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46256306 : สาขาวิชาจิตวทิยาชุมชน 
คําสําคัญ :  พฤติกรรม / การดูแลตนเอง / ผูสูงอายุ 
 เตือนใจ   ทองคํา  :  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค.    
อาจารยผูควบคุมวิทยานพินธ : อ.ดร. นงนุช   โรจนเลิศ , ผศ.ดร. นวลฉวี    ประเสริฐสุข  และ รศ. ลิขิต   กาญจนาภรณ.     
204  หนา .  
   
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ  เปรียบเทียบพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูสูงอายุ ที่มีเพศ  อายุ  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  ภาวะการพักอาศัย  และภาวะการมีโรคประจําตัวที่
แตกตางกัน    ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองทั้งโดยรวม และรายดานประกอบดวยดานรางกาย  ดานจิตใจ  
ดานสังคม  ดานเศรษฐกิจ  ของผูสูงอายุ กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุ ในอําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค  จํานวน 366  คน 
ไดมา โดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ  
 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือคา รอยละ (%) คาเฉลี่ย  ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที 
(Independent Sample t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One –Way ANOVA)ตรวจสอบรายคูดวยวิธี เชฟเฟ 
(Scheffe ׳) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple 
Regression Analysis)  ผลการวิจัยพบวา 
 1.  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย  และดานสังคมของผูสูงอายุอยูในระดับสูง สวนพฤตกิรรมการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุดานจิตใจ  ดานเศรษฐกิจ และโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
 2.  ผูสูงอายุที่มอีายุ ตางกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01     
ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  และไมมีโรคประจําตัว มพีฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.001 และผูสูงอายุที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจตางกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดบั.05     
 3.  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  การเห็นคุณคาในตนเอง   และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ สามารถ
รวมกันทาํนาย พฤติกรรมการดแูลตนเองดานรางกายของผูสูงอายุได รอยละ 36.2  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 4.  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  โลกทศันตอชีวิตของ
ผูสูงอายุ  และการเห็นคุณคาในตนเอง สามารถรวมกนัทํานาย พฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจของผูสูงอายุได  
รอยละ 44.5  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
 5.  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  และการเห็นคุณคาในตนเอง สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการดแูล
ตนเองดานสังคมของผูสูงอายุไดรอยละ37.6  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 6.  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวสามารถ
รวมกันทาํนายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกจิของผูสูงอายุไดรอยละ 27.5  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 7.  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทศันตอชวีิตของผูสูงอาย ุและการไดรับ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการดแูลตนเองโดยรวมของผูสูงอายุได 
รอยละ 52.5  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
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ELDERLIES’ IN AMPHOE TAK- FA , CHANGWAT  NAKHON  SAWAN . THESIS  
ADVISORS : NONGNUCH  ROJANALERT ,  Ed.D.  , ASST  .   PROF.  NUANCHAVEE   
PRASERTSUK , Ph.D., AND ASSOC. PROF.  LIKHIT   KARNCHANAPORN. 204  pp.   
   
 The purposes of this research  were 1) to  study self-care  behavior among  the  
elderlies,  in Amphoe  Tak  Fa  Changwat  Nakhon Sawan  , 2 )to compare  self-care behavior  
as  classified  by  sex  , age , economic  status ,  residential   and  underlying  disease  ,  and 
3) to  estimate  the elderlies , physical , psychological , social  and  economic aspects as 
predictors of self – care behavior . Subjects were 366 elderly  residents in  Amphoe  Tak  Fa  
derived  by  Multistage Random  Sampling Technique. Data  were collected  through  
questionnaires  designed  by  the  researcher  and  were analyzed  for percentage , mean , 
standard deviation ,  t-test , One-way ANOVA and   the Stepwise  Multiple  Regression 
Analysis. 
 The results found that : 
 1. The  elderlies , self-care  behavior  in the aspect  of  physical , and  social status 
were at  the high level ,  psychological and  economic status were at  the  moderate  level .  
 2. The  elderlies ,   self – care behavior  as  classified by  age were significantly 
different at .01, underlying disease were significantly different at .001 , and economic status 
were significantly different at .05.  
 3. Preparation  for  elderly  life  , self-esteem  and  view point of  life predicted the 
elderlies ,  self-care behavior  in  physical  aspect  at the percentage of  36.2 , with  statistical 
significance at .001. 
