําใหผูสูงอายุยังคงมีบทบาทและสถานภาพทางสังคม   รูสึกมีคุณคา  เกิดความรูสึก
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เพลิดเพลิน  เชน  การอานหนังสือ  การปลูกตนไม  การมีกิจกรรมทางศาสนาและมีการออกกําลัง
กายอยางสม่ําเสมอ 

การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอจะชวยชะลอความเสื่อมของรางกายไดทาง
หนึ่ง    เพราะการออกกําลังกายชวยใหการไหลเวียนดี   เซลลแลกเปลี่ยนสารอาหารและขับถายของ
เสียไดดีขึ้น   ประสิทธิภาพการทํางานของเซลลในระบบตาง ๆ  ดีขึ้น  การออกกําลังกายสําหรับ
ผูสูงอายุอาจแบงออกเปน  3  ประเภท   ดังตอไปนี้   (กระทรวงสาธารณสุข. กรมสุขภาพจิต   2543 : 
28 – 30) 

1. การออกกําลังกายประเภทแอโรบิค  คือ การออกกําลังกายที่เพิ่มการทํางาน
ของปอดและหัวใจ  เปนการออกกําลังกายที่ตองใชออกซิเจนจํานวนมาก   ทําใหมีการหมุนเวียน
ของโลหิตดีขึ้น     การออกกําลังกายประเภทนี้ตองทําติดตอกันเปนเวลาอยางนอย  20 – 30  นาที    
ความบอยของการออกกําลังกายประมาณ  5 วันตอสัปดาห  ตัวอยางการออกกําลังประเภทแอโรบิค   
คือการเดินอยางกระฉับกระเฉง   การวิ่ง   ถีบจักรยาน  อาจจะเปนแบบที่อยูกับที่   การวายน้ํา    การ
วิ่งอยูกับที่    กระโดดเชือก    การเตนแอโรบิค   เปนตน 

2. การออกกําลังกายแบบยืดเหยียด  (stretching) การยืดเหยียดเปนการออก
กําลังกายที่จะใหประโยชนแกผูสูงอายุหลายอยาง    เพราะทําใหเกิดความคลองแคลวยืดหยุนของ
รางกายทําใหมีการเคลื่อนไหวไดอยางวองไวตามความตองการ  นอกจากนี้จะชวยในการทรงตัว
และการประสานงานของอวัยวะตาง ๆ  เชน  ขา  แขน   การยืดเหยียดจะชวยผูที่เปนโรคปวดขอได
มาก    นอกจากนี้ยังชวยในการผอนคลายทางประสาท   ทําใหนอนหลับไดงายขึ้น  ตัวอยางการออก
กําลังกายประเภทนี้คือ   โยคะ  รํามวยจีน   หรือกายบริหาร   การออกกําลังกายประเภทนี้ควรทําทุก
วัน   หรือ 3 – 4  ครั้งตอสัปดาห   ทําครั้งละ  5 – 10 นาที 

3. การออกกําลังกายที่เพิ่มพลังหรือความแข็งแรง  การออกกําลังกายประเภทนี้
บางอยางจะตองใชเครื่องมือชวย   เชน  น้ําหนัก   เพื่อความแข็งแรงของกลามเนื้อ  ตัวอยางการออก
กําลังกายประเภทนี้ไดแก   การวิดพื้นอยางงาย (หรือการวิดพื้นในทาคุกเขา)  ในการออกกําลังกาย
ประเภทนี้   จะตองหายใจ  เขา – ออก  ในจังหวะปกติอยากลั้นหายใจ  ในกรณีที่ใชน้ําหนักชวยก็
จําเปนจะตองใชน้ําหนักที่เหมาะสม  โดยเริ่มประมาณ  1  กิโลกรัม 

การออกกําลังกายแตละครั้งควรกําหนดระยะเวลาอยางนอยที่สุด  20 – 30 นาที  
ทั้งนี้ขึ้นกับแตละบุคคล    ถาจะใหไดผลดีควรจะกําหนดเวลาอยางนอย  50 นาที  เนื่องจากตองใช
เวลาในการเตรียมรางกายใหพรอมหรือการอบอุนรางกาย   ประมาณ  5 – 10  นาที  ระยะเวลาออก
กําลังกายจริง  30  นาที    ตอจากนั้นจะเปนการออกกําลังกายเบา ๆ  เปนการผอนคลาย  ประมาณ  5 
– 10 นาที    การออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุมีจุดประสงคเพื่อรักษาสมรรถภาพรางกายไวใหอยู
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ในระดับดีที่สุดตามสภาพของแตละบุคคล    การออกกําลังกายจึงตองคํานึงถึงประโยชน  และความ
ปลอดภัยของผูสูงอายุเปนสําคัญ    ฉะนั้นจึงตองพิจารณาถึงชนิดหรือประเภทของการออกกําลังกาย   
ความหนักความนาน   และความบอยในการออกกําลังของผูสูงอายุใหเหมาะสม 

สวนเรื่องการนอนหลับ   ผูสูงอายุควรนอนหลับและพักผอนใหเพียงพอ  
ประมาณวันละ  6 – 8 ช่ัวโมง   แตผูสูงอายุมักมีปญหาเรื่องนอนไมหลับ   การสงเสริมใหผูสูงอายุได
นอนหลับพักผอนอยางเพียงพอ    ควรปฏิบัติดังนี้  (นิตยา   ภาสุนันท   2533 : 205 – 206) 

1.สภาพหองนอน  ควรมีอากาศถายเทดี   อากาศไมหนาวหรือรอนเกินไป    
เสื้อผาที่สวมใสสบายใหความอบอุนพอดี 

2. ควรรับประทานอาหารเย็นแตพออ่ิม  และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร
หนักใกลเวลานอน   เพราะอาจอึดอัดไมสบาย   ทําใหนอนหลับไมสนิทได 

3. ดื่มเครื่องดื่มอุน ๆ   กอนเขานอน  เชน  นมสด  หรือน้ําผลไม  ควรงดเวน
เครื่องดื่มที่สวนประกอบของคาเฟอีน  เชน โคลา  หรือกาแฟ  จะทําใหหลับยาก 

4. ไมควรรับประทานยานอนหลับ   หรือยาระงับประสาทโดยไมจําเปน  เพราะ
ฤทธิ์ของยาจะไปขัดระยะของการนอน  ทําใหหลับไดไมเต็มที่  ควรใชเมื่อจําเปนและอยูภายใต
คําแนะนําของแพทย 

5. ทําจิตใจใหสบายกอนเขานอนดวยการสวดมนต   หรือทําสมาธิใหจิตใจสงบ  
ปราศจากความกังวล   จะทําใหหลับไมฝนราย   และนอนไดเต็มที่ 

ในยามวางจากงานประจํา  การทํางานอดิเรกเปนงานพิเศษอยางหนึ่งที่ทําใหเกิด
ความเพลิดเพลิน   การทํางานอดิเรกกวากายภาพและใจ  ชวยสรางมิตรภาพอันดีตอกันใหความรู 
ฝกทักษะ  และชวยใหมีความคิดสรางสรรคอยางอิสระ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย  ไมวารวยหรือจน 
โดยเฉพาะผูสูงอายุซ่ึงมีเวลาวางใหการทํางานอดิเรกอยางเต็มที่ งานอดิเรกของผูสูงอายุ  ไดแก การ
อานหนังสือ   ชมรายการทางโทรทัศน   ฟงวิทยุ   ปลูกตนไม   หรือมีกิจกรรมทางศาสนา   เปนตน  

1.4  การใชเวลาเปนสวนตัวและการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  ผูสูงอายุควรมีเวลาสําหรับ
การอยูคนเดียวในแตละวัน   เพื่อจะไดมีเวลาเปนของตนเองตามความตองการ  เชน เวลาอยูอยาง
สงบตามลําพังเพื่อระลึกถึง  ทบทวนเหตุการณตาง ๆ  และในขณะเดียวกันควรมีเวลาในการ
สังสรรคกับครอบครัวและเพื่อนฝูง  ผูสูงอายุไมควรอยูบานเฉย ๆ  หรือนั่งคอยผู อ่ืนมาเยี่ยม    
ผูสูงอายุควรไปหาผูอ่ืน  เชน  ควรจะติดตอกับเพื่อนที่เกษียณ   หรือผูสูงอายุวัยเดียวกันและทํา
กิจกรรมรวมกัน    พยายามที่จะใหเวลากับผูอ่ืนดวยการชวยเหลือในสิ่งที่ตนทําได  จะทําใหเปน
ผูสูงอายุที่มีคุณคา   ซ่ึงเปนการสรางเครือขายทางสังคมของผูสูงอายุในการแสวงหาขอมูลเพื่อการ
ดูแลตนเองและขอความชวยเหลือจากผูอ่ืนได   
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1.5 การปองกันอันตรายตอชีวิต   หนาที่และสวัสดิภาพของตน การปองกันอุบัติเหตุ
เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูสูงอายุ    เพราะจะเกิดเจ็บปวยขึ้นจะหมายถึงปญหาตาง ๆ  ที่ตามมา  
ทั้งทางดานรางกาย   จิตใจ  สังคม   ความเปนอยู   และภาวะทางเศรษฐกิจ   เนื่องจากผูสูงอายุเปนวัย
ที่อาจประสบอุบัติเหตุไดงาย  จากการที่ผูสูงอายุมีความเสื่อมของรางกาย  โดยเฉพาะระบบประสาท
ทําใหตาพรามัว   หูตึง   และมีการเสื่อมของกระดูกทําใหการทรงตัวไมดี  การควบคุมการทํางาน
ของกลามเนื้อและระบบประสาทไมสัมพันธกัน   จึงมีโอกาสหกลมและกระดูกหักไดงาย   จึงควร
ปองกันดวยการจัดสภาวะแวดลอมในบานใหปลอดภัย  โดยการดูแลพื้นหองใหสะอาดและแหงอยู
เสมอ   มีแสงสวางเพียงพอ    มีราวบันไดใหยึดเกาะเวลาเดิน   หลีกเลี่ยงการยืนบนเกาอ้ี   ปนขึ้นที่
สูง   ควรกระทําสิ่งตาง ๆ  หรือเปลี่ยนอิริยาบถอยางชา ๆ  เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่พบบอย ๆ  คือการ
ล่ืน  หกลม  ไฟไหม   น้ํารอนลวก  และการไดรับบาดเจ็บ   สวนการปองกันอุบัติเหตุภายนอกบาน  
เชน  การขามถนน   จะตองเดินดวยความระมัดระวัง  โดยเฉพาะเมื่อเวลาขามถนน  ควรขามที่ตรง
ทางขาม   หรือขามโดยขามพรอมคนอื่น ๆ  หรือมีคนชวยพาขามถนน  นอกจากนี้ควรมีไมเทาถือ
เดิน    เพื่อชวยพยุงตัวและชวยใหทรงตัวไดดี 

1.6  การสงเสริมสุขภาพและพัฒนาการโดยการสงเสริมการทําหนาที่และพัฒนาการ
ใหถึงขีดสุด   ภายใตระบบสังคมและความสามารถของผูสูงอายุ  โดยการยอมรับอัตมโนทัศนที่เปน
จริงของตนเอง   ยอมรับขอจํากัดจากการที่มีความเสื่อมถอยของรางกายตามอายุที่เพิ่มขึ้น  ปฏิบัติ
กิจกรรมที่สงเสริมและรักษาไวซ่ึงโครงสรางและหนาที่ของตนเองคนหาและสนใจในความผิดปกติ
ของโครงสรางและหนาที่ที่ผิดปกติ  เชน  การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  ไดแก การอาบน้ํา  เนื่องจาก
ผิวหนังของผูสูงอายุจะบาง  ไวตอการกดทับ  และการบาดเจ็บตาง ๆ ไขมันใตผิวหนังนอย  หลอด
เลือดฝอยตามผิวหนังจะหนา    ความแข็งแรงของผิวหนังลดลง  แตกงาย  ตอมเหงื่อผลิตเหงื่อได
นอย   ทําใหผิวหนังกระดาง    จึงตองระมัดระวังอยางมากในการอาบน้ํา  การอาบน้ําจะชวยให
ผิวหนังสะอาด  ชุมชื่น  และกระตุนการไหลเวียนของโลหิตใตผิวหนัง   แตการอาบน้ําบอย ๆ  จะ
ทําใหผิวแหง   เปนตุมคัน  และแตกเปนแผลไดงาย   ผูสูงอายุจึงควรอาบน้ําวันละครั้งในวันที่อากาศ
รอนและอาจลดลงเปน  2 วันตอคร้ังก็ได  ในระยะที่อากาศหนาว   การสระผมก็เชนกัน  ไมควรสระ
ผมบอย   เพราะหนังศีรษะของผูสูงอายุจะเห็นจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของผิวหนังอยู
แลว   การสระผมบอยจะทําใหหนังศีรษะแหงมากขึ้น   ผูสูงอายุจึงควรสระผมเพียงสัปดาหละครั้ง
เทานั้น   สวนการรักษาความสะอาดของปากและฟนนั้น ผูสูงอายุควรทําความสะอาดเหงือกและฟน
หลังอาหารและกอนนอน    ผูสูงอายุที่ยังมีฟนแทอยูควรแปรงฟน โดยแปรงที่มีขนแปรงนุมแปรง
ฟน   สวนผูสูงอายุที่ใสฟนปลอม    ควรถอดออกลางทุกครั้งหลังอาหาร  และแชดวยน้ําสะอาดไว
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ในเวลากลางคืน  นอกจากนี้ผูสูงอายุสามารถรักษาเหงือกและความสะอาดในชองปากดวยการอม
น้ําอุนหรือน้ําเกลือ  (เยาวลักษณ   มหาสิทธิวัฒน  2529 : 34 – 35) 

นอกจากนี้ผูสูงอายุควรสังเกตความผิดปกติของการทํางานของรางกาย   และควร
ตรวจสุขภาพประจําปอยางนอยปละ 1 ครั้ง  เพื่อตรวจความผิดปกติของรางกาย  เพื่อการคงไวซ่ึง
สุขภาพที่ดีตามวัย   และเพื่อการแกไขความผิดปกติที่เกิดขึ้นไดทันเวลา  ส่ิงที่ควรตรวจคือ ความดัน
โลหิต  ปสสาวะ  และเลือด   ควรตรวจความผิดปกติของตา  หู   และฟน  เอกซเรยปอด   ตรวจ
หัวใจ   และคลื่นไฟฟาหัวใจ   ผูชายควรตรวจความผิดปกติของตอมลูกหมาก  ผูหญิงควรตรวจหา
ความผิดปกติทางนรีเวช    นอกจากนี้ควรประเมินสุขภาพจิตในกรณีที่มีความเครียดหรือมีปญหา 
(เกษม    ตันติผลาชีวะ  2528 : 70 – 73) 

2. พฤติกรรมการดูแลตนเองตามระยะพัฒนาการ  เมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุ  ผูสูงอายุจะตอง
พยายามปรับตัว    เพื่อชวยปองกันการเกิดผลเสียตอพัฒนาการและบรรเทาอารมณเครียดในผูสูงอาย ุ   
ผูสูงอายุจึงควรปฏิบัติดังนี้  

2.1 เขาใจและยอมรับความจริงของการเปลี่ยนแปลง     ความไมแนนอนตาง ๆ  
เกี่ยวกับสภาพรางกายของตน   ครอบครัว  และสังคม 

2.2  ฝกตนฝกจิตใจใหอยูในหลักธรรม   ไมหลงอยูในลาภ  ยศ  สรรเสริญ  ทําความ
ดีเพื่อความดี   ใหเกิดความภาคภูมิใจ   และเห็นคุณคา 

2.3 ทําตนใหเปนที่เคารพรักของคนทั่วไป  ดวยความเมตตา   กรุณา  ซ่ึงสามารถ
แสดงออกไดทางกาย  วาจา  ใจ  โดยไมหวังผลตอบแทน  และมีความเคารพในความคิดเห็นของ
บุคคลทั่วไป 

นอกจากนี้   ผูสูงอายุควรเตรียมตัวใหสามารถเผชิญกับความเจ็บปวยตาง ๆ  การ
คุกคามของโรคประจําตัว   รวมถึงการเผชิญกับความตายในบั้นปลายของชีวิตได 

3. พฤติกรรมการดูแลตนเองตามภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ   เมื่อเกิดการเจ็บปวย  
บาดเจ็บไดรับอันตรายหรือทุพพลภาพ   ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสราง  และหนาที่ของ
รางกายจากภาวะปกติ    ผูสูงอายุจะตองดูแลตนเองเพื่อใหมีสุขภาพดี   กิจกรรมการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุ   เมื่อมีการเบี่ยงเบนดานสุขภาพ  ไดแก  การขอความชวยเหลือจากคูสมรส  ญาติ  มิตร  
หรือเพื่อนบาน    การใชบริการจากระบบบริการสุขภาพ  การไปรับการตรวจรักษากับแพทยแผน
ปจจุบัน   การปฏิบัติตัวตามการวินิจฉัยโรค  แผนการรักษาของแพทย  หรือ คําแนะนําของเจาหนาที่
ในทีมสุขภาพ  เชน  พยาบาล  เจาหนาที่สถานีอนามัย  เปนตน  และการฟนฟูสภาพ  เมื่อมีการ
เจ็บปวย  การดูแลตนเองที่ถูกตองจะชวยปองกันการเกิดพยาธิสภาพที่รุนแรงขึ้น นอกจากนี้    
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ผูสูงอายุควรแสวงหาขอมูลและความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากสื่อมวลชนตาง ๆ  เชน เอกสาร   
แผนพับ   หนังสือพิมพ  โทรทัศน   และวิทยุ  หรือจากเจาหนาที่ทีมสุขภาพ   เปนตน 
 
5.4  ปจจัยท่ีเก่ียวกับการดูแลตนเอง 

การดูแลตนเองเปนการปฏิบัติกิจกรรมที่บุคคลไดริเร่ิม  และปฏิบัติเพื่อประโยชนใน
การดํารงไวซ่ึงชีวิต   สุขภาพ   และสวัสดิภาพของตน (Orem  1985 : 84)  ซ่ึงความสามารถของแต
ละบุคคลในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น   มีความแตกตางกันขึ้นอยูกับปจจัยที่เรียกวา  ความสามารถใน
การดูแลตนเอง  (Self – care  agency) 

ความสามารถในการดูแลตนเองเปนมโนมติที่กลาวถึงคุณภาพสลับซับซอนของมนุษย
ซ่ึงบุคคลจะสรางหรือพัฒนาการดูแลตนเองได  โครงสรางของความสามารถในการดูแลตนเองมี 3  
ระดับ  คือ 

1.  ความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อดูแลตนเอง   
2.  พลังความสามารถ  10  ประการ 
3.  ความสามารถและคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน   
สมจิต   หนุเจริญกุล  (2534 : 19)   กลาวถึงความสามารถในการดูแลตนเองในแตละ

ระดับ    จะเปนพื้นฐานของระดับที่สูงขึ้นไปกลาวคือ     ความสามารถและคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน  จะ
เปนพื้นฐานของพลังความสามารถ  10 ประการ   และพลังความสามารถ 10 ประการ   จะเปน
พื้นฐานของความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อดูแลตนเอง    ดังแผนภูมิ 

 
  ความ 

  สามารถใน 
 การปฏิบัติการ 
เพื่อดูแลตนเอง 

(Capabilities  for 
self – care  operations) 

พลังความสามารถ  10 ประการ 
(Power  component  : Enabling 

capabilities   for self – care) 
ความสามารถและคุณสมบัตขิั้นพื้นฐาน 

(Foundational  capabilities  and  dispositions) 
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1. ความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อดูแลตนเอง  (Capabilities  for  self – care  
operations) เปนความสามารถที่จําเปนโดยตรง   ที่จะตองใชในการดูแลตนเองในขณะนั้นทันที   ซ่ึง
ความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อการดูแลตนเองนั้นจะตองอยูในระดับใด   ก็ขึ้นอยูกับพัฒนาการ
ของแตละบุคคล   รวมทั้งการพัฒนาการการเปนผูช้ีนําตนเอง  การควบคุมตนเอง  พัฒนาการทาง
รางกายความนึกคิดและจิตสังคม   อาจเปนความสามารถที่ไดรับการพัฒนาแลวหรือกําลังพัฒนา    
และการปฏิบัติการเพื่อการดูแลตนเองนั้นมีรูปแบบเปนการกระทําอยางจงใจ  ซ่ึงมีระยะของการ
ปฏิบัติดังนี้ คือ 

1.1 การคาดการณ  (Estimative operation) เปนความสามารถในการตรวจสอบ
สถานการณ   และองคประกอบในตนเอง  และสิ่งแวดลอมที่สําคัญสําหรับการดูแลตนเอง   
ความหมาย   ความตองการ  และแนวทางที่จะสนองตอบความตองการดูแลตนเองที่จําเปน 

1.2  การปรับเปลี่ยน  (Transitional  operation)  เปนความสามารถในการพิจารณา
และตัดสินใจเกี่ยวกับส่ิงที่สามารถ     สมควรจะกระทําเพื่อตอบสนองตอความตองการในการดูแล
ตนเองที่จําเปน 

1.3 การลงมือปฏิบัติ  (Productive operation) เปนความสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ   เพื่อตอบสนองตอความตองการดูแลตนเองที่จําเปน 

2.  พลังความสามารถ  10  ประการ  (Ten  Power  component)  พลังความสามารถ  10  
ประการนี้   เปนตัวกลาง   ซ่ึงเชื่อมการรับรูและการกระทําของมนุษย   แตเฉพาะเจาะจงสําหรับการ
กระทําอยางจงใจ  เพื่อการดูแลตนเองไมใชการกระทําโดยทั่ว ๆ ไป พลังความสามารถ 10  ประการ
นี้ ไดแก  

2.1 ความสนใจและเอาใจใสในตนเอง ในฐานะที่ตนเปนผูรับผิดชอบในตนเอง   
รวมทั้งสนใจและเอาใจใสภาวะแวดลอมภายใน – ภายนอกตนเอง  ตลอดจนปจจัยที่สําคัญสําหรับ
การดูแลตนเอง 

2.2 ความสามารถที่จะควบคุมพลังงาน   ทางดานรางกายของตนเองใหเพียงพอ
สําหรับการริเร่ิม   และการปฏิบัติการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง 

2.3 ความสามารถที่จะควบคุมสวนตาง ๆ   ของรางกายเพื่อการเคลื่อนไหวที่จําเปน
ในการริเริ่ม   หรือปฏิบัติการเพื่อดูแลตนเองใหเสร็จสมบูรณ และตอเนื่อง 

2.4   ความสามารถที่จะใชเหตุใชผลเพื่อการดูแลตนเอง 
2.5   มีแรงจูงใจที่จะกระทําการดูแลตนเอง 
2.6  มีทักษะในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลตนเอง  และปฏิบัติตามที่ไดตัดสินใจ 
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2.7 มีความสามารถในการแสวงหาความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเองจากผูที่เหมาะสม
และเชื่อถือได    สามารถจดจําและนําความรูไปใชในการปฏิบัติได 

2.8  มีทักษะในการใชกระบวนการทางความคิดและสติปญญา   การรับรู   การจัด
กระทําการติดตอและการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น   เพื่อการปรับการปฏิบัติการดูแลตนเอง 

2.9   มีความสามารถในการจัดระบบการดูแลตนเอง 
2.10 มีความสามารถที่จะปฏิบัติการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง  และสอดแทรกการ

ดูแลตนเองเขาไปเปนสวนหนึ่ง ในแบบแผนการดําเนินชีวิตในฐานะบุคคลซึ่งมีบทบาทเปนสวน
หนึ่งของครอบครัวและชุมชน 

3.  ความสามารถและคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน  (Foundational   capabilities  and   dispo - 
sition)  เปนความสามารถขั้นพื้นฐานของมนุษยที่จําเปนสําหรับการกระทําอยางจงใจ  (Deliberate  
action)  โดยทั่ว ๆ ไป   ซ่ึงแบงออกเปนความสามารถที่จะรู  กับความสามารถที่จะกระทํา  และ
คุณสมบัติหรือปจจัยที่มีผลตอการแสวงหาเปาหมายของการกระทํา   ความสามารถและคุณสมบัติ
ขั้นพื้นฐานประกอบดวย 

3.1 ความสามารถและทักษะในการเรียนรู  ไดแก  ความจํา  ความสามารถในการ
อาน   เขียน   นับเลข   รวมทั้งความสามารถในการหาเหตุผล   และการใชเหตุผล 

3.2  หนาที่ของประสาทสําหรับความรูสึก (Sensation)  ทั้งการสัมผัส  การมองเห็น  
การไดยิน  การไดกล่ิน  และการรับรส 

3.3  การรับรูในเหตุการณตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกตนเอง 
3.4  การเห็นคุณคาในตนเอง 
3.5  นิสัยประจําตัว 
3.6  ความตั้งใจ 
3.7  ความเขาใจในตนเอง 
3.8  ความหวงใยในตนเอง 
3.9   การยอมรับตนเอง 
3.10 ระบบการจัดลําดับความสําคัญ   รูจักจัดแบงเวลาในการกระทํากิจกรรมตาง ๆ 
3.11  ความสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับตนเอง 
การดูแลตนเองนอกจากจะขึ้นอยูกับองคประกอบทั้ง  3  ระดับแลว   ยังขึ้นอยูกับ

ปจจัยพื้นฐาน (Basic conditioning factors) ดวยปจจัยพื้นฐานเปนปจจัยเฉพาะที่มีอิทธิพลตอ
ความสามารถในการดูแลตนเอง   และความตองการดูแลตนเองทั้งหมด   ความสัมพันธระหวาง
ปจจัยพื้นฐานกับความสามารถในการดูแลตนเอง    และความตองการดูแลตนเองไมไดเปนเชิงเหตุ
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เชิงผล  (Causal relationship)    แตเปนการอธิบายวา    การพิจารณาความสามารถในการดูแลตนเอง    
และความตองการดูแลตนเองทั้งหมด    จะตองคํานึงถึงปจจัยพื้นฐานดังตอไปนี้รวมดวย  (สมจิต  
หนุเจริญกุล   2534 : 40) 

1. อายุ 
2.  เพศ 
3. ระยะพัฒนาการ 
4. สังคมขนบธรรมเนียมประเพณี 
5. สภาพที่อยูอาศัย 
6. ระบบครอบครัว 
7. แบบแผนการดําเนินชีวิตรวมถึงกิจกรรมที่ทําอยูเปนประจํา 
8. ภาวะสุขภาพ 
9. ปจจัยทางระบบบริการสุขภาพ 
10. แหลงประโยชน 
11. ประสบการณที่สําคัญในชีวิต 
จะเห็นไดวาการดูแลตนเองมีความสําคัญอยางยิ่งตอบุคคล   เพราะชวยใหบุคคล

สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข   การที่บุคคลจะดูแลตนเองไดดีเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับ
โครงสรางดานความสามารถและคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน  พลังความสามารถ  10 ประการ  และ
ความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อการดูแลตนเอง   ตลอดจนขึ้นอยูกับปจจัยพื้นฐาน  ซ่ึงเปนทั้ง
ปจจัยภายในและภายนอกตัวบุคคลดังกลาว 
   
5.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการดูแลตนเอง 

ศรีรัตนา   ศุภพิทยากุล  (2534 : บทคัดยอ)   ศึกษาความสัมพันธระหวางการดูแลตนเอง
ดานสุขภาพจิต   ความทนทาน   พฤติกรรมเผชิญสถานการณชีวิต  กับระดับความเครียดของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ   ผลการศึกษาพบวา  การดูแลตนเองดานสุขภาพจิต  และ
ความทนทานมีความสัมพันธทางลบกับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.001 พฤติกรรมเผชิญสถานการณชีวิตมีความสัมพันธทางบวกกับระดับความเครียดของ
พยาบาลวิชาชีพ   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มธุรส   จันทรแสงศรี (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
บุคคล   การรับรูภาวะสุขภาพ  และการสนับสนุนทางสังคม  กับการปฏิบัติกิจกรรมของผูสูงอายุ
แขวงรอบเมือง  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางไดแกผูที่มีอายุ  60 ปขึ้นไป  จํานวน  
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143 ราย  ผลการวิจัยพบวา   การปฏิบัติกิจกรรมของผูสูงอายุโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  อายุ   
ระดับการศึกษาและรายได   มีความสัมพันธกับการปฏิบัติกิจกรรมแบบไมเปนทางการของผูสูงอายุ   
การรับรูภาวะสุขภาพ   และการสนับสนุนทางสังคม  มีความสัมพันธกับการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผูสูงอายุ   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

บุญศรี  นุเกตุ  (2541 : บทคัดยอ)  ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองและความผาสุกของ
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง   กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนความดันโลหิต
สูงชนิดไมทราบสาเหตุ   แผนกผูปวยนอก  โรงพยาบาลลําปาง  จํานวน  60 คน  ผลการศึกษาพบวา    
ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง   มีคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมและรายดาน  อยูใน
ระดับดี   

กรรณิการ   พัฒนผดุงวิทยา  (2542 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความเชื่ออํานาจควบคุมดาน
สุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู สูงอายุในชมรมผู สูงอายุวชิรพยาบาล  
กรุงเทพมหานคร   กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุ  จํานวน 200 ราย  ผลการศึกษาพบวา  ผูสูงอายุมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับดี    ตัวแปร   เพศ  ระดับการศึกษา  รายได  สถานภาพ
สมรสและลักษณะครอบครัวตางกัน   มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไมแตกตางกัน 
 สรุปไดวา การดูแลตนเองมีความสําคัญอยางยิ่งตอบุคคล   เพราะชวยใหบุคคลสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุข   การที่บุคคลจะดูแลตนเองไดดีเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับโครงสรางดาน
ความสามารถและคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน  และความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อการดูแลตนเอง   
ตลอดจนขึ้นอยูกับปจจัยพื้นฐาน   ซ่ึงเปนทั้งปจจัยภายในและภายนอกตัวบุคคลดังกลาว    จาก
การศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  พบวา  การดูแลตนเอง  เปนการปฏิบัติกิจกรรมที่
บุคคลไดริเริ่มและกระทําในแนวทางของตนเอง   เพื่อดํารงรักษาชีวิต   สงเสริมสุขภาพและความ
เปนอยูอันดีที่แตกตางกัน    ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดเกี่ยวกันการดูแลตนเองมาเปนตัวแปรหนึ่ง
ที่สงผลตอสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ 
 
       6.  แนวคิดเก่ียวกับการไดรับการสนับสนุนทางสังคม 

 
6.1  ความหมายของการไดรับการสนับสนนุทางสงัคม 

แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุน  เปนเรื่องที่ไดรับความสนใจจากนักวิชาการหลายสาขา
จึงทําใหเกิดแนวคิดทางทฤษฎีและในการปฏิบัติทางสังคมอยางหลากหลาย  โดยมีผูใหความหมาย
ของการสนับสนุนทางสังคมไว   ซ่ึงมีทั้งความคลายคลึงและแตกตางกัน  ดังนี้ 
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บุญเยี่ยม  ตระกูลวงษ  (2528:594, อางถึงใน เปรมฤดี  เจริญพร  2542 :35) ให
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง   การไดรับความชวยเหลือดานขอมูลขาวสาร  
วัสดุส่ิงของ  หรือดานจิตใจ  และกอใหเกิดผลดีตอสุขภาพผูรับ   ซ่ึงการสนับสนุนทางสังคมอาจ
ไดรับจากบุคคลในครอบครัว  เชน สามี  ภรรยา   ญาติพี่นอง   เพื่อนบาน   เพื่อนรวมงาน   และ
เจาหนาที่สาธารณสุข 

อภิรัชศักดิ์   รัชนีวงศ  (2539 : 12, อางถึงใน  สุมาลี  วองเจริญกุล 2540 : 41)  กลาววา  
การสนับสนุนทางสังคม   หมายถึง  การที่บุคคลมีบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลซึ่งเปนที่ไววางใจ   
เปนที่พึ่งได  เชื่อถือได  ใหการดูแล  และทําใหบุคคลเกิดความรูสึกวายังมีผูที่จะใหการดูแลตนเอง    
และทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา 

ไวส  (Welss  1974 : 108, อางถึงใน เสาวนี  วิชิตวาที  2534 : 49)  การสนับสนุนทาง
สังคม หมายถึง  ความรูสึกอิ่มใจ   หรือพึงพอใจตอความตองการซึ่งเกิดจากสัมพันธภาพระหวาง
บุคคลในสังคม   ซ่ึงประกอบดวยความรักใครผูกพัน  ใกลชิดสนิทสนม   การรับรูตนเปนสวนหนึ่ง
ของสังคม   การไดอบรมเลี้ยงดูชวยเหลือผูอ่ืน  การไดรับการยอมรับวามีคุณคา   และการไดรับ
ความชวยเหลือในดานตาง ๆ  

คาหน  (Kahn  1977 : 85, อางถึงใน  ยุวดี  กฤษวัฒนาภรณ  2537 : 30)  ไดใหคําจํากัด
ความของการสนับสนุนทางสังคมวา    การสนับสนุนทางสังคมเปนการปฏิสัมพันธอยางมี
จุดมุงหมายระหวางบุคคล    ซ่ึงทําใหเกิดสิ่งเหลานี้ขึ้นหนึ่งหรือมากกวาหนึ่ง   คือความผูกพันในแง
ดีจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง    การรับรอง    ยืนยัน   หรือเห็นพองกับพฤติกรรมของผูหนึ่ง  การ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันทางดานเงินทอง   หรือส่ิงของอื่น ๆ   

ธอยทส (Thoits 1982, อางถึงใน  สุมาลี  วองเจริญกุล 2540 : 43)  การสนับสนุนทาง
สังคม   หมายถึง  การที่บุคคลในเครือขายของสังคมไดรับความชวยเหลือดานอารมณ   สังคม  
ส่ิงของขอมูลขาวสาร   ซ่ึงการชวยเหลือนี้จะใหบุคคลสามารถเผชิญและตอบสนองตอความ
เจ็บปวยหรือความเครียดไดในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น 

ไดมอนด  และโจนส  (Diamond & Jones  1983 : 266, อางถึงใน เปรมฤดี   เจริญพร  
2542 : 40)  กลาววา    การสนับสนุนทางสังคมเปนการสื่อสารที่ใหผลในทางบวก  ซ่ึงทําใหบุคคลมี
ความรูสึกเปนเจาของ    การอยูรวมกันในสังคมและเปนการถอยทีถอยอาศัยกัน 

ฮับบารด,  มูหเลนแดมป  และบราวน (Hubbard,  Muhlendamp  and  Brown  1984,  
อางถึงใน  ฉวีวรรณ  แกวพรม  2530 : 41) การสนับสนุนทางสังคมเปนโครงสรางหลายมิติ  ซ่ึง
ประกอบดวยการติดตอส่ือสารในดานดี    ทําใหมีความรูสึกผูกพัน  เปนสวนหนึ่งของสังคมและมี
การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  โดยคํานึงถึงแหลงที่มาของการสนับสนุนทางสังคม 
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คอบบ  (Cobb, 1976 :334, อางถึงใน เปรมฤดี  เจริญพร 2542 : 40)  อธิบายความหมาย
ของคําวา  การสนับสนุนทางสังคม   เปนสิ่งจําเปนตลอดชวงชีวิตทําใหบุคคลมีปฎิสัมพันธกันซึ่ง
กอใหเกิดความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม   และเปนการสื่อสารที่ใหผลในทางบวก  ซ่ึง
การสนับสนุนทางสังคมทําใหบุคคลมีความรูสึกวาตนเองมีคุณคา 

ทิลเดน และวีเนอร   (Tilden  and  Weinert  1987 : 62, อางถึงใน  เปรมฤดี   เจริญพร  
2542 : 40) กลาววา    การสนับสนุนทางสังคมเปนส่ิงที่เกี่ยวของกับจิตใจ  และเปนการที่บุคคล
ไดรับการชวยเหลือจากเจาหนาที่ของเครือขายทางสังคมทําใหมีการถอยทีถอยอาศัยกัน 

เพนเดอร  (Pender, 1996 : 257,  อางถึงใน  เปรมฤดี  เจริญพร  2542 : 40)  ใหคํานิยาม
การสนับสนุนทางสังคมวา  การไดรับการสนับสนุนทางสังคมทําใหมีผลทางดานจิตใจเกิด
ความรูสึกในการเปนเจาของ   การเปนที่ยอมรับการไดรับความรักและรูสึกมีคุณคาซ่ึงเปนสิ่งที่
สําคัญสําหรับทุกคน  

สรุปไดวา    การไดรับการสนับสนุนทางสังคมหมายถึง   การไดรับความชวยเหลือจาก
การปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น   ทั้งทางดานอารมณ    ดานขอมูลขาวสาร  ดานการเงิน  แรงงาน  หรือ
วัตถุส่ิงของตาง ๆ  ซ่ึงบุคคลในชุมชน ในครอบครัว  หรือญาติโยมอุปฏฐากในลักษณะการ
ชวยเหลือเอ้ือหนุนกันและกัน 
 
6.2  องคประกอบของการสนับสนุนทางสังคม 

บุญเยี่ยม   ตระกูลวงศ  (2528 : 594,  อางถึงใน  เปรมฤดี   เจริญพร  2542 : 40 - 41) 
กลาววา   การสนับสนุนทางสังคมประกอบดวย  4  ประการคือ 

1. จะตองมีการติดตอส่ือสารระหวาง “ผูให” กับ “ผูรับ”  การสนับสนุนทางสังคม 
2. ลักษณะของการติดตอส่ือสารนั้นจะตองประกอบดวย 

             -  ขอมูลขาวสารที่มีลักษณะที่ “ผูรับ” เชื่อวามีคนที่สนใจเอาใจใสมีความรักความ  
หวังตอตนอยางจริงจัง 

             - ขอมูลขาวสารที่มีลักษณะที่ “ผูรับ” รูสึกวาตนเองมีคุณคาและเปนที่ยอมรับใน
สังคม 

      - ขอมูลขาวสารที่มีลักษณะที่ “ผูรับ”เชื่อวาเขาเปนสวนหนึ่งของสังคมและสามารถ
ทําประโยชนแกสังคมได 

3. ปจจัยนําเขาของการสนับสนุนทางสังคม   อาจอยูในรูปของขอมูลขาวสารวัสดุ
ส่ิงของหรือการสนับสนุนทางสังคม 

4. จะตองชวยให “ผูรับ” ไดบรรลุถึงจุดหมายที่เขาตองการในที่นี้คือ   การมีสุขภาพดี 
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ขวัญใจ    พิมพิมล  (2543 : 66 – 67,  อางถึงใน  พระมหานราธิป  แกวประสิทธิ์  2544 : 
75)  การสนับสนุนทางสังคมประกอบดวยส่ิงสําคัญคือ 

1. จะตองมีการติดตอส่ือสารระหวางผูให   และผูรับบริการสนับสนุน 
2. ลักษณะของการติดตอสัมพันธนั้น   จะตองประกอบดวยขอมูลขาวสารที่มีลักษณะ

ทําใหผูรับเชื่อวามีคนเอาใจใส   มีความรัก   และความหวังดีในตัวเขาอยางจริงจัง 
3. ขอมูลขาวสารที่มีลักษณะที่เชื่อวาเราเปนสวนหนึ่งของสังคม  และมีประโยชนตอ

สังคม” 
4. ปจจัยนําเขาของการสนับสนุนทางสังคม   อาจจะอยูในรูปของขาวสาร  วัตถุส่ิงของ

หรือทางดานจิตใจ   การตอบสนองทางสังคม 
5. จะตองชวยใหผูรับไดรับบรรลุถึงจุดหมายที่เขาตองการ 

 
6.3  แหลงสนับสนุนทางสังคม 

จริยาวัตร  คมพยัคฆ  (2531 : 99, อางถึงใน เปรมฤดี  เจริญพร  2542 : 41)  กลาวถึง 
แหลงสนับสนุนทางสังคม  โดยแบงตามกลุมสังคมออกไดเปน  2  ประเภทใหญ ๆ คือ 

1. กลุมสังคมปฐมภูมิ  ไดแก   ครอบครัว   ญาติพี่นอง   และเพื่อนบาน 
2. กลุมสังคมทุติยภูมิ  ไดแก   เพื่อนรวมงาน   กลุมวิชาชีพและกลุมสังคมอื่น ๆ  
อุบล   นิวัติชัย  (2527 : 285)  อางถึงแนวคิดของแคปแลน  เกี่ยวกับการจัดกลุมบุคคล

ซ่ึงเปนแหลงของการสนับสนุนทางสังคมไว  3  กลุม คือ 
1. กลุมที่มีความผูกพันกันตามธรรมชาติ(Spontancous on  natural  supportive system) 

ประกอบดวยบุคคล   2  ประเภท  คือ 
ประเภทที่  1  เปนบุคคลที่อยูในครอบครัวสายตรง (Kin) ไดแก  ปู ยา  ตา  ยาย  พอ

แม  ลูก  หลาน 
ประเภทที่  2  ครอบครัวใกลชิด  (Kinth)  ไดแก  เพื่อนฝูง  เพื่อนบาน  คนรูจัก  คนที่

คุนเคย   คนที่ทํางานเดียวกัน 
2. องคกรหรือสมาคมที่ใหการสนับสนุน (Organized  support)  หมายถึง  กลุมบุคคล

ที่มารวมตัวกันเปนหนวย   เปนชมรม   สมาคม   ที่ไมใชกลุมที่จัดโดยกลุมวิชาชีพทางสุขภาพ เชน  
สมาคมผูสูงอายุ   เปนตน 

3. กลุมผูชวยเหลือทางวิชาชีพ  (professional  care   workers)  หมายถึง  การที่บุคคลอยู
ในวงการสงเสริม   ปองกันรักษาฟนฟูสุขภาพของประชาชนโดยอาชีพ  
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เพนเดอร  (Pender  1996 : 257- 259, อางถึงใน เปรมฤดี  เจริญพร  2542 : 42) ไดแบง
แหลงสนับสนุนทางสังคมออกเปน  5  ประเภทดังนี้ 

1. กลุมที่มีความผูกพันตามธรรมชาติ (Natural  support  group)  ไดแก  ครอบครัวซ่ึง
เปนกลุมการสนับสนุนทางสังคมระดับปฐมภูมิ   ครอบครัวที่มีการสนับสนุนทางสังคมที่เหมาะสม
นั้น   สมาชิกในครอบครัวตองรับรูถึงความตองการซึ่งกันและกัน  มีการติดตอส่ือสารภายใน
ครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ    มีความนับถือหรือการยอมรับความตองการของสวนรวม  และมีการ
ใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

2. กลุมเพื่อน  (Peer  support  system)  ประกอบดวย  กลุมบุคคลที่ทําหนาที่อยางไม
เปนทางการ  โดยกลุมเพื่อนนี้เคยไดรับประสบการณที่มีผลกระทบรุนแรงในชีวิต   และประสบ
ความสําเร็จในการปรับตัวและมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น   ทําใหคนกลุมนี้มีความเขาใจอยางซาบซึ้ง
เกิดขึ้นในตนเอง    จึงสามารถใหคําแนะนําในการแกปญหาในสวนที่คลายประสบการณที่เขาเคย
ประสบมา 

3. กลุมองคกรทางศาสนา  (Organized  religious  system)  เชน  บุคคลที่โบสถ หรือ
กลุมองคกรศาสนาอื่น ๆ  ที่มีการพบปะในสถานที่ที่ทางกลุมศาสนานั้น ๆ จัดไวให  เพื่อใหการ
ชวยเหลือสนับสนุนบุคคลในศาสนานั้น ๆ  แบงปนความรูสึกมีคุณคา  ความเชื่อเกี่ยวกับจุดมุงหมาย
ในชีวิตธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีสักการบูชาทางศาสนา   แนวทางการดําเนินชีวิต และใหการ
ชวยเหลือสนับสนุน   เพื่อใหบุคคลบรรลุถึงการมีสุขภาพและสุขภาพจิตดี 

4. กลุมองคกรที่ใหการสนับสนุนชวยเหลือซ่ึงเปนกลุมผูใหการดูแล   หรือผูชวยเหลือ
ในวิชาชีพ (Organized  System  of  Caregiving of Helping Professional)ไดแก กลุมผูดูแลสุขภาพ  
ผูชวยเหลือที่มีทักษะเฉพาะดานและการบริการที่ เสนอใหแกผูปวย   บุคคลจะแสวงหาการ
สนับสนุนทางสังคมจากลุมนี้   ก็ตอเมื่อไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวและเพื่อนไม
เพียงพอ    หรือการสนับสนุนนั้นไมไดผล   หรืออาจถูกใชไปหมดแลว  ซ่ึงกลุมบุคคลในวิชาชีพ
ดานสุขภาพนี้จะเขามาชวยเหลือสนับสนุนในสวนที่ขาดหรือพรองนี้ได 

กลุมองคกรที่ไมไดจัดตั้งโดยกลุมวิชาชีพดานสุขภาพ  (Organized  support  groups  
not  directed by Health Professionals)  ประกอบดวย  กลุมอาสาสมัครและกลุมที่ใหความชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน   กลุมอาสาสมัครเปนกลุมที่ใหความชวยเหลือบุคคลซึ่งมีความตองการบางอยาง    
โดยที่เขาไมสามารถจะตอบสนองตอความตองการของตนเองได  สวนกลุมที่ใหการชวยเหลือซ่ึง
กันและกันเปนกลุมที่พยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสมาชิก  หรือสงเสริมการปรับตัวเพื่อ
เปลี่ยนแปลงชีวิต เชน  กลุมที่มีปญหาสุขภาพเรื่อรัง   กลุมบุคคลที่เจ็บปวยในระยะสุดทายของโรค
หรือกลุมที่มีสมาชิกภายในครอบครัวมีความพิการ 
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6.4  ระดับของการสนับสนุนทางสังคม 
กอททลีบ (Gottieb  1985 : 5 – 22,  อางถึงใน ขวัญรัก  สุขสมหทัย  2540 : 69 –70) ได

แบงระดับของการสนับสนุนทางสังคมเปน  3  ระดับ  ดังตอไปนี้คือ 
1. ระดับมหภาคหรือระดับกวาง (Macro  Level)  เปนการพิจารณาถึงการเขารวมใน

สังคม   โดยดูจากลักษณะตาง ๆ  เชน  ความสัมพันธกับสถาบันในสังคม  การเขารวมกลุมตาง ๆ  
ดวยความสมัครใจ   การดําเนินชีวิตแบบไมเปนทางการในชุมชน 

2. ระดับกลางหรือระดับกลุม (Mezzo Level) เปนความสัมพันธในระดับที่
เฉพาะเจาะจงลงไปถึงกลุมบุคคลที่มีการติดตอกัน   เชน  กลุมเพื่อนใกลชิด  เปนตน 

3. ระดับจุลภาคหรือระดับลึก  (Micro  Level)  เปนระดับความสัมพันธที่ใกลชิดเพราะ
เชื่อวา   ส่ิงสําคัญของการสนับสนุนทางสังคมมาจากการใหการสนับสนุนทางอารมณอยางลึกซึ้ง  ผู
ที่ใหการสนับสนุนมีเพียงบางสวนเทานั้นที่ทําได  เชน  สามีภรรยา  หรือคนรัก  บิดามารดา  เปนตน 
 
6.5  ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 

แนวคิดของคอบบ  (Cobb  1976,  อางถึงใน  ฉวีวรรณ  แกวพรม 2530 : 42)  ไดแบง
ประเภทของการสนับสนุนทางสังคมออกเปน  3  ชนิด คือ 

1. บุคคลเชื่อวาเขาไดรับความรัก   ไดรับการดูแลเอาใจใส   และความสัมพันธที่ใกลชิด
มีความผูกพันซึ่งกันและกัน (Emotional   Support) 

2. การสนับสนุนดานการยอมรับและเห็นคุณคา (Esteem   Support) เปนขอมูลท่ีทําให
บุคคลรูสึกวาตนเปนคนมีคุณคา   เปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น 

3. การสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม  (Socially   support   or   network) 
เปนขอมูลที่ทําใหบุคคลรับรูวาตนเปนสมาชิก   หรือเปนสวนหนึ่งของเครือขายสังคมและมีสวน
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

แนวคิดของเชฟเพอรและคณะ  (Schacfer  et  al.  1981,  อางถึงใน ฉวีวรรณ   แกวพรม 
2530 : 43)  แบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน  3  ชนิด คือ 

1. แรงสนับสนุนดานอารมณ (Emotional   support) หมายถึง ความผูกพันใกลชิด   การ
ไดรับการยืนยัน   ทําใหบุคคลรูสึกวาไดรับความรักหรือการดูแลเอาใจใส 

2. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information   support)  หมายถึง  การไดรับขอมูล
ขาวสาร  ทําใหบุคคลสามารถนําไปแกปญหาหรือเปนขอมูลปอนกลับ  ทําใหบุคคลรับรูถึง
พฤติกรรมและการปฏิบัติของตน 
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3. การสนับสนุนดานสิ่งของ  (Tangible   support)  หมายถึง  การไดรับความชวยเหลือ
ในดานวัตถุส่ิงของ   และการบริการ   

แนวคิดของอิสเรลและบราวน  (Israel   and  Brown, อางถึงใน จริยาวัตร  คมพยัคฆ  
2531 : 100)  แบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน  4  ชนิด คือ 

1. การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional   support) หมายถึง การสนับสนุนดานการยก
ยอง   การใหความรัก   ความผูกพัน   ความจริงใจ   ความเอาใจใส  ความรูสึกเห็นอกเห็นใจและการ
ตั้งใจฟง 

2. การสนับสนุนทางดานการประเมิน (Appraisal   support)  หมายถึง การใหขอมูล
ยอนกลับ   เพื่อนําไปประเมินตนเอง   และเปรียบเทียบพฤติกรรมและใหการรับรองซึ่งจะทําใหผูรับ
เกิดความมั่นใจนําไปเปรียบเทียบตนเองกับผูที่อยูรวมในสังคม  

3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information   support) หมายถึง การใหคําแนะนํา   
ขอเสนอแนะ    ทิศทาง    และการใหขอมูล   ขาวสาร   ซ่ึงสามารถนําไปใชในการแกปญหาที่เผชิญ
อยูได 

4. การสนับสนุนทางดานเครื่องมือ (Instrumental   support)  หมายถึง การชวยเหลือ
โดยตรงตอความจําเปนดานตาง ๆ  ของบุคคลในเรื่อง   เงิน  แรงงาน  เวลา  และการปรับ
สภาพแวดลอม 

คูโทรนา  และรัสเซล (Cutrona  & Russel  1990  : 103, อางถึงใน  เปรมฤดี   เจริญพร  
2542 : 44)  ไดแบงประเภทการสนับสนุนทางสังคมออกเปน  5 ประเภท   ดังนี้ 

1. การสนับสนุนทางดานอารมณ  (Emotional  support)  เปนการไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมดานกําลังใจ  ความรูสึก  ทําใหผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมีความรูสึกอบอุน 

2. การสนับสนุนการยอมรับและเห็นคุณคา (Esteem   support)  เปนการสนับสนุน
ทางดานกําลังใจ   ความรูสึกซึ่งทําใหผูที่ไดรับการสนับสนุนมีความรูสึกอบอุน 

3. การสนับสนุนทางดานเครื่องมือ (Instrumental  support) เปนการไดรับการ
สนับสนุน  โดยใหความชวยเหลือทางดานการเงินหรือไดรับความชวยเหลือในดานอื่น ๆ  

4. การสนับสนุนดานขอมูล  (Information support)  เปนการไดรับการสนับสนุน
ทางดานคําแนะนํา   ขอเสนอแนะ   หรือขอมูลปอนกลับ 

5. การสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม   (Network  support)  เปนการ
สนับสนุนโดยไดรับวาเปนสวนหนึ่งของสังคม   มีความรูสึกวาไดเปนสมาชิกของกลุมที่มีความ
สนใจและมีการกระทํากิจกรรมรวมกัน 
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โคเฮน และวิลล  (Cohen & will 1985 : 310,  อางถึงใน  เปรมฤดี  เจริญพร  2542 : 44) 
ไดทําการศึกษาเพื่ออธิบายกลไกการสนับสนุนทางสังคม  และภาวะสุขภาพของมนุษยทางดาน
รางกายและจิตใจ  โดยสรุปผลการศึกษาไว   2  ประการ  ดังนี้ 

1. การสนับสนุนทางสังคม   มีผลโดยตรงตอภาวะสุขภาพ (The  main  effect  model)  
การไดรับความชวยเหลือโดยตรงจะทําใหบุคคลเกิดอารมณที่มั่นคงกับเหตุการณที่เกิดขึ้น  และ
ตระหนักถึงการมีคุณคาในตนเองมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพและเปนไปอยางถูกตอง   การสนับสนุน
ทางสังคมมีผลตอการทํางานของระบบภูมิคุมกันในรางกายและฮอรโมน โดยบุคคลที่มีการ
สนับสนุนทางสังคมจะมีภาวะสุขภาพดี    มีความสุขมากกวาผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย 

2. การสนับสนุนทางสังคม    มีผลตอการดูดซับหรือบรรเทา    ผลกระทบที่เกิดจาก
ความเครียด (Buffering  effect  model)  โดยจะปองกันไมใหบุคคลเกิดความเจ็บปวยทั้งดานรางกาย
และจิตใจ    ความเครียดทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองไรคาหมดหนทางแกไข  การไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมจะชวยปกปองบุคคลจากภาวะความเครียดได  โดยชวยใหบุคคลประเมินเหตุการณที่
เกิดขึ้นนั้นไมวาจะรุนแรงหรือไมก็ตาม   เพราะการสนับสนุนทางสังคมทําใหรูสึกวาเมื่อมีอะไร
เกิดขึ้นจะมีคนคอยชวยเหลือ  และชวยลดปฏิกิริยาที่เกิดจากความเครียดที่มีผลตอรางกายโดยตรง   
ลดการรับรูปญหา   ซ่ึงมีผลตอระดับฮอรโมนทําใหรับรูตอความเครียดนอยลง 

การสนับสนุนทางสังคมจะทําใหบุคคลมีความรูสึกวาตนเองไดรับการเอาใจใสและ
รูสึกวาตนเองมีคุณคาซึ่งทําใหมีผลตอการดูแลสุขภาพตนเอง   ถาบุคคลไดรับคําแนะนําทางดาน
การดูแลตนเองจะทําใหมีสุขภาพดี   ทั้งดานอารมณ  ขอมูลขาวสาร  วัตถุส่ิงของตาง ๆ   ก็จะมีผลทํา
ใหสุขภาพจิตพระภิกษุสูงอายุดีขึ้น 
 
6.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการไดรับการสนับสนุนทางสังคม 

เสาวลักษณ   แยมตรี  (2532 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลตอ
พฤติกรรมเรียนรู  ในโปรแกรมออกกําลังกายของผูสูงอายุในชุมชน โดยทําการทดลองในกลุม
ผูสูงอายุ  2 กลุมคือ   กลุมทดลองและกลุมไมทดลอง  พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีผลทําให
กลุมทดลองเรียนรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายไดดีขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตดีขึ้นกวากลุม
ควบคุม   ที่ไมไดรับการสนับสนุนทางสังคม 

มณฑนา  เจริญกุศล  (2534 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการ
สนับสนุนทางสังคมความสามารถในการดูแลตนเอง  และปจจัยพื้นฐานบางประการ ไดแก  
ระยะเวลาในการศึกษา  รายไดของครอบครัว   กับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ  และการศึกษา
ความสามารถในการทํานายภาวะสุขภาพของผูสูงอายุจากการสนับสนุนทางสังคม   ความสามารถ
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ในการดูแลตนเอง    และปจจัยพื้นฐานบางประการ   กลุมตัวอยาง ไดแก  ผูสูงอายุในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน 100 ราย ผลการศึกษา  พบวา การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ
ทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพ   และความสามารถในการการดูแล
ตนเอง    มีความสัมพันธทางบวกกับภาวะสุขภาพ   ตัวแปรที่สามารถทํานายภาวะสุขภาพ  ไดแก    
ความสามารถในการดูแลตนเองสามารถทํานายภาวะสุขภาพไดรอยละ 24.65 การสนับสนุนทาง
สังคมสามารถทํานายภาวะสุขภาพไดทางออมโดยผานความสามารถในการดูแลตนเอง โดยสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงคะแนนภาวะสุขภาพไดรอยละ  24.76 

สุทธิศรี    ตระกูลสิทธิโชค  (2535 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการสนับสนุนทาง
สังคม   ความเชื่อในอํานาจใน – ภายนอกตนดานสุขภาพ   และความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุ  กลุมตัวอยางไดแกผูสูงอายุที่มารับบริการที่ศูนยบริการผูสูงอายุดินแดง  กรุงเทพมหานคร   
จํานวน  149 คน  ผลการศึกษาพบวา   การสนับสนุนทางสังคม  ความเชื่อภายในตน  ความเชื่อ
อํานาจผูอ่ืน  และระยะเวลาในการศึกษา   สามารถทํานายความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุไดรอยละ  57.05  และการสนับสนุนทางสังคมเปนตัวทํานายไดดีที่สุด 

ชลธิชา   วังวิเวก  (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธของสถานภาพทางกาย   
การสนับสนุนทางสังคม   และพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตของผูสูงอายุ  กลุมตัวอยาง
คือ   ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ  จํานวน  200 
ราย   พบวา ผูสูงอายุมีการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตในระดับคอนขางดี  และสถานภาพสมรส    
การศึกษาการสนับสนุนทางสังคม    สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตของ
ผูสูงอายุไดรอยละ  33.1 

วราภรณ   แสงวัชร   (2537 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ  โดยใชวิธีสัมภาษณผูสูงอายุที่มารับ
บริการในคลินิกผูสูงอายุของโรงพยาบาลเลิดสิน  จํานวน  120 ราย   พบวา  สุขภาพจิตของผูสูงอายุ
โดยภาพรวมอยูในระดับดี   และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธกับ
สุขภาพจิตของผูสูงอายุ 