 4. Preparation  for  elderly  life  , social  support from the family , view point of  life  
and  self-esteem  predicted the  elderlies , self-care behavior  in  psychological  aspect  at the 
percentage of  44.5 , with  statistical significance at .001. 
 5. Preparation  for  elderly  life  , and  self-esteem  predicted the elderlies , self-
care behavior  in  social aspect  at the percentage of  37.6 , with  statistical significance at 
.001. 
 6. Preparation  for  elderly  life   and  social  support from the family  predicted the 
elderlies , self-care behavior  in  economic  aspect  at the percentage of  27.5 , with  statistical 
significance at .001. 
 7.  Preparation  for elderly  life   , social  support  from the family , self-esteem  and  
view point of  life  predicted the elderlies , self-care behavior  in  economic  aspect  at the 
percentage of  52.5,  with  statistical significance at .001 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบกับปญหาการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู สูงอายุ 
เชนเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลก หากยอนดูขอมูลดานประชากรจากหลายสถาบันที่ทําการศึกษา ตาง
ก็ระบุวาสัดสวนประชากรเด็กลดลงจากรอยละ 40 ในป พ.ศ. 2523 เหลือประมาณรอยละ 25 ในป 
พ.ศ. 2543 และคาดวาจะลดลงเหลือรอยละ 22 และรอยละ 20 ในป พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2563 
ตามลําดับ ขณะที่สัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5 เปนรอยละ 9 รอยละ 11 และรอยละ 15 ของ
ชวงปเดียวกัน ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงชาติป2547 ที่ประมาณการวา
สัดสวนประชากรสูงอายุมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และตอเนื่องเปนรอยละ 10.4 ในป 2547 และ
คาดวาจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ11.7 ในป 2553 ซ่ึงหมายความวาไมเกิน 6 ปประเทศไทยจะเขาสูสังคม
วัยสูงอายุและอาจประสบปญหาดานผูสูงอายุอยางรุนแรง (ศศิพัฒน  ยอดเพชร 2548 : 1 )  
 จากการเปลี่ยนแปลงของจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยอม
กอใหเกิดปญหา เกิดผลกระทบตางๆ มากมายทั้งตอตัวผูสูงอายุเอง  ครอบครัว   และสังคมทําให
การดูแลผูสูงอายุเริ่มเปนปญหาของประเทศที่สําคัญในปจจุบัน และอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
ในอนาคต และจากงานวิจัยของ บรรลุ  ศิริพานิช  และคนอื่นๆ ( 2532 : 69 ) พบวาผูสูงอายุไทย
กําลังประสบกับปญหาหลักใหญๆ 2 ประการ คือปญหาสุขภาพ และปญหาเศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของนภาพร  ชโยวรรณ และคณะ( 2532 : 126 ) ที่พบวา มีผูสูงอายุเพียงรอยละ 11 
เทานั้นที่ไมมีปญหาใดๆ เลยชีวิตมีความสุขดี สวนรอยละ 39 มีปญหาเกี่ยวกับการเงินรายได ติดตาม
มาดวยรอยละ 34 มีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพกาย และรอยละ 13 มีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต   ซ่ึง
โดยทั่วไปแลวปญหาสุขภาพกายที่เกิดขึ้นมักมีผลมาจากการเสื่อมของรางกาย  ทําใหอวัยวะทุก
ระบบบกพรอง เชนระบบกลามเนื้อ  ระบบเซลลตางๆฝอ และเสื่อมลงสงผลใหผูสูงอายุมีสุขภาพ
ทรุดโทรม เกิดโรคภัยไขเจ็บงาย นอกจากนั้นความเจริญ และการพัฒนาขึ้นทางดานอุตสาหกรรม 
และเทคโนโลยีของมนุษยยังเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการเสื่อมของอวัยวะตางๆ ทําใหเกิด
โรคภัยไขเจ็บ เชนโรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจ และหลอดเลือด   มะเร็ง  ฯลฯ ซ่ึงโรคเหลานี้สามารถ
ปองกันได (ศรีจิตรา  บุญนาค  2532 : 263 ) และการเจ็บปวยของผูสูงอายุมักเปนการเจ็บปวยที่
เร้ือรัง 
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 เมื่อรางกายของผูสูงอายุเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมลง จากปจจัยที่กลาวมา
ขางตน และทําใหเกิดการเจ็บปวย ยอมมีผลกระทบตอการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง และการ
เจ็บปวยนั้น ทําใหเกิดปญหาดานจิตใจตามมาเพราะเมื่อสุขภาพกายเสื่อมสภาพไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได ผูสูงอายุจะรูสึกวาตนเองไรคุณคาตอครอบครัว และสังคม ( ประพิมพดาว  สุคน             
2526 :11, อางถึงใน นพรัตน  หนูยานยาง 2539 : 5 ) นอกจากปญหาการเจ็บปวยที่มีผลตอจิตใจแลว
สภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปของผูสูงอายุโดยเฉพาะการที่ผูสูงอายุตองเปลี่ยนบทบาทหนาที่ จาก
ผูนําเปนผูตาม หรือผูอาศัย การที่รูสึกตองเปนภาระกับบุตรหลาน  การสูญเสียคูชีวิต และการขาด
เพื่อน ทําใหผูสูงอายุรูสึกเหงา วาเหว ส่ิงเหลานี้ลวนมีผลกระทบทางดานจิตใจทั้งสิ้น จนถึงขั้นทํา
ใหผูสูงอายุบางคนคิดฆาตัวตาย ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ เยาวรัตน  ปรปกษขาม และ
ปราโมทย  ปราสาทกุล ( 2530 : 10 – 13 )ไดศึกษาแนวโนมการทําอัตวินิบาตกรรม  ของประชากร
จากสถิติที่บันทึกไวของ โรงพยาบาลรามาธิบดีพบวามีแนวโนมการฆาตัวตายของผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะผูสูงอายุเพศชาย  
 นอกจากปญหาดานรางกายและจิตใจแลวปญหาที่ผูสูงอายุไทยเผชิญมากอีกปญหาหนึ่ง
คือปญหาดานเศรษฐกิจ ซ่ึงจากการสํารวจ และศึกษาสภาวะทางเศรษฐกิจ และรายไดของผูสูงอายุ
ไทย ของนิศา  ชูโต ( 2531 : 126, อางถึงใน นพรัตน  หนูยานยาง 2539 : 5) พบวารอยละ 30.7 ของ
ผูสูงอายุไทยมีรายไดไมแนนอน เนื่องจากคนไทยสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรมในชนบททํามาหา
เล้ียงชีพพึ่งพาตนเองมาโดยตลอดไมนิยมเก็บออมทรัพยสินแมเมื่ออายุมากขึ้นก็ยังคงทํางานเกษตร 
กรรมไปเรื่อยๆ จนกวารางกายจะทนสูงานไมไหว เมื่อใดหยุดงานจะขาดรายไดไปทันที นอยคนที่
รูจักเก็บออมเงิน หรือสะสม อสังหาริมทรัพยไวใชเมื่อเขาสูวัยชรา ฉะนั้นผูสูงอายุไทยสวนใหญจึงมี
ปญหาในการครองชีพ ยิ่งผูสูงอายุที่แบงสันปนสวนที่ดินทํากินแกลูกหลานจนหมด จะตกอยูใน
สภาพลําบากยิ่งขึ้น ผูสูงอายุจํานวนมากในชนบทจะคงอยูในชนบท รับภาระเลี้ยงหลานเล็กๆ ซ่ึง
บิดามารดาตองไปหางานทําในเมือง รอคอยเงินที่พวกเขาสงมาใหบางเปนครั้งคราว จากการศึกษา 
ของนภาพร  ชโยวรรณ และคณะ ( 2532 : 127 ) ไดศึกษาถึงแหลงที่มาของรายไดผูสูงอายุไทยพบวา 
รอยละ 48 มีรายไดสวนใหญจากบุตร รอยละ 28 มาจากการทํางานของตนเอง และรอยละ 8 มาจาก
เงินออม และมีเพียงรอยละ 2 ที่มีรายไดจากเงินบํานาญ โดยภาพรวมแลว 1 ใน 3 ของผูสูงอายุยังคง
ทํางานอยู  และเมื่อศึกษาถึงความพอเพียงของรายไดตอการเลี้ยงชีพ  พบวารอยละ 49.5 มีรายไดไม
เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ เพราะเมื่อสุขภาพเสื่อมลงสมรรถภาพในการทํางานก็ลดลง ทําใหรายได
ลดลงขณะเดียวกันก็ตองมีรายจายในเรื่องการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น ถึงแมปจจุบันรัฐบาลจะมีนโยบาย
ใหสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรีแกผูสูงอายุก็ตาม แตก็ตองมีรายจายในเรื่องการเดินทาง  การกินอยู
สําหรับคูชีวิตที่ตองไปเฝา หรือดูแลผูปวย  และมีผูสูงอายุบางคนมีความเชื่อวาการรักษาฟรีใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

3

โรงพยาบาลรัฐบาลไมทันใจ  ไมสะดวก ตองรอนาน ไปรับบริการหนวยงานเอกชนหรือคลินิก
ดีกวารวดเร็วทันใจ   และจะไดในสิ่งที่ตองการ  หรือรองขอ   ยิ่งทําใหเกิดการสิ้นเปลืองมากขึ้น  
 นอกจากปญหาดานรางกาย  จิตใจ  และปญหาเศรษฐกิจแลว ปญหาดานสังคมก็สงผล
กระทบตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ  เพราะปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป  เชนวิถีการ
ดําเนินชีวิต  เด็กใหความเคารพตอผูสูงอายุนอยลง บทบาทในสังคมของผูสูงอายุลดลง สังคมแคบ
ลง  ทําใหผูสูงอายุไมสามารถปรับตัวเขากับวิถีชีวิตใหมได มีความนอยเนื้อต่ําใจในการกระทําของ
บุตรหลานผูใกลชิด เกิดปญหาชองวางระหวางวัย ( ปราโมทย  วังสะอาด 2530 : 101 ) ลักษณะของ
ครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเปนครอบครัวเดี่ยว วัยแรงงานเดินทางจากชนบทไปสูเมือง