สรุปไดวา    การสนับสนุนทางสังคมจะทําใหบุคคลมีความรูสึกวาตนเองไดรับการเอา
ใจใสและรูสึกวาตนเองมีคุณคาซึ่งทําใหมีผลตอการดูแลสุขภาพตนเอง   ถาบุคคลไดรับคําแนะนํา
ทางดานการดูแลตนเองจะทําใหผูนั้นมีสุขภาพที่ถูกตองซึ่งมีผลทําใหมีสุขภาพดี   พระภิกษุสูงอายุ
ถาไดรับการดูแล   ใหความชวยเหลือ   หรือการตอบสนองตามความตองการ  ทั้งดานอารมณ  
ขอมูลขาวสาร  วัตถุส่ิงของตาง ๆ   ก็จะมีผลทําใหสุขภาพจิตพระภิกษุสูงอายุดีขึ้น 
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จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา สุขภาพจิตของผูสูงอายุ
ขึ้นอยูกับหลายปจจัยดังนี้   ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  รายได  สถานภาพ ฯลฯ ปจจัย
ภายในบุคคล  ไดแก   ทัศนคติตอผูสูงอายุ   ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  การดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุ    ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เชน  การรับประทานอาหาร  การออกกําลังกาย  การผอนคลาย  
ความเครียด ฯลฯ   ปจจัยภายนอก  ไดแก   การไดรับการสนับสนุนทางสังคม  การมีสวนรวม
กิจกรรมในสังคม   และการไดรับการตอบสนองความตองการจากบุคคลในครอบครัว เปนตน จาก
ที่ไดกลาวมา   จะเห็นไดวา   มีแตงานวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุและบุคคลทั่วไป  แตการ
วิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุยังไมมี    จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาสุขภาพจิตของ
พระภิกษุสูงอายุ    เพราะจะทําใหทราบถึงสภาพของปญหาของพระภิกษุสูงอายุตามสภาพความเปน
จริง    เพื่อที่จะไดหาทางปองกันและสงเสริมใหพระภิกษุสูงอายุมีสุขภาพจิตดียิ่งขึ้น   ดังนั้น  ผูวิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้  โดยไดนําปจจัยสวนบุคคล   อายุ   พรรษา   ระดับการศึกษาแผนก
สามัญ   ระดับการศึกษาแผนกนักธรรม   ระดับการศึกษาแผนกบาลี   สถานภาพกอนบวช  และ
สถานที่จําพรรษาที่แตกตางกัน  จะมีผลตอสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุหรือไม   และศึกษา
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง    การดูแลตนเอง   และการไดรับการสนับสนุนทางสังคม   มาเปนตัว
ทํานายสุขภาพจิตพระภิกษุสูงอายุ   โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว   ดังนี้ 
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 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 ตัวแปรตน                    ตัวแปรตาม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลสวนบุคคล 
     - อาย ุ
     - พรรษา 
     - ระดับการศึกษาแผนกสามัญ 
     - ระดับการศึกษาแผนกนกัธรรม 
     - ระดับการศึกษาแผนกบาลี 
     - สถานภาพกอนบวช 
     - สถานที่จําพรรษา 

 ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
 
การดูแลตนเอง 
 
การไดรับการสนับสนุนทางสังคม 
 

สุขภาพจิตของพระภกิษุสูงอายุ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทท่ี  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

   การวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ ในเขตอําเภอกันทรลักษ   
จังหวัดศรีสะเกษ    เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  (Descriptive  Research)  โดยมีพระภิกษุสูงอายุ  ที่มี
อายุ  60 ปขึ้นไปอยูในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ   เปนหนวยของการวิเคราะห (Unit 
of Analysis) และเพื่อใหการวิจัยในครั้งนี้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว    ผูวิจัย
จึงไดกําหนดระเบียบวิธีดําเนินการวิจัยไว  ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูล 

 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้   ไดแก   พระภิกษุสูงอายุที่มีอายุตั้งแต  60 ปขึ้นไป  

อยูในเขตอําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ   ซ่ึงมีประชากรพระภิกษุสูงอายุ   จํานวน  416 รูป  
(กรมการศาสนา  2548) 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   ไดแก  พระภิกษุสูงอายุที่มีอายุตั้งแต  60  ปขึ้นไป 

อยูในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ   จํานวน  205  รูป 
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง   โดยใชสูตรของยามาเน  (Yamane´) ที่ระดับความ

เชื่อมั่นรอยละ  95   ขนาดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดรอยละ 5   คํานวณได  ดังนี้ 
            สูตร  n    =                 N 
            1 + N ( e )2 

                                    n    =    ขนาดของกลุมตัวอยาง 
                 N    =    ขนาดของกลุมประชากร               

111 

   e     =    คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 
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    =                  416 
                   1+ 416 (.05)2 

             n     =           205    
จากการคํานวณจะไดกลุมตัวอยางในการศึกษาวจิัยครั้งนี้    จํานวน  205  รูป 

 
      การสุมกลุมตัวอยาง 

การสุมกลุมตัวอยางทีใ่ชสําหรับการวิจยัคร้ังนี้  ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – 
stage  Random  Sampling)  ดังนี ้
 
ตารางที่ 1  แสดงจํานวนวัด  สํานักสงฆ  และประชากรของพระสงฆสูงอายุ  
 

ตําบล จํานวนประชากรพระภิกษุสูงอาย ุ จํานวนวัด จํานวนสํานักสงฆ 
หนองหญาลาด 20 3 7 

กระแซง 18 3 8 
ภูเงิน 24 4 11 

สวนกลวย 20 1 8 
บึงมะลู 84 5 37 

สังเม็ก  เขต 1 20 2 6 
ตระกาศ 29 1 14 
เวียงเหนือ 22 3 5 

เมือง – ทุงใหญ 43 4 10 
น้ําออม  22 4  1  
จานใหญ 21 1 12 
ขนุน 22 2 9 
ชํา 35 5 14 

สังเม็ก  เขต 2 11 1 5 
กุดเสลา 25 1 10 
รวม 416 39 157 
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       ในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ   มีจํานวน  15  ตําบล    มีวัดและสํานักสงฆ
จํานวน 196 วัด  มีประชากรพระภิกษุสูงอายุ  จํานวน  416  รูป    ดังตารางที่ 1  และสุมตําบลที่จะ
ทําการศึกษา    ดวยวิธีการสุมอยางงาย  (Simple  Random  Sampling)  โดยใชวิธีจับฉลากชื่อตําบลที่
อยูในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ   รอยละ  50  ไดจํานวน  8  ตําบล   ในจํานวนตําบลที่
สุมมาไดนี้    มีจํานวนวัดและสํานักสงฆทั้งหมดจํานวน 137 วัด   ไดกลุมตัวอยางที่เปนพระภิกษุ
สูงอายุ    จํานวน  205  รูป   ดังตารางที่  2   
 
ตารางที่ 2  แสดงจํานวนวัด  สํานักสงฆ  และกลุมตัวอยาง  
 

ตําบล จํานวนวัด จํานวนสํานักสงฆ กลุมตัวอยาง         
พระภิกษุสูงอาย ุ

หนองหญาลาด 3 7 10 
เมือง - ทุงใหญ 4 10 36 

บึงมะลู 5 37 64 
กุดเสลา 1 10 18 
ขนุน 2 9 14 
ภูเงิน 4 11 17 

ตระกาศ 1 14 20 
ชํา 5 14 26 
รวม 25 112 205 

 
2.  ตัวแปรที่ศึกษา 

1.  ตัวแปรตน  มีดังนี ้
 1.1 ขอมูลสวนบุคคล  ไดแก   
      1.1.1  อายุ   แบงออกเปน  2  กลุม ไดแก 
    -  ระหวาง 60 – 69  ป 
    -  ตั้งแต  70  ปขึ้นไป 
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      1.1.2  พรรษา   แบงออกเปน  3  กลุม ไดแก 
    -  ต่ํากวา  5  พรรษา 
    -  ระหวาง  6 – 10 พรรษา   
    -  ตั้งแต  11 พรรษาขึ้นไป 
      1.1.3  ระดับการศึกษาแผนกสามัญ   แบงออกเปน 4  กลุม ไดแก  

    -  ระดับประถมศึกษา 
    -  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  หรือเทียบเทา 
    -  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา 
    -  ระดับอุดมศึกษา 

      1.1.4  ระดับการศึกษาแผนกนักธรรม   แบงออกเปน  4  กลุม ไดแก 
    -  ไมไดเรียนนักธรรม 
    -  ระดับนักธรรมชั้นตรี 
    -  ระดับนักธรรมชั้นโท 
    -  ระดับนักธรรมชั้นเอก 

      1.1.5  ระดับการศึกษาแผนกบาลี  แบงออกเปน  2  กลุม  ไดแก 
    -  ไมไดเปรียญธรรม   
    -   ไดเปรียญธรรม    

      1.1.6  สถานภาพกอนบวช   แบงออกเปน  2  กลุม ไดแก 
    -  เคยมีครอบครัวมากอน 
    -  ไมเคยมีครอบครัว 

      1.1.7  สถานที่จําพรรษา 
    -  วัด 
    -  สํานักสงฆ 

1.2  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
1.3  การดูแลตนเอง 
1.4  การไดรับการสนับสนุนทางสังคม  

2.  ตัวแปรตาม  ไดแก   สุขภาพจิตของพระภกิษุสูงอาย ุ 
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3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  สําหรับการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสัมภาษณ  ที่

ผูวิจัยสรางขึ้น    จํานวน  1 ฉบับ    มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นหลักที่ตองการศึกษา  โดยแบงเปน  5 
สวนคือ 

สวนท่ี  1  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของพระภิกษุสูงอายุ  ไดแก  อายุ  
พรรษา   ระดับการศึกษาแผนกสามัญ   ระดับการศึกษาแผนกนักธรรม   ระดับการศึกษาแผนกบาลี  
สถานภาพกอนบวช   และสถานที่จําพรรษา    ลักษณะแบบสัมภาษณเปนแบบใหเลือกตอบ  จํานวน  
7  ขอ 

สวนท่ี  2  แบบสัมภาษณความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   ผูวิจัยสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ตามนิยามศัพท    การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   ซ่ึงมีคําถาม   ทั้งหมดจํานวน 20 
ขอ   ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scales)  มี  3  ระดับ  คือ 
      มาก                 หมายถึง     พระภกิษุสูงอายุมีความเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับมาก 

     ปานกลาง     หมายถึง   พระภิกษุสูงอายุมีความเหน็ดวยกับขอความนั้นในระดับปาน 
กลาง 

      นอย                 หมายถึง     พระภกิษุสูงอายุมีความเห็นดวยกับขอความนั้นในระดับนอย 
 

ใหพระภิกษุสูงอายุเลือกตอบเพียง  1 ตัวเลือก   โดยมีเกณฑการใหคะแนน   คือถาเปน
ขอความที่แสดงถึงการที่พระภิกษุสูงอายุมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   จะใหคะแนน  3,  2,  1,  
สําหรับคําตอบ   มาก   ปานกลาง   นอย   ตามลําดับ   พระภิกษุสูงอายุที่ไดคะแนนสูงกวาเปนผูที่มี
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมากกวาพระภิกษุสูงอายุที่ไดคะแนนต่ํากวา  

ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการประเมินความรูสึกมีคุณคาในตนเองของพระภิกษุสูงอายุ   
โดยใชเกณฑในการประเมิน   ดังนี้ 
         อันตรภาคชั้น     =       
 

การศึกษาในครั้งนี้   ผูวิจัยไดแบงความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ออกเปน 3  ระดับ  คือ  
มาก   ปานกลาง   นอย    โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทากับ  3  คะแนน    ต่ําสุดเทากับ  1  คะแนน   

 
                     อันตรภาคชั้น            =                          =  .67 

 
 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด 
จํานวนชั้นที่ตองการ 

3 – 1  
3 
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     คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.67    หมายถึง     พระภกิษสูุงอายุมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ในระดับนอย 

     คะแนนเฉลี่ย   1.68 – 2.34    หมายถึง     พระภกิษสูุงอายุมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ในระดับปานกลาง 

     คะแนนเฉลี่ย   2.35 – 3.00    หมายถึง     พระภกิษสูุงอายุมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ในระดับมาก 

 
สวนที่ 3  แบบสัมภาษณการดูแลตนเอง   ผูวิจัยสรางและพัฒนาเครื่องมือตามนิยามศัพท    

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   ซ่ึงมีคําถามทั้งหมดจํานวน 16 ขอ  ลักษณะคําถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scales)  มี  3  ระดับ  คือ 
      มาก                  หมายถึง       พระภิกษุสูงอายุมกีารดูแลตนเองในระดับมาก 

     ปานกลาง    หมายถึง       พระภกิษุสูงอายุมีการดแูลตนเองในระดับปานกลาง 
      นอย                   หมายถึง       พระภิกษุสูงอายุมกีารดูแลตนเองในระดับนอย 
 

ใหพระภิกษุสูงอายุเลือกตอบเพียง  1  ตัวเลือก   โดยมีเกณฑการใหคะแนน   คือถาเปน
ขอความที่แสดงถึงการที่พระภิกษุสูงอายุมีการดูแลตนเองที่ดี   จะใหคะแนน  3,  2,  1,  สําหรับ
คําตอบ  มาก  ปานกลาง   นอย   ตามลําดับ   พระภิกษุสูงอายุที่ไดคะแนนสูงกวาเปนผูที่มีการดูแล
ตนเองดีกวาพระภิกษุสูงอายุที่ไดคะแนนต่ํากวา  

ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการประเมินการดูแลตนเองของพระภิกษุสูงอายุ   โดยใช
เกณฑในการประเมิน   ดังนี้ 
 
         อันตรภาคชั้น  =    
 

          
การศึกษาในครั้งนี้    ผูวิจัยไดแบงการดูแลตนเอง  ออกเปน 3 ระดับ คือ  มาก  ปานกลาง   

นอย    โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทากับ  3  คะแนน    ต่ําสุดเทากับ  1  คะแนน 
 
                     อันตรภาคชั้น                  =                        =  .67 

 
 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด 
จํานวนชั้นที่ตองการ 

3 – 1 
3 
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     คะแนนเฉลี่ย     1.00 – 1.67     หมายถงึ      พระภิกษสูุงอายุมีการดแูลตนเองอยูในระดับ
นอย 

     คะแนนเฉลี่ย     1.68 – 2.34     หมายถงึ      พระภิกษสูุงอายุมีการดแูลตนเองอยูในระดับ
ปานกลาง 

     คะแนนเฉลี่ย     2.35 – 3.00     หมายถงึ      พระภิกษสูุงอายุมีการดแูลตนเองอยูในระดับ
มาก 

 
สวนท่ี  4   แบบสัมภาษณการไดรับการสนับสนุนทางสังคม   ผูวิจัยสรางและพัฒนา

เครื่องมือตามนิยามศัพท   การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ซ่ึงมีคําถามทั้งหมด
จํานวน  16  ขอ   ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scales)  มี  3  ระดับ  คือ 
       มาก                 หมายถึง      พระภกิษุสูงอายุไดรับการสนับสนุนทางสังคมในระดับมาก 

      ปานกลาง   หมายถึง      พระภกิษุสูงอายุไดรับการสนับสนุนทางสังคมในระดับ 
                                                 ปานกลาง 

       นอย    หมายถึง      พระภกิษุสูงอายุไดรับการสนับสนุนทางสังคมในระดับนอย 
 

ใหพระภิกษุสูงอายุเลือกตอบเพียง  1  ตัวเลือก  โดยมีเกณฑการใหคะแนน   คือถาเปน
ขอความที่แสดงถึงการที่พระภิกษุสูงอายุไดรับการสนับสนุนทางสังคม   จะใหคะแนน  3,  2,  1,  
สําหรับคําตอบ   มาก   ปานกลาง   นอย  ตามลําดับ   พระภิกษุสูงอายุที่ไดคะแนนสูงกวาเปนผูที่
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากกวาพระภิกษุสูงอายุที่ไดคะแนนต่ํากวา 

ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการประเมินการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของพระภิกษุ
สูงอายุ   โดยใชเกณฑในการประเมิน   ดังนี้ 
 
         อันตรภาคชั้น    =    
 

การศึกษาในครั้งนี้   ผูวิจัยไดแบงการไดรับการสนับสนุนทางสังคม  ออกเปน 3 ระดับ
คือ   มาก   ปานกลาง   นอย   โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทากับ  3  คะแนน   ต่ําสุดเทากับ  1  คะแนน   

 
 
                      อันตรภาคชั้น           =                         =  .67 
 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด 
จํานวนชั้นที่ตองการ 

3 – 1 
3 
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     คะแนนเฉลี่ย     1.00 – 1.67      หมายถึง       พระภิกษุสูงอายุไดรับการสนับสนุนทาง 
สังคมในระดบันอย 

     คะแนนเฉลี่ย     1.68 – 2.34      หมายถึง       พระภิกษุสูงอายุไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมในระดบัปานกลาง 

     คะแนนเฉลี่ย      2.35 – 3.00      หมายถึง       พระภิกษุสูงอายุไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมในระดบัมาก 

 
สวนท่ี  5  แบบสัมภาษณสุขภาพจิตพระภิกษุสูงอายุ   ผูวิจัยสรางและพัฒนาเครื่องมือ

ตามนิยามศัพท   การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   ซ่ึงมีคําถามทั้งหมดจํานวน 18 ขอ  
ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scales)  มี  3  ระดับ  คือ 
      มาก              หมายถึง         พระภกิษุสูงอายุเห็นดวยและปฏิบตัิตามขอนั้นในระดับมาก 

     ปานกลาง     หมายถึง       พระภกิษุสูงอายุเห็นดวยและปฏิบัติตามขอนั้นในระดบัปาน
กลาง 

      นอย               หมายถึง        พระภกิษุสูงอายุเห็นดวยและปฏิบัติตามขอนั้นในระดบันอย 
 

ใหพระภิกษุสูงอายุเลือกตอบเพียง  1 ตัวเลือก   โดยมีเกณฑการใหคะแนน   คือถาเปน
ขอความที่แสดงถึงการที่พระภิกษุสูงอายุมีสุขภาพจิตดี   จะใหคะแนน  3,  2,  1, สําหรับคําตอบ  
มาก   ปานกลาง   นอย   ตามลําดับ    สวนขอความตรงกันขามคือขอที่ 1  และ 2  จะใหคะแนน
กลับกัน    พระภิกษุสูงอายุที่ไดคะแนนสูงกวาเปนผูที่มีสุขภาพจิตดีกวาพระภิกษุสูงอายทุีไ่ดคะแนน
ต่ํากวา   

ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการประเมินสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ   โดยใชเกณฑใน
การประเมิน   ดังนี้ 
 
 
  อันตรภาคชั้น  =    
 

การศึกษาในครั้งนี้   ผูวิจัยไดแบงสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ   ออกเปน 3  ระดับ  
คือ   มาก   ปานกลาง   นอย   โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทากับ  3  คะแนน    ต่ําสุดเทากับ  1  คะแนน   

 
                       อันตรภาคชั้น        =                          =  .67 

คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด 
จํานวนชั้นที่ตองการ 

3 – 1 
3 
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     คะแนนเฉลี่ย      1.00  – 1.67      หมายถึง   พระภิกษสูุงมีสุขภาพจิตอยูในระดับไมดี 
  คะแนนเฉลี่ย   1.68 – 2.34   หมายถึง  พระภิกษุสูงอายุมีสุขภาพจติอยูในระดับปาน

กลาง 
      คะแนนเฉลี่ย      2.35 – 3.00      หมายถึง    พระภิกษสูุงอายุมีสุขภาพจิตอยูในระดบัดี 
 
4.  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจยัไดสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
       1. ผูวิจัยศกึษาคนควา   และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การดูแลตนเอง   การไดรับการสนับสนุนทางสังคม 
และสุขภาพจิตพระภิกษุสูงอายุ    เพื่อเปนแนวทางและนํามาสรางแบบสัมภาษณ   ใหมีความ
สอดคลองและครอบคลุมการวิจัย 

2. นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น   ใหผูทรงคุณวุฒิและคณาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
จํานวน  5  ทาน    ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content  Validity)  และพิจารณาขอความ
ในแบบสัมภาษณใหตรงตามประเด็น   ครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย   แลวนํามาปรับปรุง
แกไข 

3.  นําแบบสัมภาษณที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใช   (Try  out)   กับ
พระภิกษุสูงอายุ   ที่อยูในเขตการปกครองของคณะสงฆอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ  ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง   จํานวน  30  รูป   

4.  นําแบบสัมภาษณที่ไดมาจากการทดสอบไปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability  
Analysis)  ของแบบสัมภาษณที่รับกลับคืน  โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach s  
alpha  coefficient)  ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณในแตละดาน  ดังนี้ 

แบบสัมภาษณความรูสึกมีคุณคาในตนเอง      มีความเชื่อมั่น .7879 
แบบสัมภาษณการดูแลตนเอง   มีความเชื่อมั่น .7495  
แบบสัมภาษณการไดรับการสนับสนุนทางสังคม มีความเชื่อมั่น .7363     
แบบสัมภาษณสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ มีความเชื่อมั่น .7985  

5. นําแบบสัมภาษณที่ไดทดลองใช    แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง   เพื่อใหมีความ
ถูกตองชัดเจนและสมบูรณยิ่งขึ้น    กอนนําไปใชจริง 
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5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง   โดยใชการสัมภาษณตามแบบ

สัมภาษณที่ไดสรางขึ้น   ซ่ึงมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
1.  ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร       ถึงเจาคณะอําเภอ

กันทรลักษ   และเจาคณะตําบลตาง ๆ  ในจังหวัดศรีสะเกษ   เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค   พรอมทั้งเขา
พบแนะนําตัวและขอความรวมมือ   อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลตอเจาอาวาส  
หรือพระภิกษุสูงอายุที่อยูในเขตการปกครองของทาน    เพื่อที่จะเก็บขอมูล 

2.  ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัย   รายละเอียดของคําถาม    คําตอบในแบบ
สัมภาษณ   และชี้แจงแบบสัมภาษณแกผูชวยวิจัยใหเขาใจถูกตองตรงกัน 
 3. ผูวิจัยและผูชวยวิจัย   ไดสัมภาษณพระภิกษุสูงอายุที่วัดของพระภิกษุผูสูงอายุที่จํา
พรรษาอยู    จํานวน  205 รูป   คิดเปน 100 %  
 
6.  การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ทําการวิเคราะหขอมูล   ดวยโปรมแกรมสําเร็จรูป  SPSS  for Windows 
(Statistical  Package for  Social  Sciences) กําหนดนัยสําคัญที่ระดับ .05 ใชการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ   ซ่ึงประกอบดวย   อายุ   พรรษา   
ระดับการศึกษาแผนกสามัญ   ระดับการศึกษาแผนกนักธรรม   ระดับการศึกษาแผนกบาลี   
สถานภาพกอนบวช    และสถานที่จําพรรษา   โดยใชการแจกแจงความถี่  ( n)  และคารอยละ ( %) 

2.  วิเคราะหความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การดูแลตนเอง    การไดรับการสนับสนุนทาง
สังคม   และสุขภาพจิตพระภิกษุสูงอายุ   โดยใชคาเฉลี่ย ( X )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3. วิเคราะหเปรียบเทียบสุขภาพจิตพระภิกษุสูงอายุที่มี    อายุ   ระดับการศึกษาแผนก
สามัญ   ระดับการศึกษาแผนกบาลี   สถานภาพกอนบวช  และสถานที่จําพรรษาโดยใชสถิติ  t – test 

4. วิเคราะหเปรียบเทียบสุขภาพจิตพระภิกษุสูงอายุที่มี  พรรษา  และระดับการศึกษา
แผนกนักธรรม  โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One- Way ANOVA) ถาพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ   
(Scheffe´s  test  for  all  possible  comparison) 

5. วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ  ไดแก   ความรูสึกมีคุณคา
ในตนเอง    การดูแลตนเอง   และการไดรับการสนับสนุนทางสังคม  โดยใชการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  Regression Analysis) 
          

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง  “ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอ
กันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ”   คร้ังนี้  ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณของพระภิกษุสูงอายุ  
ในเขตอําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ  จํานวน  205 รูป   มาวิเคราะหและนําเสนอผลการ
วิเคราะห   โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย   จําแนกเปน  4  ตอน   มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตอนที่ 1  การศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ  ไดแก  อายุ  พรรษา   ระดบั
การศึกษาแผนกสามัญ   ระดับการศึกษาแผนกธรรม   ระดับการศึกษาแผนกบาลี    สถานภาพกอน
บวช  และสถานที่จําพรรษา   โดยใชความถี่   และรอยละ  (%) 
 ตอนท่ี 2 การศึกษาระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง    การดูแลตนเอง    การไดรับการ
สนับสนุนทางสังคม   และสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ  
โดยใชคาเฉลี่ย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนที่ 3  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ ในเขต
อําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ    จําแนกตามอายุ   ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  ระดับการศึกษา
แผนกบาลี   สถานภาพกอนบวช  และ สถานที่จําพรรษา   โดยใชการทดสอบคาที  (t-test)  สวน
พรรษา    และระดับการศึกษาแผนกนักธรรม   โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One - Way  ANOVA)  
 ตอนท่ี 4  การวิเคราะหปจจัยที่สามารถทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ   ในเขต
อําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ  ไดแก  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การดูแลตนเอง   และการ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคม    โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรทีน่าํเขา
สมการ  (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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สัญลักษณท่ีใชในการวิจัย   มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ในการวิเคราะหขอมูล  และแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณแทนตัวแปรในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 Y     แทน สุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ  
 X1        แทน ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  
 X2       แทน การดูแลตนเอง  
 X3       แทน การไดรับการสนับสนุนทางสังคม   
 n     แทน จํานวนของกลุมตัวอยาง 
 x      แทน คาเฉลี่ย (Mean)  
 S.D.     แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
 F     แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
 t     แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
 df     แทน องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS     แทน ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Square) 
 MS     แทน คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean  Square) 
 R     แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple R) 
 R2     แทน ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) 
 Adj R2       แทน ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว   
     (Adjusted R Square) 
 R2 Change   แทน คาประสิทธิภาพในการทํานายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มตัว 
     แปรอิสระเขาสมการถดถอย 
 b     แทน คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coefficients) 
 Beta     แทน คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน  

(Standardized  Regression   Coefficients) 
 S.E.     แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  
   (Standard Error of the Estimate) 
 Constant (a)  แทน คาคงที่ 
 r             แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficients)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

123 

ตอนที่ 1   การศึกษาขอมูลสวนบุคคลของแบบสัมภาษณ 
  การศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ   ซ่ึงเปนพระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอ
กันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ   จํานวน  205 รูป  โดยใชจํานวนและคารอยละ  ดังรายละเอียดใน
ตารางที่  3 
 
ตารางที่  3   แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ  จําแนกตามอายุ   

พรรษา   ระดับการศึกษาแผนกสามัญ   ระดับการศึกษาแผนกธรรม   
 ระดับการศึกษาแผนกบาลี    สถานภาพกอนบวช   และสถานที่จําพรรษา 
   

ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ จํานวน รอยละ 
อายุ 
          ระหวาง  60 - 69  ป  
          ตั้งแต  70  ป  ขึ้นไป 

 
 111 
94 

 
 54.1 
45.9 

                      รวม 205 100.0 
พรรษา 
          ระหวาง  1 - 5  พรรษา 
          ระหวาง  6 - 10  พรรษา 
           ตั้งแต  11  พรรษา  ขึ้นไป 

 
69 
70 
66 

 
33.7 
34.1 
32.2 

                      รวม 205 100.0 
ระดับการศึกษาแผนกสามัญ 

     ระดับประถมศึกษา 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   หรือเทียบเทา 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
     ระดับอุดมศึกษา 

 
137 
35 
22 
11 

 
66.8 
17.1 
10.7 
5.4 

                       รวม 205 100.0 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 
ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ จํานวน รอยละ 

ระดับการศึกษาแผนกนกัธรรม 
          ไมไดเรียนนกัธรรม 
          ระดับนกัธรรมชั้นตรี 
          ระดับนกัธรรมชั้นโท 
          ระดับนกัธรรมชั้นเอก 

 
88 
45 
38 
34 

 
42.9 
22.0 
18.5 
16.6 

                     รวม 205 100.0 
ระดับการศึกษาแผนกบาลี 
          ไมไดเปรียญธรรม 
          ไดเปรียญธรรม 

 
176 
29 

 
85.9 
14.1 

                      รวม 205 100.0 
สถานภาพกอนบวช    
           เคยมีครอบครัวมากอน 
          ไมเคยมคีรอบครัว 