เพื่อทํามาหากินมากขึ้นบางครอบครัวทิ้งผูสูงอายุใหอยูตามลําพัง บางครอบครัวทิ้งหลานไวให
ผูสูงอายุเล้ียงดู ซ่ึงมีการสงเงินจํานวนหนึ่งมาเพื่อเปนคาใชจายแตบางครอบครัวก็ไมยอมสงเงินมา
เปนคาใชจายทําใหผูสูงอายุตองออกไปทํามาหากินดวยตนเองทั้งตองเล้ียงดูตนเอง และหลาน บาง
ครอบครัวก็มีบุตรหลานคอยดูแลผูสูงอายุแตแสดงใหผูสูงอายุรับรูวาเบื่อหนาย และเปนภาระมากที่
ตองคอยดูแลทําใหผูสูงอายุเกิดความนอยใจเก็บตัวไมอยากเขาสังคม 
 ซ่ึงจะเห็นไดวา ผูสูงอายุสวนใหญตองประสบกับปญหา ดานรางกาย จิตใจ  เศรษฐกิจ 
และสังคม และจะมีแนวโนมเกิดมากขึ้น และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตามจํานวนที่เพิ่มขึ้นของผูสูงอายุ    
และปญหาดังกลาวจะลดลงไดอยางไร และทําอยางไรผูสูงอายุจึงจะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข เมื่อป 2533 องคการอนามัยโลกไดใหหลักในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน 
โดยใชกระบวนการดูแลสุขภาพตนเองเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
สอดคลองกับ สุรเกียรติ  อาชานุภาพ ( 2533 : 5 ) ไดใหความคิดเห็นวาการดูแลสุขภาพตนเอง เปน
จุดมุงหมายอันเปนรูปธรรมของการสาธารณสุขมูลฐาน ซ่ึงตองทําใหประชาชนรูจักการดูแลสุขภาพ
ตนเองไดอยางถูกตอง   ดังนั้นการยกเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองใหเดนชัด จะชวยใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนระบบสาธารณสุข ดังคํากลาวของ ไพจิตร ปวะบุตร ( 2533 : 2-3 ) ที่วาการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในเชิงบวกจะเปนไปไมไดเลยแมจะสรางสถานบริการของรัฐใหสามารถครอบคลุม
ไดดีเพียงใด ตราบใดที่ประชาชนไมมีสวนรวมในการดูแลตนเอง การสงเสริมสุขภาพตนเอง และ
การปองกันโรคของตนเอง  ปจจุบันป 2548 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย เมืองไทยแข็งแรงโดย
มีวัตถุประสงคตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งผูสูงอายุก็เปน
กลุมที่อยูในนโยบายดังกลาว 
 การดูแลตนเองเปนกิจกรรมที่ผสมผสานไปกับการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 
ของแตละบุคคล การดูแลตนเองนับเปนกลวิธีหนึ่งที่มีความสําคัญ และจําเปนตอชีวิตมนุษยเราเปน
อยางยิ่ง การระมัดระวังดูแลเอาใจใสคอยสํารวจ  และใหความสําคัญที่จะปฏิบัติตนเบื้องตนของการ
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ดูแลตนเองที่จะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยเฉพาะในวัยผูสูงอายุซ่ึงเปนวัยที่ประสบกับปญหา
หลายดานตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน และปจจุบันการเพิ่มมากขึ้นของผูสูงอายุ ประกอบกับการ
บริการตางๆที่รัฐพยายามจัดใหไมเพียงพอ จึงถือวาเปนปญหาของประเทศที่สําคัญในอนาคต 
ฉะนั้นจึงมีความจําเปนที่ผูสูงอายุควรจะตองใหความสนใจดูแลตนเอง เพื่อใหการใชชีวิตในชวงนี้
เปนชวงทองของชีวิตอยางแทจริง 
 หากจะยึดหลักการดําเนินงานสาธารณสุขในเรื่องการดูแลตนเองเพื่อใหผูสูงอายุมี
ความสุขในบั้นปลายชีวิตไดนั้น ผูสูงอายุตองมีการเตรียมตัวเพื่อท่ีจะใชชีวิตในบั้นปลายของตนเอง
ไวลวงหนาตั้งแตยังไมเขาสูวัยสูงอายุ  ศรีเรือน  แกวกังวาล ( 2532 : 579 - 581) ไดกลาวถึงการ
เตรียมตัวของผูที่อยูในวัยกลางคนตอการเปนผูสูงอายุที่มีความสุขในอนาคตไวดังนี้ คือการเตรียม
เร่ืองที่อยูอาศัย เชน จะอาศัยอยูที่ไหน กับใคร สถานที่ตั้ง ความสงบความปลอดภัย  การเตรียมเรื่อง
เงิน ไวใชยามสูงอายุตามความเหมาะสมของลักษณะอาชีพ และวิถีชีวิตของแตละบุคคล การเตรียม
ชะลอความแกหรือชะลอความเสื่อม เชน การออกกําลังกายตามสมควรเหมาะแกวัย รูจักปองกัน
โรคภัยไขเจ็บ ดูแลเร่ืองอาหารการกิน รูจักพักผอนหยอนใจ เปนตน เตรียมงาน ผูสูงอายุควรมีงาน
ใดงานหนึ่งทําตามใจรักเหมาะสมกับสภาพรางกายของตน เพราะผูสูงอายุที่ไมมีงานทํามักรูสึกเหงา
หงอยเห็นตนเองไรคา มักใชเวลายุงเกี่ยวกับบุตรหลานมากเกินไป จนตัวเองไรความสุข และบาง
รายอาจทําความยุงยากใหบุตรหลาน แตการตั้งตนงานใหมโดยไมมีการเตรียมตัวเปนเรื่องที่ตองฟน
ฝามาก และการเตรียมตัวดานจิตใจเรื่องลูกหลาน ไมควรคาดหวังความเอื้ออาทรจากลูกหลานมาก
นัก ควรเตรียมตัวและปรับใจในการพึ่งตนเอง เพราะการจะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   
ส่ิงที่เปนตัวกําหนดก็คือ ตัวของผูสูงอายุเอง   
 โอเรม (Orem 1985 : 12, อางถึงใน นพรัตน  หนูยานยาง 2539 : 6) กลาววาการดูแล
ตนเองเปนการปฏิบัติในกิจกรรมที่บุคคลริเริ่มกระทําดวยตนเอง เพื่อรักษาไวซ่ึงชีวิต สุขภาพ และ
สวัสดิภาพของตน การดูแลตนเองเปนเรื่องของธรรมชาติและเปนพฤติกรรมที่เรียนรูภายใต                    
ขนบธรรม เนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชนแตละกลุม การดูแลตนเองแบงออกเปน 3 แบบคือ 
การดูแลตนเองโดยทั่วไป  การดูแลตนเองตามระยะพัฒนาการ  และการดูแลตนเองในภาวะ
เบี่ยงเบนทางสุขภาพ  ( Orem 1985 : 98 ) ในภาวะปกติผูใหญมักจะดูแลตนเองได สวนทารก เด็ก   
ผูเจ็บปวยหรือพิการ อาจตองการความชวยเหลือเกี่ยวกับกิจกรรมการดูแลตนเอง ผูสูงอายุก็มีความ
ตองการความชวยเหลือดูแลในบางเรื่อง เนื่องจากมีขอจํากัดในการดูแลตนเองในดาน อายุ  และการ
มีโรคประจําตัว ที่สงผลใหความสามารถทางดานรางกาย และสติปญญาเสื่อมถอยลง ทําใหเกิด
ความตองการความชวยเหลือจากบุคคลตางๆในสังคม และบุคคลที่จะใหความชวยเหลือที่สําคัญก็
คือ สมาชิกในครอบครัว เพราะเปนผูที่ใกลชิดผูกพันกับผูสูงอายุมากที่สุด ที่ตองคอยใหการ
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สนับสนุนทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ  ซ่ึงจากการศึกษาของ เขมมิกา  ยามะรัต           
(2527 : 106) พบวาผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลสนับสนุนที่ดีในครอบครัว จะมีความพึงพอใจในชีวิต
สูง และมีการปฏิบัติตน เพื่อที่จะดูแลตนเองใหอยูในระดับดีตอไปดวย  นอกจากนี้แลวความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเอง  ก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ กมลพรรณ หอมนาน ( 2539 : 78 )  ที่พบวา ความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ เพราะผูสูงอายุที่มีการเห็น
คุณคาในตนเองสูง   จะสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผานเขามาในชีวิตสามารถยอมรับสถานการณที่
ทําใหตนเองรูสึกผิดหวัง และทอแทใจดวยความเชื่อมั่นในตนเอง ดวยความคาดหวังและความกลา
หาญ จึงเปนคนที่มีความสุข โปป และคณะ (Pope and others 1988 : 5, อางถึงใน ชัยวัฒน                    
วงศอาษา 2539 : 8 ) กลาววา ผูสูงอายุที่เห็นคุณคาในตนเองสูงจะมีพลังในการหลีกเล่ียงปญหา
รุนแรงในอนาคตไดเปนอยางดี และ จากการศึกษาของ เจษฎา   ปนเพ็ง  ( 2547 : 82 ) ยังพบวาโลก
ทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปรับตัวของผูสูงอายุในการที่จะดูแลตนเอง
ตอไปดวย  
 ในฐานะที่ผูวิจัยทํางานในดานสาธารณสุข ในโรงพยาบาลชุมชน ในเขตอําเภอตากฟา  
จังหวัดนครสวรรค  เปนผูรับผิดชอบงานผูสูงอายุ  ซ่ึงจะไดพบกับปญหาการเขารับบริการตรวจ
รักษาดวยโรคที่สามารถปองกันไดเชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคในระบบทางเดิน
หายใจ   โรคในระบบทางเดินอาหารฯลฯ  และกลุมอาการที่เกิดจากสภาพจิตใจ เชน นอนไมหลับ
รับประทานอาหารไมได  ใจสั่น ออนเพลีย ฯลฯ ของผูสูงอายุเฉลี่ยประมาณวันละ 60-80 คน เฉลี่ย
เดือนละประมาณ 1,800 ครั้ง ตองเสียคาใชจายตอปเปนจํานวนเงินหลายแสนบาท  
(โรงพยาบาลตากฟา  2547:ไมปรากฏเลขหนา) และเมื่อมีการตรวจเยี่ยมผูสูงอายุในชุมชน โดยการ
ออกเยี่ยมบานก็จะพบวาผูสูงอายุจะประสบกับปญหา ดานรางกาย ดานจิตใจ  ดานเศรษฐกิจ และ
ดานสังคม  นโยบายของโรงพยาบาลตากฟา  ตองการจะใหบริการกับประชาชนในเชิงรุกมากกวา
เชิงรับ และตองการปองกันการเกิดโรคมากกวาการรักษาโรค สอดคลองกับการปฏิรูประบบสุขภาพ
ที่มุงไปสูการเนนบริการเชิงรุก เพื่อสรางสุขภาพดีนําหนาการซอมสุขภาพเสีย  ซ่ึงเคยมีการ
ดําเนินการโดยการเขาไปใหความรู แนะนํา กับประชาชนโดยเฉพาะผูสูงอายุ ในเขตอําเภอตากฟา
หลายครั้ง  แตก็ไมไดทําใหอัตราการเกิดโรคที่ปองกันได หรือการเขารับบริการลดลง ยิ่งไปกวานั้น