 
167 
38 

 
81.5 
18.5 

                      รวม 205 100.0 
สถานที่จําพรรษา 
          วัด 
          สํานักสงฆ 

 
70 

135 

 
34.1 
65.9 

                      รวม 205 100.0 
 

จากตารางที่ 3  พบวา  พระภิกษุสูงอายุที่ใหสัมภาษณ   สวนใหญมีอายุตั้งแต  60 - 69  
ป   คิดเปนรอยละ 54.1   มีพรรษาระหวาง  6 - 10  พรรษา  คิดเปนรอยละ 34.1  มีระดับการศึกษา
แผนกสามัญอยูในระดับชั้นประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ 66.8   มีระดับการศึกษาแผนกนักธรรม
อยูในระดับไมไดนักธรรม    คิดเปนรอยละ  42.9  มีระดับการศึกษาแผนกบาลีอยูในระดับไมได
เปรียญธรรม    คิดเปนรอยละ 85.9    มีสถานภาพกอนบวช  เคยมีครอบครัวมากอน  คิดเปนรอยละ 
81.5  และมีสถานที่จําพรรษา   อยูในสํานักสงฆ   คิดเปนรอยละ  65.9 
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ตอนท่ี  2  การศึกษาระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง    การดูแลตนเอง    การไดรับการสนับสนุน
ทางสังคม     และสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ    ในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ     โดย
ใชคาเฉล่ีย ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 การศึกษาระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การดูแลตนเอง   การไดรับการสนับสนุน
ทางสังคม   และสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ    โดยใช
คาเฉลี่ย ( X )   และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   ดังรายละเอียดในตารางที่  4 
 
ตารางที่  4  แสดงคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาระดับของ     ความรูสึกมีคุณคาใน

ตนเอง      การดูแลตนเอง     การไดรับการสนับสนุนทางสังคม   และสุขภาพจิตของ
พระภิกษุสูงอายุ   ในเขตอําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ     

 
                      ตัวแปรที่ใชในการศึกษา X  S.D. คาระดับ 
1. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  
2. การดูแลตนเอง  
3. การไดรับการสนับสนุนทางสังคม    
4. สุขภาพจิต   

2.7532 
2.7942 
2.6671 
2.7047 

.1927 

.1418 

.2136 

.1279 

มาก 
มาก 
มาก 
ดี 

 
จากตารางที่  4  พบวา   พระภิกษุสูงอายุ    มีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  การดูแล

ตนเอง   และการไดรับการสนับสนุนทางสังคม  อยูในระดับมาก ( X = 2.7532,  X = 2.7942,  X = 
2.6671  ตามลําดับ)   และมีสุขภาพจิต   อยูในระดับดี   ( X = 2.7047) 
 
ตอนที่  3 การวิเคราะหเปรียบเทียบสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ   ในเขตอําเภอกันทรลักษ  
จังหวัดศรีสะเกษ   จําแนกตามอายุ   ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  ระดับการศึกษาแผนกบาลี   
สถานภาพกอนบวช   และสถานที่จําพรรษา 

 

 3.1  การวิเคราะหเปรียบเทียบสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ   ในเขตอําเภอกันทรลักษ   
จังหวัดศรีสะเกษ   จําแนกตามอายุ  ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  ระดับการศึกษาแผนกบาลี   
สถานภาพกอนบวช   และสถานที่จําพรรษา  โดยใชการทดสอบคาที  (t - test)   ดังรายละเอียดใน
ตารางที่  5 – 9  
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ตารางที่  5   แสดงการเปรียบเทียบสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ  จังหวัด
ศรีสะเกษ   จําแนกตามอายุ   

 

                      อายุ n X  S.D. t 
    60 – 69  ป 
    70  ปขึ้นไป 

111 
94 

2.6929 
2.7185 

.1402 

.1110  
-1.459 

 
 จากตารางที่  5  พบวา  พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มี
อายุตางกัน   มีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน   
       
ตารางที่  6  แสดงการเปรียบเทียบสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัด 

ศรีสะเกษ   จําแนกตามระดับการศึกษาแผนกสามัญ   
 

ระดับการศึกษาแผนกสามัญ n X  S.D. t 
ระดับประถมศึกษา 
สูงกวาระดับประถมศึกษาขึน้ไป 

 137 
68 

 2.7064 
2.7013 

.1246 

.1355 
.268 

  
            จากตารางที่  6  พบวา  พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มี

ระดับการศึกษาแผนกสามัญตางกัน   มีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน 
  หมายเหตุ   จากขอมูลการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัย พบวา  ระดับการศึกษาแผนกสามัญ ที่ได
แบงออกเปน 4  กลุมคือ   ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา, ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา,  และระดับอุดมศึกษาขึ้นไป   พบวา ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน หรือเทียบเทา   มีจํานวน 35 รูป   คิดเปนรอยละ 17.1  มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา  
จํานวน 22 รูป  คิดเปนรอยละ 10.7   และระดับอุดมศึกษาขึ้นไป  จํานวน 11 รูป  คิดเปนรอยละ 5.4   
ซ่ึงจํานวนกลุมในแตละกลุมมีความแตกตางกันมาก    จึงไดกําหนดกลุมระดับการศึกษาแผนก
สามัญใหม   เปนเพียง  2  กลุม   
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ตารางที่  7  แสดงการเปรียบเทียบสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัด
ศรีสะเกษ    จําแนกตามระดับการศึกษาแผนกบาลี   

 
ระดับการศึกษาแผนกบาล ี n X  S.D. t 

ไมไดเปรียญธรรม 
ไดเปรียญธรรม 

 176 
29 

 2.6963 
2.7557 

.1255 

.1331 
-2.341* 

* p < .05 
  

      จากตารางที่  7   พบวา   พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ  ที่
มีระดับการศึกษาแผนกบาลีตางกัน  มีสุขภาพจิตแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยพระภิกษุสูงอายุที่ไดเปรียญธรรม    มีสุขภาพจิตดีกวาพระภิกษุสูงอายุที่ไมไดเปรียญธรรม 
( X = 2.7557,  X = 2.6963  ตามลําดับ)  

 
ตารางที่  8   แสดงการเปรียบเทียบสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ  จังหวัด

ศรีสะเกษ   จําแนกตามสถานภาพกอนบวช  
 

สถานภาพกอนบวช n X  S.D. t 
เคยมีครอบครัวมากอน 
ไมเคยมีครอบครัว 

167 
38 

 2.6906 
2.7665 

.1277 

.1113 
-3.385*  

* p < .05 
 จากตารางที่  8  พบวา   พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ที่
มีสถานภาพกอนบวชตางกัน   มีสุขภาพจิตแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
พระภิกษุสูงอายุที่ไมเคยมีครอบครัวมีสุขภาพจิตดีกวาพระภิกษุสูงอายุที่เคยมีครอบครัวมากอน  
( X = 2.7665,  X = 2.6906  ตามลําดับ) 
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ตารางที่  9  แสดงการเปรียบเทียบสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ  จังหวัด
ศรีสะเกษ  จําแนกตามสถานที่จําพรรษา 

 
สถานที่จําพรรษา n X  S.D. t 

วัด 
สํานักสงฆ 

 70 
 135 

 2.7065 
2.7037 

.1390 

.1223 
.150 

 
 จากตารางที่  9  พบวา   พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ที่
มีสถานที่จําพรรษาตางกัน   มีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน   
 

3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ  
จังหวัดศรีสะเกษ   จําแนกตามพรรษา    และระดับการศึกษาแผนกธรรม  ดวยการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว  (One - Way  ANOVA)   ดังมีรายละเอียดในตารางที่  10 – 14 
  
ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับสุขภาพจิตของพระภกิษุสูงอายุ ใน

เขตอําเภอกนัทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ   จําแนกตามพรรษา 
 

พรรษา  n  X   S.D. คาระดับ 
 1 - 5   พรรษา 
 6 - 10  พรรษา   
11  พรรษาขึ้นไป 

69 
70 
66 

2.6663 
2.7276 
2.7206 

.1304 

.1142 

.1318 

ดี 
ดี 
ดี 

 
 จากตารางที่  10  พบวา   พระภิกษุสูงอายุจําแนกตามพรรษา  มีสุขภาพจิตอยูในระดับดี  
( X =  2.7276,  X = 2.7206  และ X = 2.6663   ตามลําดับ)     
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ตารางที่ 11  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ ในเขตอําเภอกันทรลักษ              
จังหวัดศรีสะเกษ    จําแนกตามพรรษา   

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

2 
202 

.155 
3.186 

.078 

.016 
4.918* 

รวม 204 3.341   
* p < .05 
 

 จากตารางที่  11  พบวา  พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ที่
มีพรรษาตางกัน    มีสุขภาพจิตแตกตางกัน    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  จึงทําการ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe´)  ดังตารางที่ 12 
 
ตารางที่  12 เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ   ในเขตอําเภอ

กันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ   ที่มีพรรษาตางกัน   ดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe´) 
 

พรรษา 
     1-5  พรรษา 

( X = 2.6663) 
11 พรรษาขึ้นไป    

( X = 2.7206) 
6-10  พรรษา 
( X = 2.7276) 

1-5   พรรษา   ( X =  2.6663) 
11   พรรษาขึ้นไป ( X = 2.7206) 
6-10   พรรษา  ( X =  2.7276) 

- 
.0613* 
.0543* 

 
- 

.0070 

 
 
- 

* p < .05 
 จากตารางที่12  พบวา   พระภิกษุสูงอายุที่มีพรรษาระหวาง   6 - 10  พรรษา    มี
สุขภาพจิตดีกวาพระภิกษุสูงอายุที่มีพรรษา   1 - 5   และพระภิกษุสูงอายุที่มีพรรษา 11 พรรษาขึ้นไป
มีสุขภาพจิตดีกวาพระภิกษุที่มีพรรษา  1 - 5  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   นอกนั้นไมพบ
ความแตกตาง  
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ตารางที่  13  แสดงคาเฉลี่ย    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับ  ของสุขภาพจิตของพระภิกษุ 
สูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ   จําแนกตามระดับการศึกษาแผนก
นักธรรม 

 

ระดับการศึกษาแผนกนกัธรรม  n  X   S.D. คาระดับ 
      ไมไดเรียนนักธรรม 
       นักธรรมชั้นตรี 
       นักธรรมชั้นโท 
       นักธรรมชั้นเอก 

88 
45 
38 
34 

2.6815 
2.7229 
2.7169 
2.7269 

.1221 

.1035 

.1512 

.1397 

ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

         
 จากตารางที่  13  พบวา   พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษที่มีระดับการศึกษา
แผนกนักธรรมตางกัน   มีสุขภาพจิตอยูในระดับดี  ( X = 2.7269, X = 2.7229, X =  2.7169,  และ 
X = 2.6815,  ตามลําดับ)  
 
ตารางที่  14  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ   

จังหวัดศรีสะเกษ   จําแนกตามระดับการศึกษาแผนกนักธรรม  
                       

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

3 
201 

.085 
3.257 

.028 

.016 
1.741 

รวม 204 3.341   
 

  
 จากตารางที่ 14  พบวา  พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ทีม่ี
ระดับการศึกษาแผนกนักธรรมตางกัน   มีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน 
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ตอนที่  4  การวิเคราะหตัวแปร   ไดแก   ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การดูแลตนเอง  และการไดรับ
การสนับสนุนทางสังคม  ท่ีสามารถทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ ในเขตอําเภอกันทรลักษ  
จังหวัดศรีสะเกษ  โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ  
(Stepwise Multiple Regression Analysis)  
 

 4.1  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ   ระหวางความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  
การดูแลตนเอง    การไดรับการสนับสนุนทางสังคม   และสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ  ใน
เขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ    ดังรายละเอียดในตารางที่  15  
 
ตารางที่  15  แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ   ระหวางความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   

(X1)  การดูแลตนเอง (X2)  การไดรับการสนับสนุนทางสังคม (X3)  และสุขภาพจิต 
(Y)  ของพระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ   

 
ตัวแปร Y X1 X2 X3 

Y 1    
X1 .797** 1   
X2 .609** .306** 1  
X3 .763** .487** .341** 1 

             ** p < .01 
 จากตารางที่ 15   เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา  
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  การดูแลตนเอง   การไดรับการสนับสนุนทางสังคม   และ
สุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ   มีความสัมพันธกัน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = .797, .609  และ .763   ตามลําดับ)   โดยสุขภาพจิต
ของพระภิกษุสูงอายุกับความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกันทางบวกมากที่สุด  ( r = .797) 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง  พบวา  ความรูสึกมีคุณคา
ในตนเอง    การดูแลตนเอง   และการไดรับการสนับสนุนทางสังคม   มีความสัมพันธกันทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = .306, .487  และ.341 ตามลําดับ)  โดยความรูสึกมีคุณคา
ในตนเองกับการไดรับการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธกันทางบวกมากที่สุด  ( r = .487)   
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 4.2 การวิเคราะหตัวแปร   ไดแก    ความความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การดูแลตนเอง   
และการไดรับการสนับสนุนทางสังคม   ที่สามารถทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ  ในเขต
อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ   โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัว
แปรที่นําเขาสมการ  (Stepwise Multiple Regression Analysis)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 16  
 
ตารางที่  16   การวิเคราะหตัวแปร  ไดแก   ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  (X1)   การดูแลตนเอง  (X2)  และ

การไดรับการสนับสนุนทางสังคม  (X3) ที่สามารถทํานายสุขภาพจิต (Y) พระภิกษุ
สูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ     

 

ลําดับที่ของตัวแปรที่ไดรับ 
คัดเลือกเขาสมการ 

 
R 

 
R2 

 
adj R2 

R2 
 Change 

 
b 

 
Beta 

 
t 

1. ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
(X1) 

2. การไดรับการสนับสนุนทาง
สังคม  (X3) 

3. การดูแลตนเอง  (X2) 

.797 
 

.906 

.952 

.636 
 

.820 

.906 

.634 
 

.818 

.904 

.636 
 

.184 

.086 

.332 
 

.247 

.285 

.500 
 

.412 

.316 

19.884*** 
 

16.159*** 
13.526*** 

             Constant (a) = .335                                           S.E. = .0396                                       F = 644.062*** 
 

*** p < .001 
 จากตารางที่ 16  พบวา  ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุ
สูงอายุ ไดแก  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การไดรับการสนับสนุนทางสังคม  และการดูแล
ตนเอง    โดยความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1  
สามารถทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุไดรอยละ  63.6   
 การไดรับการสนับสนุนทางสังคม  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่ 2  สามารถทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุเพิ่มขึ้นรอยละ 18.4 โดยความรูสึกมีคุณคา
ในตนเอง  และการไดรับการสนับสนุนทางสังคม   สามารถรวมกันทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุ
สูงอายุไดรอยละ 82  
 การดูแลตนเอง    เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3  สามารถ
ทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุเพิ่มขึ้นรอยละ 8.6  โดยความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคม   และการดูแลตนเอง    สามารถรวมกันทํานายสุขภาพจิตของ
พระภิกษุสูงอายุไดรอยละ  90.6    
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 สมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001   สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยในรูป
คะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
 ในรูปคะแนนดิบ 
   Y = .335 + .332 (X1) + .247 (X3) + .285 (X2)  
 ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
   Z = .500 (X1) + .412 (X3) + .316 (X2)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
                      การวิจัยเร่ือง“ปจจัยที่สงผลตอสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ  
จังหวัดศรีสะเกษ” ในครั้งนี้   มีวัตถุประสงคเพื่อ   1) เพื่อศึกษาระดับสุขภาพจิต  ความรูสึกมีคุณคา
ในตนเอง   การดูแลตนเอง   และการไดรับการสนับสนุนทางสังคม  ของพระภิกษุสูงอายุในเขต
อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ    2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสุขภาพจิตพระภิกษุสูงอายุ  ในเขต
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มีอายุ  พรรษา  ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  ระดับการศึกษา
แผนกนักธรรม   ระดับการศึกษาแผนกบาลี    สถานภาพกอนบวช   และสถานที่จําพรรษาแตกตาง
กัน  3) เพื่อศึกษาความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การดูแลตนเอง และการไดรับการสนับสนุนทาง
สังคม   เปนปจจัยที่สามารถทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ  
จังหวัดศรีสะเกษ    ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคดิ
ในการวิจัย  โดยกําหนดสมมติฐานของการวิจัยไวดังนี้  1) พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ   
จังหวัดศรีสะเกษที่มีอายุตางกัน มีสุขภาพจิตแตกตางกัน  2)พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ   
จังหวัดศรีสะเกษ   ที่มีพรรษาตางกัน  มีสุขภาพจิตแตกตางกัน   3) พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอ
กันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ    ที่มีระดับการศึกษาแผนกสามัญตางกัน   มีสุขภาพจิตแตกตางกัน    
4) พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ   ที่มีระดับการศึกษาแผนกนักธรรม
ตางกัน   มีสุขภาพจิตแตกตางกัน   5) พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ   
ที่มีระดับการศึกษาแผนกบาลีตางกัน   มีสุขภาพจิตแตกตางกัน   6) พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอ
กันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มีสถานภาพกอนบวชตางกัน  มีสุขภาพจิตแตกตางกัน 7) พระภิกษุ
สูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ   ที่สถานที่จําพรรษาตางกัน   มีสุขภาพจิต
แตกตางกัน 8) ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การดูแลตนเอง   และการไดรับการสนับสนุนทาง
สังคม   เปนปจจัยที่สามารถทํานายภาวะสุขภาพจิตพระภิกษุผูสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ    
จังหวัดศรีสะเกษ 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้    คือพระภิกษุสูงอายุที่มีอายุตั้งแต  60  ปขึ้นไป   อยูใน
เขตอําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ   จํานวน  416  รูป   ดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน 
(Multi – stage  Random  Sampling) กําหนดกลุมตัวอยางจากการคํานวณโดยสูตรยามาเน (Yamane) 
โดยมีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95   ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได  รอยละ 5 ไดกลุมตัวอยาง
พระภิกษุสูงอายุ   จํานวน  205  รูป 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ   และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
ไดแก    ความถี่  ( n)   รอยละ ( %)   คาเฉลี่ย  ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบคาท ี  
(t – test)  การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว   (One - Way  ANOVA)  การวิเคราะหถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสูสมการ  (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลของการวิจัย   สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญ  ไดดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา  พระภิกษุสูงอายุสวนใหญที่มี
อายุตั้งแต  60 - 69  ป  คิดเปนรอยละ  54.1   มีพรรษาระหวาง  6 - 10  พรรษา   คิดเปนรอยละ 
34.1  มีระดับการศึกษาแผนกสามัญอยูในระดับชั้นประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ 66.8   มีระดับ
การศึกษาแผนกนักธรรมอยูในระดับไมไดนักธรรม    คิดเปนรอยละ  42.9  มีระดับการศึกษา
แผนกบาลีอยูในระดับไมไดเปรียญธรรม    คิดเปนรอยละ 85.9    มีสถานภาพกอนบวช  เคยมี
ครอบครัวมากอน   คิดเปนรอยละ 81.5   และมีสถานที่จําพรรษา  อยูในสํานักสงฆ   คิดเปนรอยละ  
65.9 

2.  การศึกษาปจจัยที่สงผลตอสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ   ในเขตอําเภอกันทรลักษ   
จังหวัดศรีสะเกษ    มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

2.1 สุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ  โดย
ภาพรวมอยูในระดับดี  ( X =  2.7047)   

2.2  พระภิกษุสูงอายุ ในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ   มีความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง   อยูในระดับมาก  ( X =  2.7532) 

2.3  พระภิกษุสูงอายุ ในเขตอําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  มีการดูแลตนเอง   
อยูในระดับมาก   ( X =  2.7942) 

2.4 พระภิกษุสูงอายุ ในเขตอําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ    ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคม   อยูในระดับมาก  ( X =  2.6671) 

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ ในเขตอําเภอ
กันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ  โดยจําแนกตาม  อายุ   พรรษา  ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  ระดับ
การศึกษาแผนกนักธรรม   ระดับการศึกษาแผนกบาลี   สถานภาพกอนบวช  และสถานที่จําพรรษา    
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ   
จังหวัดศรีสะเกษ  จําแนกตามอายุ  พบวา พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ   
ที่มีอายุตางกัน    มีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน 

3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ  
จังหวัดศรีสะเกษ  จําแนกตามพรรษา  พบวา  มีสุขภาพจิตแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยพระภิกษุสูงอายุที่พรรษาระหวาง 6 – 10  พรรษามีสุขภาพจิตดีกวาพระภิกษุที่มี
พรรษา  1 – 5  พรรษา   และพระภิกษุสูงอายุที่มี  11 พรรษาขึ้นไป  มีสุขภาพจิตดีกวาพระภิกษุที่มี
พรรษา  1 – 5 พรรษา   ( X = 2.7276, X = 2.7206  และ X = 2.6663   ตามลําดับ) 

3.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ   
จังหวัดศรีสะเกษ   จําแนกระดับการศึกษาแผนกสามัญ  พบวา  มีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน   

         3.4 การวิเคราะหเปรียบเทียบสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ   
จังหวัดศรีสะเกษ   จําแนกระดับการศึกษาแผนกนักธรรม  พบวา  พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอ
กันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มีระดับการศึกษาแผนกนักธรรมตางกัน มีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน 

         3.5 การวิเคราะหเปรียบเทียบสุขภาพจิตพระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ  
จังหวัดศรีสะเกษ  จําแนกตามระดับการศึกษาแผนกบาลี  พบวา  พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอ
กันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มีระดับการศึกษาแผนกบาลีตางกัน  มีสุขภาพจิตแตกตางกัน  อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพระภิกษุสูงอายุที่ไดเปรียญธรรมมีสุขภาพจิตดีกวาพระภิกษุ
สูงอายุที่ไมไดเปรียญธรรม   ( X = 2.7557, X = 2.6963  ตามลําดับ)  
   3.6 การวิเคราะหเปรียบเทียบสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ   
จังหวัดศรีสะเกษ   จําแนกตามสถานภาพกอนบวช   พบวา  พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกนัทรลกัษ  
จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มีสถานภาพกอนบวชตางกัน   มีสุขภาพจิตแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  โดยพระภิกษุสูงอายุที่ไมเคยมีครอบครัวมีสุขภาพจิตดีกวาพระภิกษุสูงอายุที่เคยมี
ครอบครัวมากอน  ( X = 2.7665, X = 2.6906  ตามลําดับ)  

         3.7  การวิเคราะหเปรียบเทียบสุขภาพจิตพระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ  
จังหวัดศรีสะเกษ  จําแนกตามสถานที่จําพรรษา  พบวา  พระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ  
จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มีสถานที่จําพรรษาตางกัน    มีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน 
 4. การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ    ในเขตอําเภอ
กันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ไดแก  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การดูแลตนเอง  และการไดรับ
การสนับสนุนทางสังคม     สามารถรวมกันทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุไดรอยละ 90.6  
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และสมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

การอภิปรายผล 
  จากการสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

  1. การวิเคราะหระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การดูแลตนเอง   การไดรับการ
สนับสนุนทางสังคม  และสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ ในเขตอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ   
ดังตอไปนี้ 

1.1  การวิเคราะหระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ของพระภิกษุสูงอายุ  ในเขต
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  พบวา  พระภิกษุสูงอายุมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  อยูใน
ระดับมาก  ( X = 2.7532)  เนื่องจากพระภิกษุสูงอายุมีความรูสึกยอมรับความเคารพตอตนเอง  มี
ความเชื่อและมั่นใจวาตนมีความสําคัญ  มองตนเองในทางบวก  เห็นตนเองมีคุณคา  และตัดสิน
ความดีมีคุณคาในตนเองจากการประเมินตนเองในเรื่องความสามารถและการยอมรับของสังคม  
พระภิกษุสงฆที่จําพรรษาในวัดหรือสํานักสงฆในชนบทนั้น   สวนมากจะเปนพระภิกษุสูงอายุที่จํา
พรรษาอยูเปนเวลานาน   จึงมีความคุนเคยกับญาติโยมในพื้นที่   เมื่อญาติโยมมีปญหาอะไรก็จะมา
ขอคําแนะนํา    คําปรึกษาจากพระภิกษุสูงอายุ    ทําใหพระภิกษุสูงอายุเห็นความสําคัญของตนเอง   
ที่ไดรับความไววางใจ  เปนที่ความเคารพนับถือจากผูอ่ืน  นอกจากนี้  พระภิกษุสงฆยังเปนผูยึด
หลักธรรมสังคหวัตถุ 4   มีการใหทาน  เปนตน  เปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ   และยังมี
หลักธรรมอื่น ๆ  อีกมากมายหลายประการ  เชน  พรหมวิหาร 4   มีเมตตาธรรม   เปนตน  ดังนั้น ไม
วาพระภิกษุสงฆจะทําอะไรก็จะไดรับความรวมมือจากญาติโยมในชุมชนเปนอยางดี   จึงสงเสริมให
พระภิกษุสูงอายุรูสึกภูมิใจในคุณคาของตนเอง   ภูมิใจที่ตนเองเปนที่พึ่งของญาติโยมได     ดังจะ
เห็นไดจากรายละเอียดของแบบสัมภาษณพระภิกษุสูงอายุเปนรายขอ  พบวา   ความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง   อยูในระดับมาก  เชน ขอที่ 1  ขาพเจารูสึกภูมิใจ  ที่ไดรับความไววางใจจากผูอ่ืนได ( X = 
2.64)   ขอที่ 2  ขาพเจารูสึกภูมิใจ  ที่ขาพเจาเปนที่เคารพของผูอ่ืน ( X =2.76)   ขอที่  5  ขาพเจา
ภูมิใจที่คนอื่นใหความสําคัญ   และประพฤติปฏิบัติตามขาพเจา ( X =2.86)  ขอที่  7  ขาพเจา
สามารถเปนที่พึ่ง  และแกปญหาใหกับคนอื่นได ( X =2.80) ขอที่  14  ขาพเจาไดใหคําปรึกษา 
แนะนํา กับบุคคลที่มีปญหาและตองการความชวยเหลือได ( X = 2.53)  และขอท่ี 18  ขาพเจามั่นใน
การกระทําของตนเอง  ที่ยึดความตองถูกตองเปนหลักได ( X = 2.96)  ซ่ึงสอดคลองกับ   สมบูรณ   
สุขสําราญ  (2537 : 53)  ไดกลาวไววา  การมีความเมตตา  กรุณา  อยากจะชวยเหลือผูอ่ืนมาจาก
ปรัชญาพื้นฐานของศาสนาที่ปรารถนาชี้ทางหลุดพนจากความทุกขทั้งปวง  และชี้ทางไปสูความสุข
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ใหแกมนุษยตามหลักธรรมคําสอนใหแกพุทธศาสนิกชน  โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ มีหนาที่
ชวยเหลือเพื่อนมนุษย   และสรรพสัตวทั้งหลาย  ใหพนจากความทุกข  ทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ  
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต     ดังนั้น  การชวยเหลือซ่ึงกันและกันทางดานวัตถุเพื่อใหพนจากความ
เดือดรอน   จึงเปนสิ่งจําเปนในเบื้องตน   แตการชวยเหลือทางดานจิตใจเปนสิ่งสําคัญและจําเปน
กวา   แตทั้งสองอยางนี้ตองไดรับการชวยเหลือควบคูกันไป   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
บริบูรณ   พรพิบูรณ  (2535 : 87 – 90) ไดกลาวถึงความสุข 2 อยาง คือสุขทางโลก กับความสุขทาง
ธรรม    ผูที่แสวงหาความสุขทางธรรมนั้น   ตองศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนของศาสนามาวิเคราะห
ใหเขาใจลึกซึ้ง  ทดลองปฏิบัติใหจริงจังยิ่งขึ้น   จะชวยลดตัณหาและความทุกขรอน    ดํารงตนเปน
ที่รัก   นับถือของลูกหลานและผูอ่ืน    

1.2  การวิเคราะหระดับการดูแลตนเองของพระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ    
จังหวัดศรีสะเกษ    พบวา  พระภิกษุสูงอายุมีการดูแลตนเอง  อยูในระดับมาก  ( X = 2.7942)  ทั้งนี้
เนื่องจากพระภิกษุสูงอายุไดใหความสําคัญและเอาใจใสในการดูแลตนเองเปนอยางดี   ถึงแม
พระภิกษุสงฆจะไดรับการเลี้ยงชีพเนื่องดวยผูอ่ืน   แตก็รูจักพิจารณากอนที่จะฉันในสิ่งที่จําเปนและ
เกิดประโยชนตอรางกาย   เพื่อความเหมาะสมแกวัยของตนเอง เชน ฉันอาหารที่ยอยงาย   ประณีต   
หรือหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง   ของหวานที่มีรสหวานจัด  ถึงแมจะไมมีสิทธิ์ที่จะ
เรียกรองกับสิ่งเหลานี้   แตพระภิกษุสูงอายุก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกฉันไดตามความเหมาะสมในการดูแล
ตนเอง   เพื่อเปาหมายการมีสุขภาพที่ดี    ดังที่ปรากฏในรายละเอียดในแบบสัมภาษณเปนรายขอที่
พบวาทั้งหมดอยูในระดับมาก  เชน ขอที่ 1  ขาพเจาฉันอาหารครบ  5  หมูตามหลักโภชนาการ ( X = 
2.50)   ขอที่  2   ขาพเจาหลีกเลี่ยงที่จะฉันอาหารที่มี  น้ําตาล  และ ไขมันสูง  ( X = 2.48)   ขอที่  3   
ขาพเจาฉันอาหารที่มีกากใยสูง  เชน  ผัก  ผลไม  เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ( X = 2.54)  และขอที่  8   
ขาพเจาไดพักผอนอยางเพียงพอ  เพื่อสุขภาพที่ดี ( X =2.94 )   ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นวา   พระภิกษุ
สูงอายุใหความสําคัญในการดูแลตนเอง  ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวา   การดูแลตนเองของพระภิกษุ
สูงอายุไดประเมินภาวะสุขภาพการทํางานของรางกาย   และสภาพจิตในปจจุบัน  ซ่ึงสอดคลองกับ
เหตุผลของ  โอเรม  ( Orem  1991:152-153)  เพราะรูหรือความคิดเห็นตอภาวะสุขภาพของตนเปน
ปจจัยพื้นฐานหนึ่งที่ทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะชวยใหบุคคลทํากิจกรรมการดูแลตนเอง    ตลอดจน
สนใจแสวงหาความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเองไดมีประสิทธิภาพ   อีกประการหนึ่ง   การออกกําลัง
กายดวยวิธีการตาง ๆ  เชน มีการเคลื่อนไหวอวัยวะทุกสวนของรางกายและสงผลใหกลามเนื้อ
แข็งแรง   สามารถทํางานประสานกันไดมากขึ้น  ขอตอตาง ๆ ไดเคล่ือนไหว  เกิดความยืดหยุน  
และการทรงตัวดีขึ้น  กระดูกแข็งแรง   และสามารถปองกันโรคกระดูกพรุน  มีผลตอการทํางานของ
หัวใจ  หลอดเลือด  และปองกันโรคความดันโลหิตสูง   ชวยลดไขมัน   ทําใหสมองและจิตใจปลอด
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โปรง   ลดความวิตกกังวล   และคลายความเครียด  นอนหลับสนิท   ซ่ึงโรคดังกลาวสวนมากจะเกิด
ขึ้นกับผูสูงอายุ   อันเกิดจากความเสื่อมของรางกายไปตามวัย   ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสรีรวิ
ทยาในสวนตางของรางกาย    ส่ิงเหลานี้ทําใหพระภิกษุสูงอายุมีความรูความเขาใจมีการเตรียมตัว
และปฏิบัติตนใหถูกตองเกี่ยวกับการดูแลตนเอง   เชนในเรื่องของการออกกําลังกายที่พอเหมาะ
พอควรแกสมณเพศ    ดังปรากฏในแบบสัมภาษณขอที่  9  ขาพเจายอมรับและการปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลงของรางกายได ( X = 2.90)  ขอท่ี  10  เมื่ออาพาธ   ขาพเจาจะปฏิบัติตามคําแนะนําของ
แพทยหรือพยาบาลอยางเครงครัด ( X = 2.92)  ขอที่  14  ขาพเจาออกกําลังกายดวยการเดินจงกรม   
และบิณฑบาตเพื่อใหรางกายแข็งแรง ( X =2.90)  ขอที่  16  ขาพเจาไปตรวจสุขภาพรางกาย   อยาง
นอยปละ  1  คร้ัง ( X = 2.97)   แสดงใหเห็นวาพระภิกษุสูงอายุ  เมื่อไมสบายไดปฏิบัติตาม
คําแนะนําของบุคลากรทางการแพทย   จะชวยใหความเจ็บปวยหายเร็วข้ึน  อันเปนการรับรู
ประโยชนในการดูแลตนเองเพื่อใหสุขภาพที่ดีตอไป 

1.3  การวิเคราะหระดับการไดรับการสนับสนุนทางสังคม  ของพระภิกษุสูงอายุ  ใน
เขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ   พบวา  พระภิกษุสูงอายุไดรับการสนับสนุนทางสังคม  อยู
ในระดับมาก ( X = 2.6671)  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ  สวน
ใหญ    เปนบุคคลที่เคยอยูในพื้นที่หรือในชุมชนนั้น  ซ่ึงเปนถ่ินกําเนิดของตนเองมาเปนระยะเวลา
นานแลว    เมื่อเขามาบวชในพระพุทธศาสนา    บุคคลในชุมชนจึงใหความเคารพนับถือ  ใหความ
ชวยเหลือเกื้อกูลแกพระภิกษุสูงอายุในดานตาง ๆ  เชน  เมื่อมีเร่ืองไมสบายใจ  สามารถที่จะพูดคุย  
สอบถามความสุขทุกข  กับบุคคลในครอบครัวหรือญาติโยมได  ตลอดจนใหความชวยเหลือในการ
แนะนําใหคําปรึกษาแกไขปญหาตาง ๆ ได   มีโอกาสที่แลกเปลี่ยนประสบการณ  ขอมูล  ขาวสาร  
ในการดูแลตนเองที่เกี่ยวกับสุขภาพรางกายของผูสูงอายุ   ที่เปนวิชาการสมัยใหม   ดังที่ปรากฏใน
แบบสัมภาษณเปนรายขอ   พบวา  การไดรับการสนับสนุนทางสังคม  อยูในระดับมาก  เชน   ขอที่ 
1  ขาพเจามีบุคคลในครอบครัว  หรือญาติโยมที่สามารถพูดคุยปญหาตาง ๆ ได ( X =  2.56)  ขอที่ 2  
เมื่อมีเรื่องไมสบายใจ  ขาพเจาสามารถปรึกษากับบุคคลในครอบครัว หรือญาติโยมอยูเสมอ 
( X =2.58)  ขอที่ 3  ขาพเจาไดรับการดูแลเอาใจใส   จากบุคคลในครอบครัว  หรือญาติโยมอยูเปน
ประจํา ( X = 2.83)  ขอที่ 5  ขาพเจาไดรับความเคารพนับถือ   จากบุคคลในครอบครัวและญาติโยม
อยูเสมอ ( X = 2.86)  ขอที่ 8  ขาพเจา ไดแลกเปลี่ยนประสบการณ    เกี่ยวกับการดูแลตนเองกับญาติ
โยม ( X =2.84)  เปนตน  อีกอยางหนึ่ง  พระภิกษุสงฆเปนผูสืบตออายุพระพุทธศาสนา   ที่บุคคล
ทั่วไปที่เปนศาสนิกชนใหความเคารพนับถือ   พระภิกษุสงฆเปนเนื้อนาบุญที่ควรรับทักษิณาทาน   
ที่บุคคลทั่วไปใหการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค   ซ่ึงสิ่งที่จําเปนตอการดํารงสมณเพศ  เชน ใน
แบบสัมภาษณ ขอที่ 12 ขาพเจาไดรับการสนับสนุนเครื่องอัฏฐบริขาร  จากบุคคลในครอบครัว หรือ
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ญาติโยม ( X = 2.86)  ขอที่ 13 ขาพเจาไดรับการสนับสนุนในเรื่องภัตตาหารอยางเพียงพอ   จาก
บุคคลในครอบครัว หรือญาติโยม ( X = 2.89)  และขอที่ 15 ขาพเจาไดรับการสนับสนุนในเรื่อง
เภสัชตาง ๆ  จากบุคคลในครอบครัว  หรือญาติโยม ( X = 2.65)  ส่ิงเหลานี้ลวนแตส่ิงจําเปนในการ
ดํารงชีวิตของพระภิกษุสงฆ    เพราะความเปนอยูของพระภิกษุสงฆนั้นเกี่ยวของกับญาติโยม    ตอง
อาศัยญาติโยมผูที่มีศรัทธานํามาถวาย  ฯ  ดังนั้น  พระภิกษุสงฆจึงตองตั้งตนไวชอบ   เพื่อที่จะตอบ
แทนญาติโยมดวยการอบรมสั่งสอนใหญาติโยมมีชีวิตที่ดี  มีความเปนอยูที่ไมเบียดเบียนกัน   ดังที่
พระธรรมปฎก  (2542 :444)  ไดกลาววา  พระภิกษุสงฆมีความเกี่ยวของกับญาติโยม   คือนอกจาก
มุงฝกเพื่ออบรมตนเองแลว  พึงคํานึงถึงประโยชนสุขของตนและญาติโยมอยางนอยที่สุด   ใน
ขั้นตน  จะตองทําใหคนที่เขามาเกี่ยวของกับตนหรือคนที่ตนเขาไปเกี่ยวของ    มีจิตใจที่ปลอดโปรง
เบิกบาน   ผองใส   ดวยขอปฏิบัติทางวินัย   ขั้นตอไป   ถามีความสามารถยิ่งกวานั้น    ก็พึงทําให
ประชาชนเจริญงอกงามดวยศรัทธา  คือ  สุตะ  จาคะ  และปญญา   ดวยการแนะนําสั่งสอนธรรม,   
เหมือนดังที่พระพุทธองคไดทรงตรัสเตือนพระภิกษุสงฆใหคํานึงถึงการพึ่งพาอาศัยกันวา  “ภิกษุ
ทั้งหลาย  พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  เปนผูมีอุปการะแกเธอทั้งหลาย   บํารุงเธอทั้งหลายดวย
จีวร   บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานเภสัช  บริขารเหลาใด (เราจักให) ปจจัยของชนเหลานั้น  เปน
ของมีผลมาก  มีอานิสงสมาก  และการบรรพชาของเราจักไมเปนหมัน  จักมีผล  มีกําไร  เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล   อนึ่ง เธอทั้งหลาย พึงศึกษาอยางนี้วา   เมื่อพิจารณาเห็นประโยชนของ
ตน  ควรแททีเดียวที่จะทําประโยชนนั้นใหสําเร็จดวยความไมประมาท  เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน
ของผูอ่ืน   ก็ควรแททีเดียว  ที่จะทําประโยชนนั้นใหสําเร็จดวยความประมาท   หรือเมื่อพิจารณา
เห็นประโยชนของทั้ง 2 ฝาย  ก็ควรแททีเดียว   ที่จะทําประโยชนของทั้ง 2 ฝายนั้นสําเร็จ   ดวยความ
ไมประมาท” (พระไตรปฎก  2539 : 23 :105)   ดังนั้น   พระภิกษุสงฆกับญาติโยมจึงเปนรากฐานที่
เปนอยูอยางใกลชิดและมั่นคงตลอดมา   เปนการสนับสนุนชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน    ทําให
พระภิกษุสูงอายุรูสึกวาตนเองมีคุณคาและเปนสวนหนึ่งในชุมชน (สถาบัน) ทําใหพระภิกษุสูงอายุ
รับรูถึงการไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ  และไดรับการตอบสนองความตองการดานตาง ๆ จาก
ชุมชน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  สุทธิศรี  ตระกูลสิทธิโชค (2535 : 55)  ที่พบวา   ผูสูงอายุ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมาก 

1.4  การวิเคราะหระดับสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ   อยูในระดับดี  ( X =2.7047)   
ทั้งนี้อาจเนื่องพระภิกษุสูงอายุสวนใหญอยูในสมณเพศเปนเวลานาน   เปนผูที่ประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรม   รูเทาทันในการเปนอยูที่เหมาะสมตอสมณเพศของตน  ยอมสงผลตอสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี   มีการพัฒนาสุขภาพจิตใหดียิ่ง  มีจิตใจสงบสุข   เปนผูมีอารมณดี   ยิ้มแยมแจมใส  
เบิกบาน  รวมทั้งมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําส่ังสอนอยางสม่ําเสมอ  ยอมทําใหพระภิกษุ
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สูงอายุมีการพัฒนาตน   ดวยการศึกษาทั้งในดานศีล  สมาธิ   และปญญาอยางจริงจัง  ดังที่ปรากฏใน
แบบสัมภาษณ  เชน ขอที่ 7  ขาพเจามีความพอใจปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวันของสงฆ  เชน ทําวัตร 
ไหวพระ สวดมนต  ( X = 2.98)  ขอที่ 10  เมื่อขาพเจาบวชแลว  ทําใหขาพเจาเบากายเบาใจ  และ
หมดความกังวลใจในเรื่องตาง ๆ ( X = 2.95)  และขอที่ 11 เมื่อขาพเจาประพฤติปฏิบัติตาม
หลักธรรม   ทําใหขาพเจามีความสุขุม เยือกเย็น  และมีความสงบสุข ( X = 2.92) เปนตน  แสดงให
เห็นวา  พระภิกษุสูงอายุ มีความพอใจในการดํารงสมณเพศของตน  ในเรื่องขอวัตรปฏิบัติของตน   
เมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมคําส่ังสอนทางพระพุทธศาสนา  ยอมทําใหพระภิกษุสูงอายุมีความสุขทั้ง
กายและจิตใจ   ทําใหมีความบริสุทธิ์   ไมมีความวิตกกังวล  หรือเกิดความเครียด   เหมือนที่ดัง  พร  
รัตนสุวรรณ (2537 : 20)  ไดกลาวถึงความสําคัญของพุทธศาสนาตอสุขภาพจิตวา “ขาพเจาเคยไดยนิ
จิตแพทยบางคนกลาววา   ทุกคนเปนโรคจิตอยางนอย  15 เปอร เซ็นต   ซ่ึงตรงกับที่ทาง
พระพุทธศาสนาถือวาทุกคนที่เปนปุถุชนเปนโรคจิตทั้งนั้น  ไมมากก็นอย  ซ่ึงก็หมายถึงสุขภาพจิต
ไมดี   และสุขภาพจิตจะดีขึ้นมาไดก็ตอเมื่อไดอาศัยหลักธรรมทางศาสนา   ถาเวนจากหลักธรรม
ศาสนาแลวก็ไมมีทางจะดีขึ้นได”  อีกอยางหนึ่งที่พระภิกษุสูงอายุตองศึกษา  คือการปฏิบัติ
กรรมฐาน    อันเปนอุบายที่ทําใหจิตใจสงบ   ไมฟุงซาน   เปนการนําไปสูการมีสุขภาพจิตที่แข็งแรง  
มีอารมณดี    สามารถควบคุมอารมณในการกระทําทางกาย   ทางวาจา    เพราะผลจากการปฏิบัติ
กรรมฐาน   ยอมเปนคนที่หนักแนน  ไมโกรธงาย    เมื่อมีส่ิงใดสิ่งหนึ่งมากระทบทางกายและจิตใจ  
ยอมระงับใหสงบลงได    ดวยการยึดหลักเมตตาธรรม   ยอมทําใหพระภิกษุสูงอายุควบคุมอารมณ
ของตนไดดี   และสามารถบรรเทาความโกรธ    ความอาฆาตพยาบาทได   เพราะเปนการรูเทาทัน
ในอารมณนั้น ๆ  ยอมสงผลตอสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุได    นอกจากนั้น พระภิกษุสูงอายุ
เปนบุคคลที่คนในชุมชนใหความเคารพนับถือเปนศูนยรวมแกญาติโยมทั้งหลาย  ยอมไดรับการ
ชวยเหลือ และดูแลเอาใจใสในเรื่องที่อยูอาศัย   อาหาร  ยารักษาโรค และอื่น ๆ  ตามความจําเปนแก
สมณเพศของตนจากบุคคลในชุมชนหรือญาติโยมเปนอยางดี  ยอมทําใหพระภิกษุสูงอายุมี
สุขภาพจิตดีดวย  เมื่อพระภิกษุสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสเปนอยางดีจากชุมชนแลว   พระภิกษุ
สูงอายุยินดีที่จะชวยเหลือชุมชน ทั้งดานการแนะ การใหคําปรึกษา  และอ่ืน ๆ  ตลอดจนผูที่ไดรับ
ความเดือดรอนตาง ๆ สามารถที่ใหความชวยเหลือไดตามความเหมาะสมแกสมณะเพศของตน  เชน 
ชวยอบรมศีลธรรม  จริยธรรมใหแกญาติโยมรูถึงโทษของอบายมุขทั้งหลาย  ชวยสงเสริมพัฒนา
ชุมชนใหมีความเปนอยูอยางสงบสุข   ชวยเหลือผูยากจน  ผูที่ไดรับความเดือดรอน  ผูประสบภัย
ตาง ๆ  เปนตน   ดังที่ปรากฏในแบบสัมภาษณ  ขอที่ 14   ขาพเจายินดีที่ชักชวนผูอ่ืน  ใหมารวม
ทําบุญในการชวยเหลือแกผูที่ตกทุกขไดยากในสังคม ( X = 2.69) ขอที่ 16  ขาพเจาพรอมที่จะเปน
ผูนํา ในการชวยเหลือสังคมในดานตาง ๆ ได เชน การชวยเหลือผูประสบภัย ฯ ( X = 2.47)  และขอ
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ที่ 17 ขาพเจาไดเทศนาถึงโทษของอบายมุข  วาเปนทางแหงความเสื่อม  ที่ควรหลีกเล่ียง ( X = 2.76)  
จะเห็นไดวา  พระภิกษุสูงอายุไดทําหนาที่ของตนไดอยางสมบูรณและชวยเหลือบุคคลในชุมชน  
และยังเปนผูที่มีประสบการณทั้งทางโลกและทางธรรมเปนแหลงความรูและเปนที่พึ่งของญาติโยม
ในชุมชนได  จึงทําใหพระภิกษุสูงอายุเปนที่เคารพนับถือจากญาติโยม  ไดรับการความชวยเหลือ
เกื้อกูล  พึ่งพาอาศัยกันและกันอยูตลอดเวลา   ยอมทําใหพระภิกษุสูงอายุมีสุขภาพจิตดี    

2.  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ  ในเขต
อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ  จําแนกตามอายุ   พรรษา  ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  ระดับ
การศึกษาแผนกบาลี  ระดับการศึกษาแผนกนักธรรม   สถานภาพกอนบวช  และสถานที่จําพรรษา   
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 2.1  จากสมมติฐานในการวิจัยขอ  1  ที่วาพระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ  
จังหวัดศรีสะเกษ   ที่มีอายุแตกตางกันมีสุขภาพจิตแตกตางกัน  ผลการวิจัยพบวา  พระภิกษุสูงอายุ  
ในเขตอําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มีอายุแตกตางกัน  มีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน  
ผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   ทั้งนี้อธิบายไดวา   ผูที่ไดบวชในพระพุทธศาสนาแลว  
หรือที่เรียกวาพระภิกษุสงฆ    ถือไดวาเปนสมณเพศ    เปนเพศที่บุคคลทั่วไปใหความเคารพนับถือ    
ดังนั้น  อายุของพระภิกษุสูงอายุ   จึงไมเปนปจจัยที่จะทําใหพระภิกษุสูงอายุในเขตอําเภอกันทรลักษ   
มีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน   อีกประการหนึ่ง    เพราะสังคมไทยมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในการ
ใหความเคารพนับถือผูสูงอายุ  หรือบุคคลที่อาวุโสกวาตนเอง   ยิ่งถาเปนพระภิกษุสูงอายุดวยแลว    
ยิ่งใหความเคารพนับถือมาก   เพราะถือวาเปนผูที่มีประสบการณทั้งทางโลกและทางธรรม    
สามารถที่จะใหคําแนะนํา  ปรึกษา  แกบุคคลในชุมชน  หรือญาติโยมได   ทําใหไดรับการดูแลเอา
ใจใสจากบุคคลเหลานั้น  ไมวาพระภิกษุสูงอายุที่มีอายุระหวาง 60 – 69 ป  หรือ 70 ปขึ้นไป   ตางก็
ไดรับการดูแลเอาใจใสจากบุคคลในชุมชน  หรือญาติโยมเทาเทียมกัน  และมีความตองการ
เหมือนกัน  คืออยากใหบุคคลในชุมชน  หรือญาติโยมมีความสุขเหมือนกับตน  ทําใหมีสุขภาพจิต
ไมแตกตางกัน   ผลวิจัยครั้งนี้   สอดคลองกับการศึกษาของ  เชอร่ี  ทองเพ็ญ (2537 : บทคัดยอ)  ที่
พบวา  ผูสูงอายุที่มีอายุแตกตางกัน  มีความผาสุกในชีวิตไมแตกตางกัน   แตไมสอดคลองกับ
การศึกษาของ  ปราโมท   วังสะอาด (2530 : 101)  ละออง   สุวิทยาภรณ (2534 : 88)  ไฉไล  ไชยเสวี 
(2539 : บทคัดยอ)  และสุรีย  กาญจนวงศ  และคณะ  (2540 : 40)  ที่พบวา  ผูสูงอายุที่มีอายุแตกตาง
กัน   มีสุขภาพจิตแตกตางกัน 

2.2  จากสมมติฐานในการวิจัยขอ 2  ที่วาพระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ  
จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มีพรรษาแตกตางกันมีสุขภาพจิตแตกตางกัน  ผลการวิจัยพบวา  พระภิกษุ
สูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มีพรรษาแตกตางกัน  มีสุขภาพจิตแตกตางกัน   
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยพระภิกษุสูงอายุที่มีพรรษาระหวาง  6 - 10  พรรษา  มี
สุขภาพจิตดีกวาพระภิกษุที่มีพรรษาตั้งแต  11  พรรษาขึ้นไป   และดีกวาพระภิกษุสูงอายุที่มีพรรษา 
ระหวาง  1 - 5  พรรษา    ผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   ทั้งนี้อธิบายไดวา   พระภิกษุ
สูงอายุที่มีพรรษาระหวาง  6 – 10  พรรษา   ถือวาพนพระนวกะ (ผูบวชใหม) แลว   สามารถที่จะ
รับผิดชอบหรือดูแลตนเองได   ในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรม    คือรูจักอาบัติหนักอาบัติ
เบา    ตลอดจนสามารถที่จะครองตนในสมณเพศรูปเดียวได   จึงทําใหพระภิกษุสูงอายุในชวงนี้   มี
สุขภาพจิตดีกวา     สวนพระภิกษุสูงอายุที่มีพรรษาระหวาง  1 – 5 พรรษานั้น  ซ่ึงถือวาเปนผูบวช
ใหมในพระพุทธศาสนา   ยังตองอาศัยพระอุปชฌาย  อาจารย  เปนผูคอยแนะ  อบรม  ส่ังสอน  ใน
ขอวัตรปฏิบัติใหเหมาะสมแกสมณเพศของตน   ทําใหพระภิกษุสูงอายุชวงนี้เกิดความวิตกกังวลใน
การเรียนรู   การวางตัว    การปรับตัวที่เปล่ียนสถานะของตนเอง   จึงทําใหมีผลตอสุขภาพจิตได    
สวนพระภิกษุ สูงอายุที่มีพรรษา  11พรรษาขึ้นไป    ซ่ึงถือวา เปนกลุมที่มีความมั่นคงใน
พระพุทธศาสนามากที่สุดกวากลุมอื่น   เพราะมีทั้งประสบการณการทํางานรวมกับคณะสงฆ   
เพราะพระภิกษุสูงอายุในวัยนี้   สวนมากจะเปนผูนําทางคณะสงฆ    ซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหเปนพระ
สังฆาธิการ   หรือเจาอาวาส   เปนตน  ซ่ึงจะมีความรับผิดชอบทั้งหมดในเขตการปกครองนั้น ๆ    
ดังนั้น  พระภิกษุสูงอายุที่อยูในวัยนี้   ถือวาเปนผูมีอายุมากแลว   เปนวัยแหงการสูญเสีย  หรือ
บทบาทหนาที่   เปนวัยที่เสื่อมถอยของรางกาย   ทําใหรางกายออนแอไมแข็งแรง   ทําใหเกิดการ
เจ็บปวยไดงาย    ถาไมไดรับการดูแลที่ดีและถูกตอง   ทําใหหลง ๆ ลืม ๆ   ทําใหพระภิกษุสูงอายุ
เกิดความวิตกกังวล   ยอมทําใหมีผลตอสุขภาพจิตได    ซ่ึงสอดคลอง (อายุ + พรรษา)  กับการศึกษา
ของ ละออง  สุวิทยาภรณ (2534 : 88)  ที่พบวา   ผูสูงอายุที่มีอายุ 70 ปลงมา   มีสุขภาพจิตดีกวา
ผูสูงอายุ 70 ปขึ้นไป   แตไมสอดคลองกับการศึกษาของปราโมทย   วังสะอาด (2530 :101)  ที่พบวา  
อายุมีความสัมพันธทางบวกกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ   กลาวคือ   ผูสูงอายุที่มีอายุมากจะมี
สุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุที่มีอายุนอย 

2.3  จากสมมติฐานในการวิจัยขอ 3  ที่วาพระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ  
จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มีระดับการศึกษาแผนกสามัญแตกตางกัน  มีสุขภาพจิตตางกัน  ผลการวิจัย
พบวา  พระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มีระดับการศึกษาแผนก
สามัญแตกตางกัน   มีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน   สามารถอธิบายไดวา  พระภิกษุสูงอายุที่มีระดับ
การศึกษาแผนกสามัญตางกันนั้น  ไมมีผลตอสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ   ดังนั้น  เมื่อพระภิกษุ
สูงอายุไดศึกษาเลาเรียนธรรมะแลว   นําเอาความรูไปใชใหเกิดประโยชนตนเองและสวนรวม   ดวย
การประพฤติและนําไปปฏิบัติดวยการแสดงออก  เชน  การแสดงธรรม   การอบรม   ส่ังสอน  
สนทนาธรรม   หรือการใหคําแนะปรึกษาในเรื่องตาง ๆ ในชุมชน    ซ่ึงภูมิความรูหรือแนวทางใน
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การประพฤติปฏิบัตินั้น   สวนใหญเปนหลักธรรมคําส่ังสอนในพระพุทธศาสนา    ซ่ึงพระภิกษุ
สูงอายุสามารถที่จะศึกษาหาความรูส่ิงเหลานี้ไดจากพระไตรปฎก   หรือหลักสูตรการศึกษาของ
คณะสงฆไทย    ดังนั้น   การศึกษาแผนกสามัญไมวาจะอยูในระดับใด   จึงไมมีผลตอสุขภาพจติของ
พระภิกษุสูงอายุ     ผลการวิจัยจึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ มารศรี   นุชแสงพลี (2532 :91) ที่
พบวา  ระดับการศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิต  ผูสูงอายุที่มีการศึกษาสูง  
จะมีความรู  เจตคติ  และการปฏิบัติที่ถูกตองดานสุขภาพดีกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา สุวิมล พนาวัฒนกุล  
(2534 :33) ที่พบวา  ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีความสามารถในการดูแลตนเองสูงกวา   
ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา  นิรนาท   วิทยาโชคกิตติคุณ  (2543 :22)  ที่พบวา  ผูสูงอายุที่มี
การศึกษาดี  จะประเมินสุขภาพตนเองในทางที่ดีกวาผูสูงอายุที่มีการศึกษาต่ํากวา   และจารุนันท   
สมบูรณสิทธิ์  (2535 : 83) ที่พบวา  ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูง    มีภาวะสุขภาพจิตและความพึง
พอใจในชีวิตดีกวาผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา     

2.4  จากสมมติฐานในการวิจัยขอ 4  ที่วา พระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ 
จังหวัดศรีสะเกษ   ที่มีระดับการศึกษาแผนกนักธรรมตางกัน   มีสุขภาพจิตแตกตางกัน   ผลการวิจัย
พบวา   พระภิกษุสูงอายุที่มีระดับการศึกษาแผนกนักธรรมตางกัน   มีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน  
ผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   อธิบายไดวา  การศึกษาของพระภิกษุสงฆใน
พระพุทธศาสนานั้น   เปนกระบวนการเรียนรู  การสอน  การฝกอบรม  การคนควา  และการพัฒนา
เพื่อใหการดําเนินชีวิตของตนเองไปในทางที่ถูกตอง   และดีงาม   การศึกษานั้น  มีความกวางขวาง
มาก   ไมไดเฉพาะเจาะจงอยูการเขาเรียนในโรงเรียน  ในมหาวิทยาลัย  หรือสถาบันการศึกษา  การ
เขาฟง  การบรรยาย  การเรียนรูจากตํารา  หรืออุปกรณการศึกษาจากบุคคล  และยังรวมถึง
ประสบการณ    และสภาพแวดลอมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย   หรือที่เรียกวา  การศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ    แตการศึกษาในทางพระพุทธศาสนานั้น   เรียกวา “สิกขา”   จะนําไปสูการพัฒนาทั้ง  3 
ดาน   คือดานพฤติกรรม   จิต  และปญญา    เพื่อเปนการพัฒนาทางกาย   ทางวาจา  และทางจิตใจ   
โดยมีขั้นตอนการพัฒนาตามไตรสิกขาคือ   อธิสีลสิกขา  คือการศึกษาเพื่อฝกฝนอบรมความ
ประพฤติทางกาย  ทางวาจา  ใหมีระเบียบวินัย   มีความเรียบรอยเปนปกติดี   สามารถอยูรวมกับหมู
คณะไดอยางสันติสุข    อธิจิตสิกขา  คือการศึกษา เพื่อฝกอบรมจิตใจใหตั้งมั่น  เพื่อใหเกิดสมาธิสูง   
สามารถควบคุมจิตใจไมใหฟุงซาน  และโลดแลนไปตามกระแสของอารมณตาง ๆ ในทางโลก   ซ่ึง
จะกอใหเกิดความเดือดรอนและเปนทุกข   และอธิปญญาสิกขา  คือการศึกษา เพื่อฝกอบรมปญญา
ใหเกิดความรูแจงอยางสูง    สามารถมองเห็นส่ิงทั้งหลายตามความเปนจริง  จนจิตหลุดพนเปน
อิสระปราศจากกิเลสและความทุกข   ซ่ึงเปนจุดสูงสุดในการศึกษา (พระไตรปฎก  2539 : 20 : 218)  
ดังที่พระธรรมปฎก (ประยุทธ   ปยุตฺโต)  ไดกลาวไววา “จุดหมายของการศึกษาเปนอันเดียวกันกับ
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จุดหมายของชีวิต  เรียกตามภาษาพระวาความหลุดพน (วิมุตติ)  ไดแกความปลอดปลอยอิสระจาก
กิเลสและความทุกข”   ดังนั้น  การศึกษาแผนกนักธรรมของพระภิกษุสูงอายุที่แตกตางกัน  มี
สุขภาพจิตไมแตกตางกัน  ผลการวิจัยนี้  จึงไมสอดคลองกับการศึกษาของ  ผองพรรณ    ทวีสมบรูณ  
(2537 : บทคัดยอ)  ที่พบวา   พระสงฆที่มีการศึกษาสูง  มีพฤติกรรมการพัฒนามากกวา   ผูที่มี
การศึกษาต่ํา  