อัตราการฆาตัวตายของผูสูงอายุมีแนวโนมที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ  จากสถิติปงบประมาณ 2545 , 2546 , 
2547 และป 2548( ตุลาคม 2545 - พฤษภาคม 2548 ) มีอัตราการฆาตัวตายของผูสูงอายุจํานวน 3  
คน , 1 คน , 2 คน และ 5 คน ตามลําดับ(โรงพยาบาลตากฟา  2545-2548 : ไมปรากฏเลขหนา) และ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

6

สาเหตุของการฆาตัวตายที่สําคัญของผูสูงอายุคือ การนอยใจสมาชิกในครอบครัว (ปญหาดานจิตใจ)   
ปญหาการเจ็บปวย(ปญหาดานรางกาย) และปญหาเศรษฐกิจ  
 จากปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว หากผูสูงอายุมีความสามารถในการดูแลตนเองได จะทําให
ผูสูงอายุเกิดความพึงพอใจในการดําเนินชีวิต และสามารถดําเนินชีวิตตอไปไดอยางมีความสุข และ
เปนความสุขที่ยั่งยืนไมตองเปนภาระตอครอบครัว และสังคมจึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ  ในเขตรับผิดชอบคืออําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค วามี
การปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลตนเองอยางไร  ในดานรางกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ และ
มีเงื่อนไขหรือปจจัยใดที่กระตุนใหผูสูงอายุดูแลตนเองได ซ่ึงจากการศึกษาที่ผานมามีรายงาน และ
การวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการดูแลตนเองของผูสูงอายุไดแก การเตรียมตัวกอนเขาสู
วัยผูสูงอายุ   การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง  
และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ ซ่ึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา เพื่อจะไดนําผลที่ไดจากการศึกษา
มาเปนขอมูลเบื้องตนในการวางแผนการดําเนินงานเชิงรุกในชุมชน และหาแนวทางในการเผยแพร
รูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษา  ระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง  และโลกทัศนตอชีวิตของ
ผูสูงอายุในอําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบ พฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผูสูงอายุ ที่มีเพศ   อายุ  สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ  ภาวะการพักอาศัย  และภาวะการมีโรคประจําตัว   ตางกัน 
 3.  เพื่อศึกษา  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง  และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย  ของผูสูงอายุในอําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค 
 4. เพื่อศึกษา  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง  และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ  ของผูสูงอายุในอําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค 
 5. เพื่อศึกษา  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง  และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคม  ของผูสูงอายุในอําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค 
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 6. เพื่อศึกษา  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง  และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ   เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจ  ของผูสูงอายุในอําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค 
 7. เพื่อศึกษาการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ    เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม  ของผูสูงอายุในอําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค 
 
ปญหาการวิจัย 
 1. พฤติกรรมการดูแลตนเอง    การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ     แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง  และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ อยูใน
ระดับใด 
    2.  ผูสูงอายุที่มี เพศ   อายุ    สถานภาพทางเศรษฐกิจ   ภาวะการพักอาศัย  และ ภาวะการ
มีโรคประจําตัว   ตางกัน  มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง แตกตางกันหรือไม อยางไร 
 3. การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ    แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว 
การเห็นคุณคาในตนเอง  และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ   เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การดูแลตนเองดานรางกาย  ของผูสูงอายุ หรือไม อยางไร 
 4. การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ    แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว 
การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ   เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองดานจิตใจ  ของผูสูงอายุ หรือไม อยางไร 
 5. การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ    แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว 
การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ   เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองดานสังคม  ของผูสูงอายุ หรือไม อยางไร 
 6. การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ    แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว 
การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ   เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองดานเศรษฐกิจ  ของผูสูงอายุ หรือไม อยางไร 
 7. การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ    แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว 
การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ   เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ดแูลตนเองโดยรวม  ของผูสูงอายุ หรือไม อยางไร 
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สมมติฐานการวิจัย 
      1.  ผูสูงอายุที่มีเพศ ตางกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง แตกตางกัน 
      2.  ผูสูงอายุที่มีอายุ ตางกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง แตกตางกัน 
      3.  ผูสูงอายุที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ ตางกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง แตกตางกัน 
      4.  ผูสูงอายุที่มีภาวะการพักอาศัย ตางกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง แตกตางกัน 
      5.  ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว และไมมีโรคประจําตัวมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง  
แตกตางกัน 
 6. การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ    แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  
การเห็นคุณคาในตนเอง  และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ   เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การดูแลตนเองดานรางกายของผูสูงอายุ 
      7. การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ    แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  
การเห็นคุณคาในตนเอง  และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ   เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การดูแลตนเองดานจิตใจของผูสูงอายุ 
 8. การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ    แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  
การเห็นคุณคาในตนเอง  และโลกทัศนตอชีวิต ของผูสูงอายุ   เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การดูแลตนเองดานสังคมของผูสูงอายุ 
 9.  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ    แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  
การเห็นคุณคาในตนเอง  และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ   เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การดูแลตนเองดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุ 
 10.  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ    แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  