2.5  จากสมมติฐานในการวิจัยขอ 5  ที่วา พระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ 
จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มีระดับการศึกษาแผนกบาลีตางกัน   มีสุขภาพจิตแตกตางกัน   ผลการวิจัย 
พบวา    พระภิกษุสูงอายุที่มีระดับการศึกษาแผนบาลีตางกัน   มีสุขภาพจิตแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   โดยพระภิกษุสูงอายุที่มีระดับ
การศึกษาแผนกบาลีที่ไดเปรียญธรรม   มีสุขภาพจิตอยูในระดับดีกวาพระภิกษุสูงอายุที่ไมไดเปรียญ
ธรรม   อธิบายไดวา   การที่พระภิกษุสูงอายุที่มีการศึกษาแผนกบาลี  ที่ไดเปรียญธรรม   มี
สุขภาพจิตดีกวาพระภิกษุสูงอายุที่ไมไดเปรียญธรรม   เพราะวามีความเขาใจในหลักธรรมคําสั่ง
สอนไดลึกซึ่งกวา   รูรากศัพทแตละศัพทไดดีกวา   ทําใหมีความเชื่อมั่น  และกลาที่จะแสดงออกใน
บทบาทนั้นๆ ในสถานที่ตาง ๆ  ไมวาจะเปนการเทศนา  การอบรมสั่งสอน  หรือการปาฐกถาในงาน
ตาง ๆ  จะเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป   สวนมากพระภิกษุผูสูงอายุที่ไดเปรียญธรรมจะมีตําแหนง   
หรือเปนผูนําในการปกครองของคณะสงฆ   เชน  เจาคณะอําเภอ   เจาคณะจังหวัด  เปนตน  อีก
อยางหนึ่ง   การศึกษาแผนกบาลีนั้น   สวนมากจะศึกษาเลาเรียนมาตั้งแตยังเปนสามเณร หรือตอน
บวชเปนพระภิกษุใหม ๆ   ซ่ึงเปนวัยที่มีกําลังสติปญญามีการพัฒนาในการเรียนรูไดดี   มิใชวาจะมา
ศึกษาเลาเรียนตอนอายุมากแลว   ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความเครียด   เกิดความวิตกกังวลเขาไปอีก  ยิ่ง
จะมีผลตอสุขภาพจิตของตนเอง    ดังนั้นจะเห็นไดวา  พระภิกษุสูงอายุที่ไดเปรียญธรรมมี
สุขภาพจิตดีกวาพระภิกษุสูงอายุที่ไมไดเปรียญธรรม    

2.6  จากสมมติฐานในการวิจัยขอ 6  ที่วา พระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ 
จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มีสถานภาพกอนบวชตางกัน   มีสุขภาพจิตแตกตางกัน   ผลการวิจัยพบวา  
พระภิกษุสูงอายุที่มีสถานภาพกอนบวชตางกัน   มีสุขภาพจิตแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   โดยพระภิกษุสูงอายุที่มีสถานภาพกอนบวชคือไม
เคยมีครอบครัวมากอน   มีสุขภาพจิตอยูในระดับดีกวาพระภิกษุสูงอายุที่เคยมีครอบครัว   อธิบายได
วา   พระภิกษุสูงอายุที่ไมเคยมีครอบครัวมีสุขภาพจิตดีกวาผูที่เคยมีครอบครัวมากอน  เพราะวา
พระภิกษุสูงอายุที่ไมเคยมีครอบครัว  ยอมไมมีความวิตกกังวลตอบุคคลในครอบครัว  เชน  บิดา
มารดา   หรือญาติพี่นองมากเกินไป    สวนพระภิกษุสูงอายุที่เคยมีครอบครัวมากอน  ยอมมีความ
ผูกพันกับครอบครัวมากกวา   ยอมมีความวิตกกังวลหวงใยบุคคลในครอบครัวมากกวา  ทําใหยังมี
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การติดตอ   การดูแลเอาใจใส   ทําใหมีความผูกพันใกลชิด  รับรูปญหาตาง ๆ  ของบุคคลใน
ครอบครัว   หรือมีเร่ืองพูดคุยกันในปญหาตาง ๆ  เหลานั้น   ทําใหเปาหมายของการดําเนินชีวิตใน
สมณเพศไมสงบเทาที่ควร   หรือบางครั้งก็สงผลตอการประพฤติปฏิบัติธรรมได   เพราะวาจิตใจไม
สงบเทากับพระภิกษุสูงอายุที่ไมเคยมีครอบครัวมากอน   ทําใหพระภิกษุสูงอายุที่ไมเคยมีครอบครัว
มีสุขภาพจิตดีกวาพระภิกษุสูงอายุที่ เคยมีครอบครัวมากอน   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
ปราโมทย  วังสะอาด (2530 : 103)  จิตรกัญญาณ   บุญพา  (2539 : บทคัดยอ) และอังศนา  ยศปญญา 
(2540 : บทคัดยอ)  ที่พบวา  ผูสูงอายุที่มีสถานภาพแตกตางกัน  มีสุขภาพจิตแตกตางกัน ไม
สอดคลองกับการศึกษาของ  ไฉไล   ไชยเสวี (2539 : บทคัดยอ)  และกาญจนี   สิทธิวงศ  และคณะ 
(2539 : บทคัดยอ)   ที่พบวา  ผูสูงอายุที่มีสถานภาพแตกตางกัน  มีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน 

2.7  จากสมมติฐานในการวิจัยขอ 7 ที่วา พระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ 
จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มีสถานที่จําพรรษาตางกัน   มีสุขภาพจิตแตกตางกัน   ผลการวิจัยพบวา  
พระภิกษุสูงอายุที่มีสถานที่จําพรรษาตางกัน   มีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน  ผลการวิจัยไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว   อธิบายไดวา   การที่พระภิกษุสูงอายุที่มีสถานที่จําพรรษาตางกัน ไมมีผลตอ
สุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ  ไมวาจะอยูในสถานที่ใดก็ตาม   เพราะทานเหลานั้นตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติตามหลักธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และมีขอวัตรปฏิบัติประจําวัน
เหมือนกัน   ดวยการประพฤติปฏิบัติตามหนาที่ของตนใหสมบูรณ   ดวยการศึกษาเลาเรียนธรรมะ
ใหมีความเขาใจทั้งดานปริยัติ  ปฏิบัติ  และปฏิเวธ   เพื่อท่ีจะนําเอาความรูเหลานั้นไปเทศนา  อบรม
ส่ังสอนใหญาติโยมมีศีลธรรม   ซ่ึงเปนหนาที่โดยตรงของพระภิกษุสงฆที่จะตองเผยแผหลักธรรม   
และสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี   พรอมที่จะสงเสริมใหญาติโยมมีชีวิตที่ดีในการ
ดําเนินชีวิตที่ถูกตอง   พรอมนําหลักธรรมมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ใหรูเทาทันตอสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา    เมื่อพิจารณาถึงสถานที่จําพรรษาของพระภิกษุสูงอายุ   พบวา ทั้ง
สถานที่วัดหรือสํานักสงฆ  ไมมีผลตอสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ    ดังนั้น  บุคคลจะมีสุขหรือ
ทุกข   ขึ้นอยูกับจิตใจเปนเรื่องสําคัญ    ซ่ึงพระพุทธองคทรงตรัสย้ําอยูเสมอวา  “เมื่อจิตใจเศรา
หมอง   ทุคติมีเปนอันหวังได  และเมื่อจิตใจผองใส   สุคติเปนอันหวังไดเชนเดียวกัน” จะเห็นไดวา 
สถานที่จําพรรษาไมเปนปญหาในการมีสุขภาพจิตดีหรือไมดีของพระภิกษุสูงอายุ    

3.  การวิเคราะหตัวแปร ไดแก ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การดูแลตนเอง  และการ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคม  ที่สามารถทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ  ในเขตอําเภอ
กันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ   ซ่ึงผูวิจัยตั้งสมมติฐาน ขอที่  8 วา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   การ
ดูแลตนเอง   และการไดรับการสนับสนุนทางสังคม   สามารถรวมทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุ
สูงอายุ  ในเขตอําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ผลการการศึกษา  พบวา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  การไดรับการสนับสนุนทาง
สังคม  และการดูแลตนเอง   สามารถรวมกันทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุไดรอยละ 90.6   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้  สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้ง
ไว  โดยสามารถอภิปรายไดดังนี้ 

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   เปนตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 1  
สามารถทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุไดรอยละ  63.6  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ  พบวา    
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง    มีความสัมพันธกับสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ   อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = .797)  ทั้งนี้อธิบายไดวา   เนื่องจากพระภิกษุสูงอายุมีความรูสึกยอมรับ
ความเคารพตอตนเอง   มีความเชื่อและมั่นใจวาตนมีความสําคัญ  มองตนเองในทางบวก  เห็น
ตนเองมีคุณคา  และตัดสินความดีมีคุณคาในตนเองจากการประเมินตนเองในเรื่องความสามารถ
และการยอมรับของสังคม    ทําใหพระภิกษุสูงอายุเห็นคุณคาตนเอง   จากการที่เมื่อญาติโยมมี
ปญหาอะไรก็จะมาขอคําแนะนําหรือคําปรึกษา   ทําใหพระภิกษุสูงอายุเห็นความสําคัญของตนเอง  
ที่ไดรับความไววางใจ   เปนที่เคารพนับถือจากผูอ่ืน  นอกจากนั้น  การที่พระภิกษุสูงอายุเปนที่
เคารพนับถือของบุคคลทั่วไปชุมชน  จึงเปนผูประสานงานในการชวยเหลือทั้งดานวัตถุส่ิงของ   
และปจจัยอ่ืน ๆ   ตลอดจนการแนะแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามและถูกตอง  โดยไมมี
อคติ  ทําใหพระภิกษุสูงอายุรูสึกภูมิใจในคุณคาของตนเอง  เหมือนดังมาสโลว  (Maslow 1970 : 85, 
อางถึงใน เสาวภา  วิชิตวาที 2534:42) ไดกลาววา   ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  เชน การมีรางกาย
แข็งแรง  การประสบความสําเร็จ  มีความเชี่ยวชาญ หรือเปนผูไดรับชัยชนะ  มีทรัพยสมบัติ  มีความ
มั่นคงในการเผชิญกับโลก  สามารถพึ่งตนเองไดและมีสิทธิเสรีภาพ   และความรูสึกในการยอมรับ
นับถือ  หรือตองการใหผูอ่ืนเห็นคุณคา  เชน ในดานสถานภาพทางสังคม  ตองการเปนที่ยอมรับ  
ไดรับความสนใจ  มีผูใหความสําคัญและเปนที่ช่ืนชอบ  และยังสอดคลองกับมอรแกน (Morgan 
1985:13, อางถึงใน เสาวภา  วิชิตวาที 2534:43) ไดกลาวถึง  ความรูสึกมีคุณคาของตนเอง  วาตอง
เปนคนมีความสามารถ   ตองการเปนที่ยอมรับ  และมีช่ือเสียง   ถาหากความตองการเหลานี้ไมได
รับการตอบสนอง   บุคคลนั้นจะมีความรูสึกขาดความมั่นใจในตนเอง   และขาดความสามารถที่
จําเปนตอการพาตนเองกาวไปขางหนา   เพื่อใหพบกับระดับความตองการสูงสุดของมนุษย    นี้
แสดงใหเห็นวา   การกระทําของตนเองเปนสวนสําคัญและมีคุณคา  ที่จะสรางความภาคภูมิใจที่
ใหแกตนเอง   และสงผลใหผูอ่ืนเห็นความสําคัญของตนเอง   เปนที่ยอมรับของคนอื่นได   ยอมทํา
ใหบุคคลนั้นตระหนักและเห็นคุณคาของตนองมากขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับ  รวีวรรณ  ยศวัฒนา (2535 
: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะสุขภาพกับความรูสึกมีคุณคาในตนเองใน
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ผูสูงอายุ  พบวา  ผูสูงอายุที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองจะเห็นคุณคาของการมีสุขภาพจิตที่ดี   
ดังนั้น  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง จึงมีอํานาจในการทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ    

การไดรับการสนับสนุนทางสังคม   เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่ 2  สามารถทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุเพิ่มขึ้นรอยละ 18.4  เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ  พบวา  การไดรับการสนับสนุนทางสังคม   มีความสัมพันธกับสุขภาพจิตของ
พระภิกษุสูงอายุ    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .487)  ทั้งนี้อธิบายไดวา  เนื่องจาก
พระภิกษุสูงอายุเปนที่เคารพนับถือ   และไดรับความไววางใจจากบุคคลในชุมชน   สวนใหญ
พระภิกษุสูงอายุเปนบุคคลที่อยูในชุมชน    ซ่ึงเปนถ่ินกําเนิดของตนเองมาเปนระยะเวลานาน   เมื่อ
เขามาบวชในพระพุทธศาสนา    จึงทําใหบุคคลในชุมชนใหความเคารพนับถือ  ใหความชวยเหลือ
เกื้อกูลแกพระภิกษุสูงอายุในดานตาง ๆ  เชน เมื่อมีเร่ืองไมสบายกายไมสบายใจ  ก็สามารถที่จะ
พูดคุยปญหา   และไดรับความชวยเหลือจากบุคคลในครอบครัวหรือญาติโยมได  นอกจากนี้ยังมี
โอกาสที่แลกเปลี่ยนประสบการณ  ขอมูล  ขาวสาร  ทําใหมีความรักใครผูกพัน ใกลชิดสนิทสนม  
การรับรูวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม   ทําใหพระภิกษุสูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  
เหมือนดังที่ โคเฮน และวิลล  (Cohen and Will 1985:310,  อางถึงใน  เปรมฤดี   เจริญพร 2542 :44)  
ไดอธิบายกลไกการสนับสนุนทางสังคมและสุขภาพของมนุษยทางดานรางกายและจิตใจ 2 ประการ
คือ  1) การสนับสนุนทางสังคม  มีผลโดยตรงตอสุขภาพ   การไดรับการชวยเหลือโดยตรงจะทําให
บุคคลเกิดอารมณที่มั่นคงกับเหตุการณที่เกิดขึ้น  และตระหนักถึงการมีคุณคาในตนเอง   มีผลตอ
พฤติกรรมสุขภาพและเปนไปอยางถูกตอง  การสนับสนุนทางสังคมมีผลตอการทํางานของระบบ
ภูมิคุมกันในรางกายและฮอรโมน  โดยบุคคลที่มีการสนับสนุนทางสังคมจะมีสุขภาพดี   มีความสุข
มากกวาผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนอย   2) การสนับสนุนทางสังคม  มีผลตอตอการดูดซับ
หรือบรรเทา   ผลกระทบที่เกิดจากความเครียด  โดยจะปองกันไมใหบุคคลเกิดความเจ็บปวยทั้งดาน
รางกายและจิตใจ   ความเครียดทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองไรคาหมดหนทางแกไข   การไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจะชวยปองกันบุคคลจากภาวะความเครียดได  โดยชวยใหบุคคลประเมิน
เหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นไมรุนแรงหรือไมก็ตาม   เพราะการสนับสนุนทางสังคมทําใหรูสึกวา   เมื่อมี
อะไรเกิดขึ้นจะมีคนคอยชวยเหลือ   และชวยลดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากความเครียดที่มีผลตอรางกาย
โดยตรง   ลดการรับรูปญหา ซ่ึงมีผลตอระดับฮอรโมน   ทําใหการรับรูตอความเครียดนอยลงได   
ทําใหพระภิกษุสูงอายุไมมีความเครียดยอมสงมีผลตอสุขภาพจิตได    นอกจากนี้  พระภิกษุสงฆเปน
ผูสืบตออายุพระพุทธศาสนา   ที่บุคคลทั่วไปที่เปนศาสนิกชนใหความเคารพนับถือ  พระภิกษุสงฆ
เปนเนื้อนาบุญที่ควรรับทักษิณาทาน  ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปใหการสนับสนุนเครื่องอุปโภค
บริโภค เชน ภัตตาหาร  เปนตน   ตองอาศัยญาติโยมผูที่มีศรัทธานํามาถวาย  ดังนั้น พระภิกษุสูงอายุ
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กับญาติโยมจึงเปนรากฐานที่เปนไปอยางใกลชิดและมั่นคงตลอดมา  เปนการสนับสนุนชวยเหลือ
เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน   ทําใหพระภิกษุสูงอายุรูสึกวาตนเองมีคุณคาและเปนสวนหนึ่งในชุมชน 
(สถาบัน)  ทําใหพระภิกษุสูงอายุรับรู ถึงการไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ  และไดรับการ
ตอบสนองความตองการดานตาง ๆ ในชุมชน   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  สุทธิศรี   ตระกูล
สิทธิโชค (2535 : บทคัดยอ)  ที่พบวา  การสนับสนุนทางสังคม ความเชื่อในตนเอง  ความเชื่อใน
อํานาจผูอ่ืน  และระยะเวลาการศึกษา   สามารถทํานายความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ
ไดรอยละ 57.05  และการสนับสนุนทางสังคมเปนตัวทํานายไดดีที่สุด  ชลธิชา  วังวิเวก (2537 : 
บทคัดยอ)  ที่พบวา  ผูสูงอายุมีการดูแลตนเอง  และมีสุขภาพจิตในระดับคอนขางดี  และสถานภาพ
สมรส   การศึกษาสนับสนุนทางสังคม   สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิต
ของผูสูงอายุไดรอยละ 33.1 และวราภรณ   แสงวัชร (2537 : บทคัดยอ) ที่พบวา  สุขภาพจิตของ
ผูสูงอายุโดยภาพรวมอยูในระดับดี  และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว  มีความสัมพันธกับ
สุขภาพจิตของผูสูงอายุ   ดังนั้น การไดรับการสนับสนุนทางสังคม  จึงมีอํานาจในการทํานาย
สุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ    

การดูแลตนเอง   เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3   สามารถ
ทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุเพิ่มขึ้นรอยละ 8.6  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ  พบวา   การ
ดูแลตนเอง   มีความสัมพันธกับสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 (r = .306)  ทั้งนี้อธิบายไดวา  พระภิกษุสูงอายุมีการดูแลตนเองไดเปนอยางดี  เพราะพระภิกษุ
สูงอายุมีพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกตองและเหมาะสม  โดยรับประทานอาหารที่ถูก
หลักอนามัยตามหลักโภชนาการ   จะชวยใหพระภิกษุสูงอายุไดรับสารอาหารครบตามที่รางกาย
ตองการ   เนื่องจากอาหารเปนสิ่งจําเปนตอรางกาย  และจะชวยปองกันไมใหรางกายเปลี่ยนแปลง
เสื่อมถอยเร็วเกินไป   การรับประทานอาหารที่มีคุณคาและปริมาณเพียงพอกับความตองการรางกาย    
จะชวยสงเสริมใหพระภิกษุสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงเชนเดียวกับการออกกําลังที่ถูกตองและ
เหมาะสมแกวัยของตน   จะชวยชะลอความเสื่อมของรางกาย   ทําใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีอายุ
ยืน มีสุขภาพจิตดี    นอกจากนี้   การดูแลตนเอง   จะปองกันอุบัติเหตุและมีความสําคัญ   เพราะการ
เสื่อมของระบบประสาทและประสาทสัมผัสตาง ๆ ของพระภิกษุสูงอายุยอมเกิดอุบัติเหตุไดงาย   
ทําใหเกิดการเจ็บปวยทางรางกาย   และตองใชเวลาในการรักษานาน   หรืออาจจะพิการได    เพราะ
การเกิดความเจ็บปวยทางรางกายของพระภิกษุสูงอายุอาจสงผลตอสุขภาพจิตดวย   ทั้งนี้  พระภิกษุ
สูงอายุควรรูจักที่จะรักษาสุขภาพของตนเอง   ดวยวิธีการที่เหมาะสมแกสมณเพศและวัยของตน  
เพื่อสงเสริมการมีสุขภาพที่แข็งแรง   และจิตใจที่เขมแข็ง  และการสงเสริมสุขภาพชวยใหทํางาน
ของอวัยวะตาง ๆ  เปนไปตามปกติ  สามารถปองกันควบคุมการเกิดโรค  และชวยชะลอความเสื่อม
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ถอยของรางกาย   ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของโอเรม (Orem  1985:38, อางถึงใน  หวานใจ   
ขาวพัฒนวรรณ  2536 :19)  ที่กลาววา  การดูแลตนเองทําใหโครงสรางและอวัยวะตาง ๆ ของบุคคล    
พรอมทั้งมีการเอื้ออํานวยใหบุคคลมีพัฒนาการทางดานรางกาย  จิตใจ  สังคมอยางมีประสิทธิภาพ  
และเต็มกําลังความสามารถ    นอกจากการดูแลตนเองอยางถูกตองสม่ําเสมอ  จะชวยใหพระภิกษุ
สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงและมีการรับรูภาวะสุขภาพของตนเองที่ดีแลว  ยังชวยใหการดํารงชีวิตของ
พระภิกษุสูงอายุดําเนินไปอยางปกติ    คือสามารถทํากิจวัตรประจําวันได  ไปไหนมาไหนไดดวย
ตนเอง   พึ่งพาตนเองไมเปนภาระแกผูอื่น  อันกอใหเกิดความภาคภูมิใจและมีสุขภาพจิตดี      
สอดคลองกับการศึกษาของ ไมตรี    ติยะรัตนกูร (2536 : บทคัดยอ)  และสุรีย    กาญจนวงศ   และ
คณะ (2540 : 40)  ที่พบวา  ผูสูงอายุที่มีสุขภาพกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุที่มีสุขภาพกาย
ไมแข็งแรง  การดูแลตนเองตนของพระภิกษุสูงอายุ    จึงเปนส่ิงจําเปนและสําคัญยิ่งในวัยผูสูงอายุ  
ดังนั้น การดูแลตนเองของพระภิกษุสูงอายุจึงมีความสัมพันธกับสุขภาพจิต   และมีอํานาจในการ
ทํานายสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ   
 
ขอเสนอแนะของการวิจัย 

ผลจากการวิจัยคร้ังนี้   ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ  2 สวน   คือขอเสนอแนะที่ไดจาก
ผลการวิจัย  และขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย 
 1.1 ควรสนับสนุนใหพระภิกษุสูงอายุมีบทบาท และเปนผูนําใหมากขึ้น  บทบาทใน

ที่นี้  หมายถึง  ความรับผิดชอบในการใหคําแนะนํา  ปรึกษา ในฐานะเปนผูมีประสบการณมากทั้ง
ทางโลกและทางธรรม   เปนแบบอยางในทางประพฤติปฏิบัติ  โดยเฉพาะกับผูสูงอายุในชุมชน  
ทั้งนี้   เพราะพระภิกษุสูงอายุ   ยอมเขาใจถึงความรูสึกของบุคคลในวัยนี้   และยังสามารถที่ถายทอด
ความรูสึกของผูสูงอายุใหลูกหลานไดวาความตองการของผูสูงอายุเปนอยางไร  รวมทั้งผูสูงอายุควร
จะปฏิบัติตนอยางไร   และลูกหลานควรปฏิบัติตอผูสูงอายุอยางไร   จึงจะอยูดวยกันอยางมีความสุข
ทั้งกายและใจ    ดังนั้น  ควรสนับสนุนใหพระภิกษุสูงอายุไดทําบทบาทนี้ใหมากขึ้น    เมื่อพระภิกษุ
สูงอายุสามารถปฏิบัติหรือทําหนาที่ตรงนี้ได    ก็จะรูสึกเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง    รูสึกวา
ตนเองมีคุณคา   มีความสําคัญ   ที่ตนเองยังทําประโยชนใหแกสังคมชุมชนได    

1.2 ควรสนับสนุนใหพระภิกษุสูงอายุมีการออกกําลังดวย  วิธีการเดินจงกรม   
บิณฑบาต   ปดกวาดวิหาร  ลานเจดีย  ใหเปนกิจวัตรประจําวันมากยิ่งขึ้น  และควรสงเสริมกิจกรรม
เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติธรรม   เพื่อเปนการพัฒนาทางดานจิตใจของพระภิกษุสูงอายุ   ใหทราบ
ถึงความเปนจริงในการเปลี่ยนแปลงของรางกาย   และนอมนํามาพิจารณาและยอมรับกับสิ่งตาง ๆ  
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เหลานั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง   ซ่ึงจะทําใหจิตใจของตนเองเขมแข็ง   มั่นคง  ไมหวั่นไหว  อันจะ
นําไปสูการสุขภาพจิตที่ดีได  

1.3  ควรสงเสริมและสนับสนุนใหพระภิกษุสูงอายุมีความรูในการดูแลสุขภาพ
ตนเองใหมากขึ้น   อันเนื่องมาจากภาวะสุขภาพของตนเสื่อมลงไปตามวัย  จึงควรใสใจดูแลในเรื่อง
สุขภาพใหมากขึ้น  โดยเฉพาะในเรื่องภัตตาหาร   สวนมากพระภิกษุสูงอายุจะเปนโรคตาง ๆ เชน  
ความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคหัวใจ  และโรคกระดูก   ดังนั้น พระภิกษุสูงอายุควรจะฉัน
อาหารที่ประโยชนและจําเปนตอรางกาย    ตามหลักโภชนาการ   ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มี
ไขมัน   ยอยยาก   ของหวานตาง ๆ  ควรฉันอาหารประเภทที่มีกากใยอาหาร  เชน  ผัก  ผลไม ฯลฯ  
เพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง   อันจะนําไปการมีชีวิตที่ยืนยาว 

1.4  ควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีพระภิกษุสงฆ   หรือบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งมา
ดูแลพระภิกษุสูงอายุโดยเฉพาะ จากการวิจัยพบวา  พระภิกษุสูงอายุบางรูปเมื่อเจ็บปวยไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดไมมากนัก   หรือเวลาพักฟน   ดังนั้น เจาอาวาสควรจะมีการแตงตั้งใหบุคคล   
หรือพระสงฆที่อยูในวัดนั้น ๆ  สอดสองดูแล   เพื่อชวยเหลือพระภิกษุสูงอายุที่ชราภาพมาก   หรือ
กําลังฟนฟูรางกายใหหายจากการอาพาธ    ที่ชวยเหลือตัวเองไมไดเทาที่ควร  ก็จะทําใหพระภิกษุ
สูงอายุรูปนั้นมีกําลังใจหรือหายจากการเจ็บปวยไดเร็วขึ้น   อันผลมาจากการดูแลเอาใจใสของ
บุคคลที่อยูรอบขาง    ยอมสงผลใหพระภิกษุสูงอายุมีสุขภาพจิตดีดวย  

1.5 พระภิกษุสูงอายุควรไดรับการสนับสนุนทางสังคมในดานสวัสดิการตาง ๆ 
นอกจากการรักษาพยาบาล   คารถโดยสาร ฯ   และควรจัดใหมีการถวายนิตยภัตแกพระภิกษุสูงอายุ
เหมือนกับผูสูงอายุทั่วไป   เพราะพระภิกษุสูงอายุสวนมากจะไมมีตําแหนงทางคณะสงฆ  ทําให
พระภิกษุสูงอายุไมมีรายได   จําเปนตองมีการถวายนิตยภัตแกพระภิกษุสูงอายุดวย  (มิใชใหแตพระ
ที่มีตําแหนงทางคณะสงฆ)   ซ่ึงอาจจะชวยใหพระภิกษุสูงอายุมีกําลังใจและเห็นคุณคาของตนเอง
มากยิ่งขึ้น  

 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยคร้ังตอไป 
2.1 ควรมีการศึกษาสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุที่อยูในเขตอําเภออื่น หรือ

จังหวัดอื่นของประเทศไทย  โดยมีตัวแปรอื่น ๆ  ที่อาจสงผลตอสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ
ดวยกัน   เพื่อนําไปสูการสงเสริมหรือพัฒนาสุขภาพจิตทั้งของพระภิกษุสูงอายุและพระภิกษุทั่วไป
ไดเชนกัน   เพื่อจะไดทราบวาสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ 

2.2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสุขภาพจิตระหวางพระภิกษุสูงอายุในเขตเมือง 
กับพระภิกษุสูงอายุที่อยูในชนบท   วามีสุขภาพจิตแตกตางหรือไมอยางไร   เพื่อผลการวิจัยที่
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หลากหลายและครอบคลุมกลุมประชากรที่อยูพื้นที่ตางกัน    และสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัย
ไปเปนแนวทางในการสงเสริมสุขภาพจิตไดอยางเหมาะสม 

2.3  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  ที่จะสงเสริมพัฒนาตอ
ภาวะสุขภาพจิต   นอกจากหลักธรรมตาง ๆ  ที่อางมาแลว  ที่สามารถทําใหสุขภาพจิตดีขึ้น  เพื่อจะ
ความเห็นชัดเจนในเรื่องสุขภาพจิต 

2.4  ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอสุขภาพจิตของ
พระภิกษุสูงอายุ  เพื่อใหไดขอมูลที่มีความละเอียดมากขึ้น  ทั้งนี้พระภิกษุสูงอายุอาจมีสุขภาพจิตที่
แตกตางกันไป  เพื่อจะไดรูแนวทางและวิธีการปฏิบัติของแตละรูปไดดียิ่งขึ้น 
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ศาสตร) สาขาอนามัยครอบครัว   บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยมหิดล,  2540. 

จงรักษ  ศภุกิจเจริญ. “การศึกษาความสัมพนัธระหวางการยอมรับตนเอง  สัมพันธภาพในครอบครัว  
และพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดในผูปวยสูงอายุ.”    วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร- 

 มหาบัณฑิต   สาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527. 
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จรัสวรรณ   เทยีนประภาส   และพัชรี   ตันศิริ.  การพยาบาลผูสูงอายุ.  กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล,  2536. 

จริยาวัตร   คมพยัคฆ.  “การวิจัยทางการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูรับบริการและใหบริการ.” 
ใน  การประชุมวิชาการสมาคมศิษยเกาพยาบาลศิริราช ฯ ครั้งที่  8  เร่ืองวิจัยทางการ
พยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในทศวรรษหนา : ทิศทางและรูปแบบ,  4 – 11.  
นครปฐม :  สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขของอาเซียน    มหาวิทยาลัยมหิดล,  2537. 

จันทรพลอย    สินสุขเศรษฐ. “ภาวะสุขภาพและการดูแลตนเองของผูสูงอายุ  จังหวัดเชียงใหม.” 
วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาสาธารณสุขศาสตร บัณฑิต-  
วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541. 

จันทิมา    จารณศรี. “สุขภาพจิตผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราบานบางแค   กรุงเทพมหานคร.”
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  วิชาเอกสุขศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2539. 

จารุวรรณ   เหมะธร  และพมิพวรรณ   ศิลปสุวรรณ. รายงานการศึกษาวิจัยความตองการทางสุขภาพ
อนามัยของผูสูงอายุ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล, 2526. 

จิตรกัญญาณ    บุญญา.  “สุขภาพจิตของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ  จังหวัดพิจิตร : ศึกษาเฉพาะกรณี
ชมรมผูสูงอายุในเขตเทศเมืองตะพานหิน.” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต   
วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว   มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2539. 

จินตนา     รอดนําพา.  “การดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2535. 

จิระพร   อภิชาตบุตร. “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  การอุปถัมภจากครอบครัว  และการ
บริการสุขภาพในชุมชนกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชุมชนแออัด   กรุงเทพมหานคร.”
วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  
บัณฑิตวิทยาลัย    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. 

จิราภา    เต็งไตรรัตน   และคณะ.   จิตวิทยาทั่วไป.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2543. 

ฉวีวรรณ    แกวพรหม. “ความสัมพันธระหวางโครงสรางเครือขายทางสังคม และการสนับสนุน
ทางสังคมที่รับรู  กับสุขภาพจิตของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร.” 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   ภาควิชาพยาบาลศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2530. 
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ฉัตรทอง   อินทรนอก. “พฤติกรรมการดูแลตนเอง  และคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.”   วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตร-
มหาบัณฑิ ต    สาข า วิ ช า ก า รพย าบ าลอน ามั ย ชุ มชน    บัณฑิ ต วิ ท ย า ลั ย   
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. 

ไฉไล   ไชยเสวี.  “ความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในครอบครัว  การมีสวนรวมในสังคม  ความ
พึงพอใจในชีวิต  ความวิตกกังวลในสภาพการสูงอายุ  และการสนับสนุนทางสังคมกับ
สุขภาพกายของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลตํารวจ.” วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต    สาขาวิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาสังคม   บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2539. 

ชลธิชา  วังวิเวก. “ความสัมพันธของสถานภาพสุขภาพกาย   แรงสนับสนุนทางสังคม และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตของผู สูงอายุ  : กรณีศึกษา  ผู สูงอายุ
โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขา
วิชาเอกอนามัยครอบครัว   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537. 

ชนิดา  ราธี. “การเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันศึกษาเอกชน  สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย.” วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุข-
ศาสตร)  สาขาวิชาเอกพยาบาลสาธารณสุข  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล,  
2543. 

ชูศักดิ์   เวชแพทย  และคณะ. สรีรวิทยาของผูสูงอาย.ุ  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531. 

เชอร่ี    ทองเพ็ญ. “ความสัมพันธระหวางความกลัวสภาพการสูงอายุ  ความเขมแข็งในการมองโลก
การระลึกถึงความหลัง การสนับสนุนทางสังคม และปจจัยทางชีวสังคม กับความผาสุก
ในชีวิตของผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุ   กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต    วิชาเอกจิตวิทยาพัฒนาการ   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย- 

 ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2537. 
ดวงใจ    เปลี่ยนบํารุง. “พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดชายแดน

ภาคใตของประเทศไทย.”  วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา-
การพยาบาลผูใหญ    บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยมหิดล,  2540. 
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ดวงพร    รัตนอมรชัย.  “ความสัมพันธระหวางปจจัยลักษณะสวนบุคคล  การรับรูภาวะสุขภาพและ
การรับรูการควบคุมสุขภาพ  กับวิถีชีวิตของผูสูงอายุในจังหวัดอางทอง.” วิทยานิพนธ
ป ริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชา เอกพยาบาลสาธารณสุข   บัณฑิตวิทยาลั ย  
มหาวิทยาลัยมหิดล,  2535. 

เต็มเดือน   ศรีผอง. “สุขภาพจิตของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุเมืองเกษ  อําเภอเกษตรวิสัย  จังหวัด
รอยเอ็ด.”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542. 

ทวีทอง    หงษวิวัฒน.  การดูแลสุขภาพตนเองทัศนะทางสังคมวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : ศูนย
ศึกษานโยบายสาธารณสุข   มหาวิทยาลัยมหิดล,  2533. 

ทัศนา   บุญทอง. “กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ.” ใน เอกสารประกอบการสอนชุด วิชา
ประสบการณวิชาชีพพยาบาล   หนวยที่  1 – 5  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 15 – 
30.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2532.  

ทัศนีย   เกริกกุลธร. “การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองสระบุรี.”  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพยาบาล-
ศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536. 

ทิพยฆัมพร   เกษโกมล.  “การพัฒนามาตรวัดความเชื่อในสมรรถนะของตนในการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุ.” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวัดและ-
ประเมินผลการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. 

ธรรมรัตน    คชรัตน.  “การศึกษาความสนใจและวิธีการในการรับขาวสารของผูสูงอายุ : ศึกษา
เฉพาะกรณีในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี.” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาประชากรศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533. 

ธาราภา   ธานี.  “ผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุม  การฝกสมาธิ  การฝกการออกกําลังกายที่มีตอ
การดูแลตนเอง ดานสุขภาพในผูปวยอายุโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการแนะแนวและใหคําปรึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
2539. 

นงลักษณ    บุญไทย.  “ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุและความสัมพันธกับปจจัยอ่ืน ๆ.”
วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)  สาขาวิชาเอก
อนามัยครอบครัว    บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539. 
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นภาพร     ชโยวรรณ.   สถานการณผูสูงอายุไทยในปจจุบัน  ในการประชุมวิชาการแหงชาติวาดวย
ผูสูงอายุ : สูวัยสูงอายุดวยคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมประชาสงเคราะห,  
2542. 

นภาพร   ชโยวรรณ, มาลินี  วงษสิทธิ์  และจันทรเพ็ญ  แสงเทียนฉาย. สรุปผลการวิจัยโครงการวิจัย
ผลกระทบทาง เศรษฐกิ จ  สั งคม  และประชากรผู สู งอายุ ในประ เทศไทย .
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2532. 

นภาพร   วงศใหญ. “ความหวังและพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตของผูสูงอายุจังหวัด
พะเยา.”  วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพจิตและ-
การพยาบาลจิตเวช    บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542. 

นริศรา    ลีลามานิตย.   “ความรูและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพของชาวบานสันโปรง   ตําบล
บานกาด   กิ่งอําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม : ความรูและการปฏิบัติในการดูแล
สุขภาพอนามัยตนเองของผูสูงอายุ.”  วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตร 

 มหาบัณฑิต    สาขาวิชาการพยาบาล   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2534. 
นิตยา    ภาสุนันท. “พยาบาลกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ.” ใน การประชุมวิชาการและพยาบาล

ศาสตร  ครั้งที่ 3  เร่ืองการพยาบาลกับสุขภาพ  Nursing  and  Health  3 – 5 เมษายน  
2533  มหาวิทยาลัยมหิดล,  บรรณาธิการ.  กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2533.  

นิรนาท  วิทยโชคกิติคุณ. “ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ.” 
วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  บัณฑิต-
วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534. 

นิสา    ส.ตุมรสุนทร  และคณะ. การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุในครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะที่ 2 : การทดลองการใหบริการผูสูงอายุตามความตองการของผูสูงอายุ  อําเภอ
เพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534. 

นุชลดา  โรจนประภาพรรณ.  “ความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในครอบครัว  การอบรมเลี้ยงดู
ของบิดามารดากับความรูสึกมีคุณคาในตนเองของวัยรุนตอนตน  ศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา   อําเภออรัญประเทศ   จังหวัดสระแกว .” 
วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาเอก
อนามัยครอบครัว   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2540. 

นุสรา  นามเดช. “การสรางแบบทดสอบเพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ.”วิทยานิพนธปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาสุขภาพจิต   บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,  2539. 
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เนตรนภา  จัตุรงคแสง. “การเปรียบเทียบอัตมโนทัศนและความซึมเศราของผูสูงอายุที่อาศัยอยู
ภายในและภายนอกสถานสงเคราหคนชรา.”วิทยานิพนธปริญญาสังคมศาสตร-
มหาบัณฑิต    สาขาสังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข   บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล,  2540. 

บรรลุ    ศิริพานิช.   คูมือผูสูงอายุฉบับสมบูรณ.   กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพหมอชาวบาน, 
2545. 

บรรลุ   ศิริพานิช และคณะ. รายงานการวิจัยพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุยืนยาวและ
แข็งแรง.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531. 

บังอรรัตน    ศุขตระกูล.  “การศึกษาเปรียบเทียบสถานภาพสุขภาพจิตของผูสูงอายุในเขตชุมชน
แออัดและในเขตชุมชนไมแออัด.” วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการระบาด   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล,  2532. 

บัวทอง  สวางโสภากุล. สุขภาพจิต. ภาควชิาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  
2524. 

บุญเยี่ยม    ตระกูลวงษ.  “จิตวิทยาสังคมกบัการสาธารณสุข.”   ใน  เอกสารการสอนชุดวิชาสังคม
วิทยาการแพทย.  หนวยที่ 9 – 15  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 20 – 36. นนทบุรี : 

                    สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, 2532 
ปยะพันธ  นันตา. “การรับรูดานสุขภาพความสามารถของตนเองกับการออกกําลังกายของ

ผูสูงอายุ.”   วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการพยาบาล
ผูสูงอายุบัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2541. 

ปรีชา   อุปโยคิน  และคณะ. ไมไกลฝง : สถานภาพและบทบาทผูสูงอายุไทย. กรุงเทพมหานคร : 
เจริญดีการพิมพ, 2541. 

ปรีชา   ศตวรรษธํารง และคณะ.  การศึกษาความชุกและปจจัยที่เกี่ยวของของภาวะสมองเสื่อมและ
ภาวะซึมเศราในผูสูงอายุไทย.  กรุงเทพมหานคร :โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา, 2544. 

ประคอง   กรรณสูต.  สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538. 

ประพิมพดาว   สุคนธ. “สุขภาพจิตผูสูงอายุ : ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา  เขตยานนาวา   
กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต  คณะ
สังคมสงเคราะหศาสตร   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2526. 
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ประพิศ   จันทรพฤกษา.  “ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพและการมีสวนรวมในสังคม กับความ
พอใจในชีวิตของผูสูงอายุไทยในเขตกรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต    สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2537. 

ประภาเพ็ญ   สุวรรณ :  “สุขศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในยุคโลกาภิวัฒน.”  เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการสุขศึกษาแหงชาติ  คร้ังที่  7   ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  
จังหวัดอุดรธานี,  23 – 27  เมษายน  2538. (อัดสําเนา) 

ประเวศ  วะสี.  พุทธธรรมกับอุดมการณสําหรับศตวรรษที่ 21.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มูลนิธิโกมลคีมทอง,  2542. 

ปราโมทย  วังสะอาด. “ปจจัยที่มีความสัมพันธตอสุขภาพจิตผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ.” 
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาประชากรศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530. 

เปรมฤดี   เจริญพร. “ความสัมพันธระหวางสภาวะสุขภาพ   การควบคุมตนเอง  แรงสนับสนุนทาง
สังคม  และความพึงพอใจในปฏิบัติงาน  กับพฤติกรรมการปองกันสุขภาพของ
พนักงานรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาเอกพยาบาลสาธารณสุข  บัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยมหิดล,  2542. 

ผองพรรณ   เกิดพิทักษ.   สุขภาพจิตเบื้องตน.  กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตการพมิพ,  2530. 
ฝน  แสงสิงแกว. เร่ืองของสุขภาพจิต. พมิพคร้ังที่ 2  กรุงเทพมหานคร : สมาคมสุขภาพจิตแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ, 2521. 
พวงผกา   ช่ืนแสงเนตร. “ความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในครอบครัว  พฤติกรรมการดูแล

ตนเอง  และความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ : กรณีศึกษาสมาชิกชมรมผูสูงอายุเขต
พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมชายฝงตะวันออก จังหวัดชลบุรี.”  วิทยานิพนธปริญญา-
มหาบัณฑิต    สาขาพยาบาลศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538. 

พวงเพ็ญ   เผือกสวัสดิ์. “ความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะสุขภาพ  และปจจัยสวนบุคคลกับ
พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในจังหวัดสุราษฎรธานี.”   วิทยานิพนธพยาบาลศาสตร- 

                     มหาบัณฑติ   สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร, 2538. 
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พวงรัตน   ทวีรัตน. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. กรุงเทพมหานคร : สํานัก
ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 
2543. 

พรพจน    กิ่งแกว. “องคประกอบทางดานครอบครัวที่มีผลตอสุขภาพของผูสูงอายุ   ตําบลชางเผือก
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม.”  วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการพยาบาล   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538. 

พรเพ็ญ   พยัคฆาภรณ. “การเปดรับ การใชประโยชนและความพึงพอใจจากสื่อมวลชนของผูสูงอายุ
ไทย.”  วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ 
บัณฑิตวิทยาลัย    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539. 

พรเทพ    สารหงษ. “พุทธจริยธรรมในการดูแลผูสูงอายุ : ศึกษากรณีสถานสงเคราะหคนชราวาสนะ
เวศนในพระสังฆราชูปถัมภ   จังหวดัพระนครศรีอยุธยา.”  วิทยานพินธปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑติ   สาขาวิชาจริยศาสตรศึกษา  บัณฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. 

พรรณาราย   รัตนไพฑูรย. “การศึกษาวิธีปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน : ศึกษา
เฉพาะกรณีของพระธรรมธีรราชมหามุนี.” วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพุทธศาสนา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   กรุงเทพ ฯ, 2544.    

พนิดา    คุณาธรรม. “ทัศนคติและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในจังหวัดตรัง.”
วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาประชากรศึกษา   บัณฑิต-
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,  2538. 

พระมหานราธิป   แกวประสิทธิ์.  “ปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจอุปสมบท
เปนภิกษุของสามเณรในเขตภาคกลาง.”  วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. 

พระราชวรมุนี (ป.อ.  ประยุตฺโต). บทบาทของพระสงฆในสังคมปจจุบัน. กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพโกมลคีมทอง,  2526. 

พระเทพเวที   (ป.อ. ประยุตฺโต).  ธรรมเพื่อชีวิตและการพฒันาธรรม.  กรุงเทพมหานคร  :  อมรินทร 
                    พร้ินติ้ง  จํากัด,  2532. 
พระธรรมปฎก  (ป.อ. ประยุตฺโต).  พุทธธรรม. พิมพคร้ังที่  6.  กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ-

ราชวิทยาลัย,  2538. 
__________.ก.จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคนตามธรรมชาต.ิกรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จํากัด,  

2539. 
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__________.ข.จะพัฒนาคนกันอยางไร. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สหธรรมิก  จํากดั,  
2539. 

__________.โพชฌงคพุทธวธีิเสริมสุขภาพ.   พิมพคร้ังที่ 7.  กรุงเทพมหานคร : บริษัท  สหธรรมิก  
จํากัด,  2540. 

__________.การแพทยยุคใหมในพุทธทัศน.  พิมพคร้ังที ่2 . กรุงเทพมหานคร : บริษัท  ธรรมสาร  
จํากัด,  2542. 

พระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบบัจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พระสุตตันตปฏก  อังคุตตรนิกาย  ตกินิบาต-
อัฏฐกนิบาต. 92 เลม.  กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539. 

พีรนุช   จันทรคุปต. “พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุชาวเขาเผากะเหรี่ยงใน
จังหวัดเชียงใหม.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ   
บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. 

พุทธทาส   ภิกขุ.   จิตวางในชีวิตประจําวัน.   กรุงเทพมหานคร : องคการคาคุรุสภา,  2523. 
พุธเมษ    หมื่นคําแสน. “ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผูสูงอายุชาว

กะเหรี่ยง.” วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ 
บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542. 

พัชรี   ตันศิริ.  การเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคมในผูสูงอายุ  การพยาบาลผูสูงอายุ.  พิมพคร้ังที่ 2. 
กรุงเทพมหานคร  :โรงพิมพรุงเรืองธรรม,  2533. 

พัฒนาพร   กิติวิบูลย. การจัดบริการสังคมสําหรับผูสูงอายุในลักษณะหนวยเคลื่อนที่ในชุมชนตาม
ทัศนะของบุคลากรที่เกี่ยวของ. กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543. 

เพชรา  อินทรพานิช. “ความสัมพันธระหวางการรับรูภาวะสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคมกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในเขตชุมชนแออัด เขตเทศบาลเมืองอุดรธานี.” 
วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน   
บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2536. 

ภคพิมล ไกรสร. “ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร  แบบแผนในการดําเนินชีวิต 
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง กับการประเมินความสามารถในการจํา ความสนใจและ
ภาษาของผูสูงอายุ.”  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุข-
ศาสตร) สาขาวิชาเอกพยาบาลสาธารณสุข  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541. 
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ภาวินี    ธนบดีธรรมจารี. “ปจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลตอความสํานึกในคุณคาในตนเองของพยาบาล
จิตเวช   โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา.”   วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตร- 
มหาบัณฑิต    สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช    บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  2540. 

ภัทรพร   ไพเราะ. “ความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุใน
จังหวัดนครปฐม.” วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาล-
ศาสตร   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. 

มณฑนา    เจริญกุศล. “แรงสนับสนุนทางสังคม  ความสามารถในการดูแลตนเอง  และภาวะ
สุขภาพของผูสูงอายุ.” วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร   บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534. 

มนตรี     ตันประยูร. “ปจจัยที่มีผลตอภาวะการเจ็บปวยของผูสูงอายุ : ศึกษาเปรียบเทียบระหวางเขต
เมืองและเขตชนบทของประเทศไทย.” วิทยานิพนธปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิจัยประชากรและสังคม   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532. 

มธุรส    จันทรแสงศรี. “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  การรับรูภาวะสุขภาพ และแรง
สนับสนุนทางสังคมกับการปฏิบัติกิจกรรมของผูสูอายุแขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการ-
บริหารการพยาบาล   บัณฑิตวิทยาลัย    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2540. 

มยุรา    นพพรพันธุ. “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพของผูสูงอายุในประเทศไทย.” วิทยานิพนธ
ปริญญาสังคมวิทยามหาบัณฑิต   สาขาวิชาประชากรศาสตร   บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย   เลมที่ 14, 20, 21, 23, 29.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช-
วิทยาลัย,  2539. 

มารศรี   นุชแสงพลี. “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูสูงอายุ : กรณีศึกษาผูสูงอายุในชมุชน
บอนไก กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา-
มหาบัณฑิต    คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2532. 

มาลินี   วงษสิทธิ์ และคณะ. โครงการการมีสวนรวมของชุมชนในการดูแลผูสูงอายุใหบริการและ
กิจกรรมตาง ๆ แกผูสูงอาย.ุ  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ 

 มหาวิทยาลัย,  2541. 
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มาโนช ทับมณี.“ความซึมเศราและภาวะสมองเสื่อมในผูสูงอายุไทยในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร.”  
วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก   บัณฑิต-
วิทยาลัย    มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541. 

ไมตรี    ติยะรัตนกูร. “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร : 
กรณีศึกษาผูสูงอายุชมรมผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร.”วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   
สาขาประชากรและสังคม   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535. 

เยาวลักษณ    มหาสิทธิวัฒน. “ความสัมพันธระหวางการรับรูการเปลี่ยนแปลงทางกายจิตสังคม 
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  และพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ  ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี.”   วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพยาบาล-
ศาสตร   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529. 

ยุวดี     กฤษวัฒนาภรณ.    “การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวที่มีตอผูสูงอายุ   ในเคหะชุมชน-
ทุงสองหอง.”    วิทยานิพนธปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต   คณะสังคม-
สงเคราะหศาสตร    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537. 

รจนารถ   รวงลือ. “การปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี.” 
วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน  
บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยขอนแกน,  2536. 

รําพรรณ    ภัทรนิตย. “ผลของการใชเวลาตอสุขภาพจิตในขาราชการบํานาญเกษียณอายุในจังหวัด
ขอนแกน.” วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาประชากรศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหิดล,  2529. 

ละออง    สุวิทยาภรณ. “ปญหาสุขภาพอนามัยผูสูงอายุในชนบท : กรณีศึกษาเฉพาะอําเภอควนขนุน 
จังหวัดพัทลุง.” วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเอกสุขศึกษา  บัณฑิต-
วิทยาลัย    มหาวิทยาลัยมหิดล,  2534. 

ลิขิต   กาญจนาภรณ.  สุขภาพจิต . นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตพระราชวัง-
สนามจันทร, 2547. 

ลําเนาว    เรืองยศ. “ความสัมพันธระหวางอัตมโนทัศน  การสนับสนุนทางสังคมกับสุขภาพจิตของ
ผูสูงอายุ.”  วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาสุขภาพจิตและ-
การพยาบาลจิตเวช   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2535. 
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ลักษมี  บุญธรรม.“อัตมโนทัศน การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ   
อําเมืองศรีสะเกษ  จังหวดัศรีสะเกษ.” วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาเอกพยาบาลสาธารณสุข  บัณฑิตวิทยาลยั   
มหาวิทยาลัยมหิดล,  2540. 

วรพนิต   ศุกระแพทย.“ความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเอง ปจจัยพื้นฐานบาง
ประการกับความบกพรองในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ.” วิทยานิพนธปริญญา 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาประชากรศึกษา   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539. 
วรรณระวี    อัคนิจ. “ความรูสึกมีคุณคาในตนเองและการดูแลตนเองในผูปวยปอดอุดกั้นเรื้อรัง.” 

วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาพยาบาลศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล,  2534. 

วรรณวิมล  เบญจกุล. “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  การสนับสนุนทางสังคมกับแบบ
แผนชีวิตของผูสูงอายุ.”  วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการ
พยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2535. 

วชิราภรณ   สุมนวงศ.  “ความสัมพันธระหวางความวิตกกังวลและภาวะสุขภาพของผูสูงอายุใน
สถานสงเคราะหคนชรา.” วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การพยาบาลอายุรศาสตรและศัลยศาสตร   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  
2536. 

วราภรณ    แสงวัชร. “ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวกับสุขภาพจิต
ของผูสูงอายุ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเลิดสิน.”  วิทยานิพนธปริญญาสังคม
สงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาสังคมสงเคราะห   

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537. 
วราภรณ    นารินรักษ.  “ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  ความเชื่ออํานาจภายใน – ภายนอก

ตนดานสุขภาพกับการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง     แขวง-  
 รองเมือง   เขตปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตร- 
 มหาบัณฑิต    สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล   บัณฑิตวิทยาลัย    
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2540. 
วาสนา   ราชรักษ. “การศึกษาปญหาและความตองการของพระสงฆอาพาธที่เขารับการรักษาใน

โรงพยาบาลของรัฐ  ในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลสงฆ และ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ.”  วิทยานิพนธปริญญาสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต    
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2531. 
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วิภาดา   วัฒนนามกุล. “ความสัมพันธระหวางความคาดหวังและการรับรูเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ
ในครอบครัวของผู สูงอายุและผูดูแลในเขตเทศบาลเมือง   จังหวัดขอนแกน .” 
วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว 
บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยขอนแกน,  2539. 

วิมลพรรณ    นิธิพงศ.  “ผลของการมีสวนรวมในกลุมชวยเหลือตนเองตอการเห็นคุณคาในตนเอง
และการปฏิบัติกิจกรรมของผูสูงอายุ.”  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล   บัณฑิตวิทยาลัย   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535. 

วิลาวัณย  ชมนิรัตน.“การปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ.” วิทยานิพนธ
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แบบสัมภาษณ 
 

เร่ือง ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอาย ุ
ในเขตอําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ 

 
คําอธิบาย 
 แบบสัมภาษณฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาระดับสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ   เพื่อ
รวบรวมขอมูลการทําวิจัยวิทยานิพนธ   โดยไดแบงแบบสัมภาษณนี้ออกเปน  5  สวน   ดังนี้ 

สวนที่  1  แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคลของพระภิกษุสูงอายุ 
สวนที่  2  แบบสัมภาษณความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
สวนที่  3  แบบสัมภาษณการดูแลตนเอง 
สวนที่  4  แบบสมัภาษณการไดรับการสนับสนุนทางสังคม 
สวนที่  5  แบบสัมภาษณสุขภาพจิตของพระภกิษุสูงอาย ุ

 จึงเรียนมาขอความรวมมือใหพระภิกษุสูงอายุตอบแบบสัมภาษณตามความเปนจริง  
ผูวิจัยจะเก็บขอมูลไวเปนความลับและจะนําไปใชประโยชนเพื่อทําวิทยานิพนธเทานั้น  การ
นําเสนอขอมูลของคําตอบจะนําเสนอในภาพรวมไมระบุช่ือและสังกัดวัด     ดังนั้น  คําตอบทั้งหมด
จึงไมสงผลกระทบใด ๆ  ตอทาน 
 ผู วิ จั ยหวั ง เปนอย างยิ่ งว า    คงได รับความอนุ เคราะหจากท านเปนอย างดี  
ขอขอบพระคุณพระภิกษุสูงอายุทุก ๆ  รูปมา  ณ  โอกาสนี้ดวย   
 
 
 

ขอขอบพระคุณ 
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ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว 
บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสัมภาษณ 
เร่ือง  ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอาย ุ

ในเขตอําเภอกันทรลักษ    จังหวัดศรีสะเกษ 
 
สวนที่  1  แบบสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล 

          คําอธิบาย    โปรดเลือกคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงกับตัวทานใหมากที่สุด  โดยทํา   
เครื่องหมาย     ลงในชอง  (    )  ดังนี้            

                                                                   
         1.  ปจจุบนัทานมีอายุ   ในชวงใด                          
               (    )   1.  ระหวาง  60 – 69  ป   
  (    )   2.  ตั้งแต  70  ปขึ้นไป 
         2.  ทานมีพรรษา   ในชวงใด                                                    
  (    )   1.  ต่ํากวา   5  พรรษา 
  (    )   2.  ระหวาง   6 – 10 พรรษา 
  (    )   3.  ตั้งแต   11 พรรษาขึ้นไป 
         3.  ทานกาํลังเรียน   หรือจบการศึกษาแผนกสามัญระดับใด    
  (    )   1.  ระดับประถมศึกษา   
  (    )   2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  หรือเทียบเทา 
  (    )   3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเทา 
                           (    )   4.  ระดับอุดมศึกษา 
         4.  ทานไดศึกษา  หรือจบการศึกษาแผนกนักธรรมระดับใด    
  (    )   1.  ไมไดเรียนนักธรรม 
  (    )   2.  ระดับนักธรรมตรี 
  (    )   3.  ระดับนักธรรมโท 
  (    )   4.  ระดับนักธรรมเอก 
          5.  ทานไดเปรียญธรรม  หรือไมไดเปรียญธรรม   (บาลี) 
  (    )   1.  ไมไดเปรียญธรรม            
               (    )   2.  ไดเปรียญธรรม   
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           6. สถานภาพกอนบวชเปนอยางไร          
   (    )  1.  เคยมีครอบครัวมากอน 
  (    )  2.  ไมเคยมีครอบครัว 
          7. สถานที่จําพรรษา  ณ ปจจุบัน 
  (    )   1.  วัด  
  (    )   2.  สํานักสงฆ 
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สวนที่  2  แบบสัมภาษณเก่ียวกับความรูสกึมีคุณคาในตนเอง 
         คําอธิบาย  โปรดทําเครื่องหมาย    ในชองใหตรงกับความเปนจริงกับตวัทานมาก
ที่สุด  เพียงคําตอบเดียวในแตละขอ  โดยมคีําตอบใหเลือก  3  ระดับ  คอื 
          มาก          หมายถึง  พระภกิษุสูงอายุมีความเห็นดวยกับขอนั้นในระดับมาก 

         ปานกลาง            หมายถึง      พระภิกษุสูงอายุมีความเห็นดวยกับขอนั้นในระดบัปาน
กลาง 

          นอย          หมายถึง  พระภกิษุสูงอายุมีความเห็นดวยกับขอนั้นในระดับนอย 
  
 

ระดับความเห็น ขอท่ี ทานมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  ตอไปนี้  อยางไร 
มาก ปานกลาง นอย 

 
1 

ความสําคัญของตนเอง 
ขาพเจารูสึกภมูิใจ    ที่ไดรับความไววางใจจากผูอ่ืน 

   

2 ขาพเจารูสึกภมูิใจ    ที่ขาพเจาเปนที่ความเคารพของผูอ่ืน    
3   ขาพเจาใหความสําคัญตอกิจกรรมที่เปนสวนรวม   มากกวา

งานสวนตวั 
   

4 ขาพเจาภูมใิจที่คนอื่นใหความสําคัญ  และเปดโอกาสให
ขาพเจาไดแสดงความคิดเหน็ 

   

5 ขาพเจาภูมใิจที่คนอื่นใหความสําคัญ  และประพฤติปฏิบัติ
ตามขาพเจา 

   

 
6 

ความสามารถของตน 
ขาพเจาสามารถทําส่ิงตาง ๆ ไดดี   เมื่อเทยีบกับคนอื่นทีอ่ยู
ในวยัเดยีวกัน 

   

 7   ขาพเจาสามารถเปนที่พึ่ง   และแกปญหาใหกับคนอื่นได    
8 ขาพเจาสามารถทํางานที่รับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดีเสมอ    
9 ขาพเจามีความพอใจกับความสําเร็จ  ในงานที่ทําทุกครั้ง    
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ระดับความเห็น ขอท่ี ทานมีความรูสึกมีคุณคาในตนอง  ตอไปนี้  อยางไร 

มาก ปานกลาง นอย 
 

10 
ความดีของตนเอง 

ขาพเจาไดกระทําหรือใหความรวมกับผูอ่ืน   ในการ
ชวยเหลือผูที่ไดรับความเดือดรอน 

   

11 ขาพเจาไดจัดกิจกรรมในสงเสริมคุณธรรม  วันสําคัญตาง ๆ 
ทางพระพุทธศาสนา  เชน  วันวิสาขบูชา  ฯ 

   

12 ขาพเจาไดใหคําปรึกษา  แนะนํา  เกี่ยวกับการประพฤต ิ
ปฏิบัติกรรมฐาน 

   

13 ขาพเจาไดใหความรูและเปนแบบอยาง  ในการประพฤติ
ปฏิบัติกรรมฐาน 

   

 14  ขาพเจาไดใหคําปรึกษา  แนะนํา   กับบุคคลที่มีปญหาและ
ตองการความชวยเหลือ   

   

15 ขาพเจาไดบริจาควัตถุส่ิงของ   เพื่อชวยเหลือผูที่ได 
รับความเดือดรอน 

   

 
16 

พลังอํานาจของตนเอง 
ขาพเจามั่นใจที่จะตัดสินใจ  หรือกระทําการใด ๆ ไดดวย
ตนเอง 

   

17 ขาพเจาเชื่อวา  การตัดสินใจของขาพเจาเปนที่ยอมรับของ
บุคคลอื่น 

   

18 ขาพเจามั่นใจในการกระทําของตนเองที่  ยดึความถูกตอง
เปนหลัก 

   

19 ขาพเจามุงมั่นที่จะสงเสริมใหบุคคลในชุมชน  รูรักสามัคคี
ในชุมชน 

   

20 ขาพเจามั่นใจวาจะแกปญหา  หรืออุปสรรคตาง ๆ ไดดวย
ตนเอง 
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สวนที่ 3  แบบสัมภาษณเก่ียวกับการดูแลตนเอง 
         คําอธิบาย   โปรดทําเครื่องหมาย    ในชองใหตรงกับความเปนจริงกับตวัทานมาก
ที่สุด   เพียงคําตอบเดียวในแตละขอ   โดยมีคําตอบใหเลือก  3  ระดับ  คือ 
         มาก           หมายถงึ  พระภกิษุสูงอายุมีการดแูลตนเองอยูในระดับมาก 

        ปานกลาง              หมายถึง     พระภกิษุสูงอายุมีการดูแลตนเองอยูในระดับปานกลาง 
         นอย           หมายถงึ  พระภกิษุสูงอายุมีการดแูลตนเองอยูในระดับนอย 
 
 

ระดับการดูแลตนเอง ขอท่ี ทานมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในดานตอไปน้ี  อยางไร 
มาก ปานกลาง นอย 

 
1 

การดูแลตนเองตามความจําเปนโดยทั่วไป 
ขาพเจาฉันอาหารครบ  5 หมู   ตามหลักโภชนาการ 

   

2 ขาพเจาหลีกเลีย่งที่จะฉนัอาหารที่มี   น้ําตาล   และไขมนัสูง    
3 ขาพเจาฉันอาหารที่มีกากใยสูง  เชน  ผัก   ผลไม  เพื่อการมี

สุขภาพที่ด ี
   

4 เมื่อขาพเจาฉันอาหารรวมกับผูอ่ืน   ขาพเจาใชชอนกลาง    
5 ขาพเจาดแูลรักษาความสะอาดรางกาย    และเครื่องใช

สวนตัวอยูเสมอ 
   

6 ขาพเจาทําความสะอาดรอบบริเวณที่อยูอาศัยเปนประจํา    
7 ขาพเจาออกกําลังกายทุกวันดวยวิธีการที่เหมาะสม   เชน   

ปดกวาดทําความสะอาดวัด   เดินจงกรม   เปนตน 
   

8 ขาพเจาไดพักผอนอยางเพยีงพอ    เพื่อสุขภาพที่ด ี    
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ระดับการดูแลตนเอง ขอท่ี ทานมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในดานตอไปน้ี  อยางไร 

มาก ปานกลาง นอย 
 

9 
การดูแลตนเองเมื่อมีปญหาดานสุขภาพ 

ขาพเจายอมรบัและการปรบัตัวกับการเปลี่ยนแปลงของ
รางกายได 

   

10 เมื่ออาพาธ  ขาพเจาจะปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยหรือ
พยาบาลอยางเครงครัด 

   

11 ขาพเจาใหความสําคัญ  และคอยสังเกตอาการความผิดปกติ
ของรางกาย 

   

12 ขาพเจาไดปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัด  
เพื่อใหสุขภาพแข็งแรง 

   

13 เมื่ออาพาธ   ขาพเจาเลือกฉันอาหารออน ๆ และมีคุณคาตอ
รางกาย 

   

14  ขาพเจาออกกาํลังกายดวยการเดินจงกรม  / บิณฑบาต  
เพื่อใหรางกายแข็งแรง  

   

15 เมื่อแพทยนัดตรวจสุขภาพรางกาย    ขาพเจาจะไปตามนดัทุก
คร้ัง 

   

16 ขาพเจาไปตรวจสุขภาพรางกาย   อยางนอยปละ  1 คร้ัง    
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สวนที่  4  แบบสัมภาษณเก่ียวกับการไดรับการสนับสนนุทางสงัคม 
       คําอธิบาย   โปรดทําเครื่องหมาย    ในชองใหตรงกับความเปนจริงกับตวัทานมาก
ที่สุด   เพียงคําตอบเดียวในแตละขอ    โดยมีคําตอบใหเลือก  3  ระดับ  คือ 
         มาก         หมายถึง   พระภกิษุสูงอายุมีความเหน็ดวยกับขอความนั้นอยู 

  ในระดับมาก 
        ปานกลาง           หมายถึง         พระภกิษุสูงอายุมีความเห็นดวยกับขอความนั้นอยู 
   ในระดับปานกลาง 
        นอย                    หมายถึง  พระภกิษุสูงอายุมีความเห็นดวยกับขอความนั้นอยู 

                                           ในระดับนอย 
 

ระดับความเห็น ขอท่ี ทานไดรับการสนับสนุนทางสังคมในดานตาง ๆ   
ตอไปนี้  อยางไร มาก ปานกลาง นอย 

 
1 

ดานอารมณ 
ขาพเจามีบุคคลในครอบครัว   หรือญาติโยมที่สามารถพูดคุย
ปญหาตาง ๆ ได 

   

2 เมื่อมีเร่ืองไมสบายใจ    ขาพเจาสามารถปรึกษากับบุคคลใน
ครอบครัว   หรือญาติโยม 

   

3 ขาพเจาไดรับการดูแลเอาใจใส    จากบุคคลในครอบครัว   
หรือญาติโยมอยูเปนประจํา 

   

4 ขาพเจาไดรับกําลังใจจากบคุคลในครอบครัว  หรือญาติโยม
ในการอบรมศลีธรรมและกิจกรรมสาธารณประโยชนตาง ๆ 

   

5 ขาพเจาไดรับความเคารพนบัถือ   จากบุคคลในครอบครัว   
และญาติโยมอยูเสมอ 

   

 
6 

ดานขอมูลขาวสาร 
ขาพเจาไดรับขาวสารจากบคุคลในครอบครัว  หรือญาติโยม
เกี่ยวกับการดแูลตนเอง   

   

7 เมื่อขาพเจามีขอสงสัยเกี่ยวกบัขอมูลขาวสาร   จะไดรับ
คําอธิบายจากบุคคลในครอบครัว   หรือญาติโยมใหเขาใจ 

   

8 ขาพเจาไดแลกเปลี่ยนประสบการณ  เกีย่วกับการดูแลตนเอง 
กับญาติโยมอยูเสมอ 
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ระดับความเห็น ขอท่ี ทานไดรับการสนับสนุนทางสังคมในดานตาง ๆ   
ตอไปนี้  อยางไร มาก ปานกลาง นอย 

9 ขาพเจาไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ  จากบุคคลใน
ครอบครัว  หรือญาติโยมอยูเสมอ 

   

10 ขาพเจามีความพอใจกับขอมลูขาวสารที่ไดรับ  เพราะ
สามารถนํามาใชกับชีวติประจําวนัได 

   

 
11 

ดานวตัถุสิ่งของ 
ขาพเจาไดรับการสนับสนุนทางดานปจจยั  จากบุคคลใน
ครอบครัว  หรือญาติโยม 

   

12 ขาพเจาไดรับการสนับสนุนเครื่องอุปโภค  จากบุคคลใน
ครอบครัว  หรือญาติโยม 

   

13 ขาพเจาไดรับการสนับสนุนในเรื่องภัตตาหารอยางเพยีงพอ
จากบุคคลในครอบครัว  หรือญาติโยม 

   

14 ขาพเจาไดรับความสะดวกในเรื่องยานพาหนะในการเดนิทาง 
จากบุคคลในครอบครัว  หรือญาติโยม 

   

15 ขาพเจาไดรับการสนับสนุนในเรื่องเภสัชตาง ๆ  จากบุคคล
ในครอบครัว หรือญาติโยม 

   

16 ขาพเจามีความพอใจ  ที่ไดรับการสนับสนุนจากบุคคลใน
ครอบครัว หรือญาติโยม 
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สวนที่  5  แบบสัมภาษณเก่ียวกับสุขภาพจิตของพระภกิษุสูงอาย ุ
          คําอธิบาย    โปรดทําเครื่องหมาย   ในชองใหตรงกับความเปนจริงกับตวัทานมาก
ที่สุด    เพียงคาํตอบเดียวในแตละขอ   โดยมีคําตอบใหเลือก  3  ระดับ คือ 
                       มาก               หมายถึง พระภกิษุสูงอายุเหน็ดวยและปฏิบัติตามขอนั้นใน  

ระดับมาก 
        ปานกลาง        หมายถงึ           พระภกิษุสูงอายุเห็นดวยและปฏิบตัิตามขอนั้นในระดับ

ปานกลาง 
                       นอย               หมายถึง พระภกิษุสูงอายุเหน็ดวยและปฏิบัติตามขอนั้นในระดับ

นอย 
 
 

ระดับการปฏบิัต ิขอท่ี ทานปฏิบตัตินในดานตอไปนี้  อยางไร 
มาก ปานกลาง นอย 

 
1 

การควบคุมอารมณ 
เมื่อไมพอใจในสิ่งใด    ขาพเจาแสดงออกมาทันที 

   

2 ขาพเจาผิดหวงั     เมื่อผูอ่ืนไมเห็นดวยกับความคิดของ
ขาพเจา 

   

3 ขาพเจาไมหวัน่ไหว   เมื่อไดยินคนอืน่นินทาขาพเจา    
4 ขาพเจายอมรบัไดกับคําวากลาว  ตักเตือน  หรือคําแนะนาํ

จากญาติโยมทัง้หลาย  
   

5 ขาพเจารูสึกเฉย ๆ  เมื่อผูอ่ืนนินทาขาพเจาในทางที่ไมด ี    
6 ขาพเจาจะขมใจตนเอง  ไมโตตอบ   เมื่อคนอื่นทําใหโกรธ    
 

7 
ความพอใจในสมณเพศ 

ขาพเจามีความพอใจปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวันของสงฆ 
เชน  การทําวตัร ไหวพระ  สวดมนต ฯ   

   

8 ขาพเจามีความพอใจในการ   เดินจงกรม   รับบิณฑบาต 
ในการเลี้ยงชพีดวยตนเอง 

   

9 ขาพเจาพอใจปฏิบัติกิจวัตรประจําวนัโดยไมขาด    เวนแต
เมื่ออาพาธ 
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ระดับการปฏบิัต ิขอท่ี ทานปฏิบตัตินในดานตอไปนี้  อยางไร 

มาก ปานกลาง นอย 
10 เมื่อขาพเจาบวชแลว  ทําใหขาพเจาเบากายเบาใจ  และหมด

ความกังวลในเรื่องตาง ๆ  
   

11 เมื่อขาพเจาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม   ทําใหขาพเจา 
มีความสุขุมเยอืกเย็น  และมคีวามสงบสุข 

   

 
12 

บทบาทในการชวยเหลือสังคม 
ขาพเจาไดบริจาคปจจัย   วัตถุส่ิงของชวยเหลือกิจกรรม 
ตาง ๆ  ของชุมชนเปนประจํา 

   

13 ขาพเจาพรอมที่จะชวยเหลือผูอ่ืน   ที่ไดรับความเดือดรอน    
14 ขาพเจายนิดีทีจ่ะชักชวนผูอ่ืน  ใหมารวมทาํบุญในการ

ชวยเหลือแกผูตกทุกขไดยากในสังคม 
   

15 ขาพเจาพรอมเปนผูประสานงาน  ระหวางโรงเรียน   วัด  
บาน   เพื่อรวมกิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกัน 

   

16 ขาพเจาพรอมที่จะเปนผูนํา  ในการชวยเหลือสังคมในดาน
ตาง ๆ ได  เชน  การชวยเหลือผูประสบภัย   ฯ 

   

17 ขาพเจาไดเทศนาถึงโทษของอบายมุข  วาเปนทางแหงความ
เสื่อม  ที่ควรหลีกเลี่ยง   

   

18 ขาพเจาพรอมที่จะสนับสนนุโครงการอบรมตาง ๆ  เพื่อ
สงเสริมใหบุคคลมีศีลธรรม   เลิกมัวเมาในอบายมุขทั้งปวง 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข    
คาคะแนนแบบสัมภาษณจําแนกเปนรายขอ  
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  ตารางที่ 17
  คาเฉลี่ยเปนรายขอ  ดานความรูสึกมีคุณคาในตนเอง

ขอ ขอความ คาเฉลี่ย ( x ) (S.D.) แปลผล
    1 ขาพเจารูสึกภูมิใจ    ที่ไดรับความไววางใจจากผูอื่น 2.64 .501 มาก

2 ขาพเจารูสึกภูมิใจ  ที่ขาพเจาเปนที่ความเคารพของผูอื่น 2.76 .430 มาก
3 ขาพเจาใหความสําคัญตอกิจกรรมที่เปนสวนรวมมากกวา

งานสวนตัว 2.84 .364 มาก
4 ขาพเจาภูมิใจที่คนอื่นใหความสําคัญ  และเปดโอกาสให

ขาพเจาไดแสดงความคิดเห็น 2.60 .502 มาก
5 ขาพเจาภูมิใจที่คนอื่นใหความสําคัญ  และประพฤติปฏิบัติ

ตามขาพเจา 2.86 .389 มาก
    6 ขาพเจาสามารถทําสิ่งตาง ๆ ไดดี   เมื่อเทียบกับคนอื่นที่อยู

ในวัยเดียวกัน 2.63 .484 มาก
 7 ขาพเจาสามารถเปนที่พ่ึง   และแกปญหาใหกับคนอื่นได 2.80 .401 มาก
8 ขาพเจาสามารถทํางานที่รับผิดชอบสําเร็จลุลวงดวยดีเสมอ 2.79 .408 มาก
9 ขาพเจามีความพอใจกับความสําเร็จ ในงานที่ทําทุกครั้ง 2.88 .322 มาก

10 ขาพเจาไดกระทําหรือใหความรวมกับผูอื่น  ในการชวย
เหลือผูที่ไดรับความเดือดรอน 2.67 .470 มาก

11 ขาพเจาไดจัดกิจกรรมในสงเสริมคุณธรรม  วันสําคัญตาง ๆ
ทางพระพุทธศาสนา  เชน  วันวิสาขบูชา  ฯ 2.84 .368 มาก

12 ขาพเจาไดใหคําปรึกษา  แนะนํา  เกี่ยวกับการประพฤติ
ปฏิบัติกรรมฐาน 2.57 .497 มาก

13 ขาพเจาไดใหความรูและเปนแบบอยาง  ในการประพฤติ
ปฏิบัติกรรมฐาน 2.58 .495 มาก

14 ขาพเจาไดใหคําปรึกษา  แนะนํา   กับบุคคลที่มีปญหาและ
ตองการความชวยเหลือ 2.53 .500 มาก

15 ขาพเจาไดบริจาควัตถุสิ่งของ    เพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับ
ความเดือดรอน 2.51 .501 มาก

16 ขาพเจามั่นใจที่จะตัดสินใจ  หรือกระทําการใด  ๆ  ไดดวย
ตนเอง 2.90 .304 มาก

17 ขาพเจาเชื่อวา  การตัดสินใจของขาพเจาเปนที่ยอมรับของ
บุคคลอื่น 2.90 .304 มาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



188

ตารางที่ 17 (ตอ)

ขอ ขอความ คาเฉลี่ย  ( x ) (S.D.) แปลผล
18 ขาพเจามั่นใจในการกระทําของตนเองที่ยึดความถูกตองเปน

หลัก 2.96 .194 มาก
19 ขาพเจามุงมั่นที่จะสงเสริมใหบุคคลในชุมชน  รูรักสามัคคี

ในชุมชน 2.94 .235 มาก
20 ขาพเจามั่นใจวาจะแกปญหา  หรืออุปสรรคตาง ๆ ไดดวยตน

เอง 2.87 .339 มาก

  ตารางที่ 18
  คาเฉลี่ยเปนรายขอ  ดานการดูแลตนเอง

ขอ ขอความ คาเฉลี่ย ( x ) (S.D.) แปลผล
1 ขาพเจาฉันอาหารครบ  5 หมู  ตามหลักโภชนาการ 2.50 .511 มาก
2 ขาพเจาหลีกเลี่ยงที่จะฉันอาหารที่มี น้ําตาล และไขมันสูง 2.48 .501 มาก
3 ขาพเจาฉันอาหารที่มีกากใยสูง  เชน  ผัก   ผลไม  เพื่อการมี

สุขภาพที่ดี 2.54 .510 มาก
4 เมื่อขาพเจาฉันอาหารรวมกับผูอื่น  ขาพเจาใชชอนกลาง 2.36 .492 มาก
5 ขาพเจาดูแลรักษาความสะอาดรางกาย   และเครื่องใชสวน

ตัวอยูเสมอ 2.94 .244 มาก
6 ขาพเจาทําความสะอาดรอบบริเวณที่อยูอาศัยเปนประจํา 2.94 .235 มาก
7 ขาพเจาออกกําลังกายทุกวันดวยวิธีการที่เหมาะสม   เชน

ปดกวาดทําความสะอาดวัด   เดินจงกรม   เปนตน 2.93 .253 มาก
8 ขาพเจาไดพักผอนอยางเพียงพอ   เพื่อสุขภาพที่ดี 2.94 .244 มาก
9 การดูแลตนเองเมื่อมีปญหาดานสุขภาพ  ขาพเจายอมรับ

และการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกายได 2.90 .297 มาก
10 เมื่ออาพาธ  ขาพเจาจะปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยหรือ

พยาบาลอยางเครงครัด 2.92 .269 มาก
11 ขาพเจาใหความสําคัญ  และคอยสังเกตความผิดปกติของราง

กาย 2.87 .334 มาก
12 ขาพเจาไดปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัด

เพื่อใหสุขภาพแข็งแรง 2.91 .291 มาก
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ตารางที่ 18 (ตอ)

ขอ ขอความ คาเฉลี่ย ( x ) (S.D.) แปลผล
13 เมื่ออาพาธ  ขาพเจาเลือกฉันอาหารออน ๆ และมีคุณคาตอ

รางกาย 2.73 .444 มาก
14 ขาพเจาออกกําลังกายดวยการเดินจงกรม / บิณฑบาต เพื่อให

รางกายแข็งแรง 2.90 .297 มาก
15 เมื่อแพทยนัดตรวจสุขภาพรางกาย  ขาพเจาจะไปตามนัดทุก

ครั้ง 2.98 .155 มาก
16 ขาพเจาไปตรวจสุขภาพรางกาย   อยางนอยปละ  1 ครั้ง 2.97 .182 มาก

  ตารางที่ 19
  คาเฉลี่ยเปนรายขอ  ดานการไดรับการสนับสนุนทางสังคม

ขอ ขอความ คาเฉลี่ย ( x ) (S.D.) แปลผล

1
ดานอารมณ

ขาพเจามีบุคคลในครอบครัว  หรือญาติโยมที่สามารถ
พูดคุยปญหาตาง ๆ ได 2.56 .535 มาก

2 เมื่อมีเรื่องไมสบายใจ  ขาพเจาสามารถปรึกษากับบุคคล
ในครอบครัว   หรือญาติโยมอยูเสมอ 2.58 .524 มาก

3 ขาพเจาไดรับการดูแลเอาใจใส  จากบุคคลในครอบครัว
หรือญาติโยมอยูเปนประจํา 2.83 377 มาก

4 ขาพเจาไดรับกําลังใจจากบุคคลในครอบครัว  หรือญาติ
โยมในการอบรมศีลธรรมและกิจกรรมสาธารณ
ประโยชนตาง ๆ 2.66 .475 มาก

5 ขาพเจาไดรับความเคารพนับถือ   จากบุคคลในครอบ
ครัว   และญาติโยมอยูเสมอ 2.86 .344 มาก

6 ดานขอมูลขาวสาร
ขาพเจาไดรับขาวสารจากบุคคลในครอบครัว  หรือญาติ
โยมเกี่ยวกับการดูแลตนเอง 2.44 .507 มาก
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ตารางที่ 19 (ตอ)

ขอ ขอความ คาเฉลี่ย ( x ) (S.D.) แปลผล

7 เมื่อขาพเจามีขอสงสัยเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร  จะไดรับ
คําอธิบายจากบุคคลในครอบครัว   หรือญาติโยมใหเขา
ใจ 2.42 .514 มาก

8 ขาพเจาไดแลกเปลี่ยนประสบการณ   เกี่ยวกับการดูแล
ตนเองกับญาติโยม 2.84 .368 มาก

9 ขาพเจาไดรับขอมูลขาวสารดานสุขภาพ   จากบุคคลใน
ครอบครัว  หรือญาติโยมอยูเสมอ 2.32 .489 ปานกลาง

10 ขาพเจามีความพอใจกับขอมูลขาวสารที่ไดรับ   เพราะ
สามารถนํามาใชกับชีวิตประจําวันได 2.60 .512 มาก

11
ดานวัตถุสิ่งของ

ขาพเจาไดรับการสนับสนุนทางดานปจจัย   จากบุคคล
ในครอบครัว  หรือญาติโยม 2.50 .501 มาก

12 ขาพเจาไดรับการสนับสนุนเครื่องอัฏฐบริขาร  จาก
บุคคลในครอบครัว  หรือญาติโยม 2.86 .344 มาก

13 ขาพเจาไดรับการสนับสนุนในเรื่องภัตตาหารอยางเพียง
พอจากบุคคลในครอบครัว   หรือญาติโยม 2.89 .316 มาก

14 ขาพเจาไดรับความสะดวกในเรื่องยานพาหนะในการ
เดินทางจากบุคคลในครอบครัว   หรือญาติโยม 2.80 .397 มาก

15 ขาพเจาไดรับการสนับสนุนในเรื่องเภสัชตาง ๆ  จาก
บุคคลในครอบครัว   หรือญาติโยม 2.65 .507 มาก

16 ขาพเจามีความพอใจ    ที่ไดรับการสนับสนุนจากบุคคล
ในครอบครัว หรือญาติโยม 2.86 .358 มาก
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  ตารางที่ 20
  คาเฉลี่ยเปนรายขอ  ดานสุขภาพจิตของพระภิกษุสูงอายุ

ขอ ขอความ คาเฉลี่ย ( x ) (S.D.) แปลผล

1
การควบคุมอารมณ

เมื่อไมพอใจในสิ่งใด   ขาพเจาแสดงออกมาทันที 1.64 .697 นอย
2 ขาพเจาผิดหวัง   เมื่อผูอื่นไมเห็นดวยกับความคิดของ

ขาพเจา 1.68 .612 ปานกลาง
3 ขาพเจาไมหว่ันไหว   เมื่อผูอื่นยกยองหรือนินทาขาพเจา

2.52 .538 ดี
4 ขาพเจายอมรับไดกับคําวากลาว  ตักเตือน  หรือคําแนะ

นําจากญาติโยมทั้งหลาย 2.76 .442 ดี
5 ขาพเจารูสึกเฉย ๆ  เมื่อผูอื่นนินทาขาพเจาในทางที่ไมดี 2.60 .502 ดี
6 ขาพเจาจะขมใจตนเอง  ไมโตตอบ   เมื่อคนอื่นทําให

โกรธ 2.40 .529 ดี
7 ความพอใจในสมณเพศ

ขาพเจามีความพอใจปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวันของ
สงฆ เชน  การทําวัตร ไหวพระ  สวดมนต ฯ 2.98 .155 ดี

8 ขาพเจามีความพอใจในการ   เดินจงกรม   รับบิณฑบาต
ในการเลี้ยงชีพดวยตนเอง 2.97 .182 ดี

9 ขาพเจาพอใจปฏิบัติกิจวัตรประจําวันโดยไมขาด   เวน
แตเมื่ออาพาธ 2.97 .182 ดี

10 เมื่อขาพเจาบวชแลว  ทําใหขาพเจาเบากายเบาใจ   และ
หมดความกังวลในเรื่องตาง ๆ 2.95 .216 ดี

11 เมื่อขาพเจาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม   ทําให
ขาพเจามีความสุขุมเยือกเย็น   และมีความสงบสุข 2.92 .276 ดี

12 บทบาทในการชวยเหลือสังคม ขาพเจาไดบริจาคปจจัย
วัตถุสิ่งของชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ  ของชุมชนเปน
ประจํา 2.54 .499 ดี

13 ขาพเจาพรอมที่จะชวยเหลือผูอื่น   ที่ไดรับความเดือด
รอน 2.68 .466 ดี

14 ขาพเจายินดีที่จะชักชวนผูอื่น ใหมารวมทําบุญในการ
ชวยเหลือแกผูตกทุกขไดยากในสังคม 2.69 .463 ดี
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ตารางที่ 20 (ตอ)

ขอ ขอความ คาเฉลี่ย ( x ) (S.D.) แปลผล
15 ขาพเจาพรอมเปนผูประสานงาน  ระหวางโรงเรียน   วัด

บาน   เพื่อรวมกิจกรรมสาธารณประโยชนรวมกัน 2.46 .500 ดี
16 ขาพเจาพรอมที่จะเปนผูนํา  ในการชวยเหลือสังคมใน

ดานตาง ๆ ได  เชน  การชวยเหลือผูประสบภัย   ฯ 2.47 .500 ดี
17 ขาพเจาไดเทศนาถึงโทษของอบายมุข  วาเปนทางแหง

ความเสื่อม   ที่ควรหลีกเลี่ยง 2.76 .428 ดี
18 ขาพเจาพรอมที่จะสนับสนุนโครงการอบรมตาง ๆ  เพื่อ

สงเสริมใหบุคคลมีศีลธรรม  เลิกมัวเมาในอบายมุขทั้ง
ปวง 2.90 .297 ดี 
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