การเห็นคุณคาในตนเอง  และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองโดยรวมของผูสูงอายุ 
 
 ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยที่มีอิทธิตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค จึงไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 
 1.  ขอบเขตดานประชากร   
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ผูสูงอายุ ที่อาศัยอยูในเขตอําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค มาแลวไมนอยกวา 6 เดือน จํานวน  4,336  คน ( เครือขายบริการสุขภาพอําเภอ
ตากฟา  2548 : ไมปรากฎเลขหนา ) 
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 2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง  
     กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ผูสูงอายุ ในอําเภอตากฟา จังหวัด
นครสวรรค จํานวน366 คนทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตรของยามาเน 
(Yamane 1969 : 886, อางถึงใน ประคอง  กรรณสูตร 2542 : 11 ) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 
สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ5  และสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Random Sampling) 

3. ขอบเขตดานตัวแปร  
       ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีดังนี้ 
       3.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)ไดแก 
              3.1.1 สวนบุคคลของผูสูงอายุไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพทางเศรษฐกิจ    
ภาวะการพักอาศัย ภาวะการมีโรคประจําตัว    
              3.1.2 การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ    
              3.1.3  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  
              3.1.4  การเห็นคุณคาในตนเอง 
              3.1.5 โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ    
  3.2  ตัวแปรตาม(Dependent Variables)ไดแกพฤติกรรมการดูแลตนเองแบงเปน 
              3.2.1  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย 
              3.2.2  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ 
              3.2.3  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคม 

          3.2.4  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจ  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเขาใจถึงความหมายของคําที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดตรงกัน ผูวิจัยจึงนิยามความ 
หมายของคําตางๆไวดังตอไปนี้ 
 1. พฤติกรรมการดูแลตนเอง หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมที่ผูสูงอายุ กระทําดวยตนเอง
เพื่อจะรักษาไวซ่ึงชีวิต สุขภาพ และความผาสุกของตน และการปฏิบัติกิจกรรมนั้นตองกระทําอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ หรือปฏิบัติเปนกิจวัตรประจําวัน และยอมรับการปฏิบัติจนเปนนิสัย ซ่ึงการศึกษา
นี้  ไดกําหนดลักษณะการดูแลไว 4 ดานคือ   
  1.1  การดูแลตนเองดานรางกาย หมายถึง  การที่ผูสูงอายุมีกิจกรรมในเรื่องการรักษา
ความสะอาดของรางกาย  การรับประทานอาหาร การขับถายอุจจาระ และปสสาวะ   การปองกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

10

อุบัติเหตุ  การออกกําลังกาย  การดื่มน้ํา  การพักผอนนอนหลับ  การงดใชสารเสพติด  การดูแลความ
สะอาดเรียบรอยภายในบาน  และการตรวจสุขภาพ       
  1.2  การดูแลตนเองดานจิตใจ หมายถึง กิจกรรมที่ผูสูงอายุกระทําเปนปกติวิสัยและ
กระทําดวยตนเอง โดยมีเปาหมายเพื่อการมีสภาพจิตใจที่ดี มีความสุขมีความพึงพอใจ และกระทํา
อยางตอเนื่อง เพื่อประคองจิตใจ และสงเสริมใหมีการพัฒนาการในแตละระยะของวงจรชีวิตได ซ่ึง
ประกอบดวย การพัฒนาการรูจักตนเอง   การติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  การใชเวลาอยางมี
ประสิทธิภาพ   การเผชิญปญหา  การพัฒนาและการดํารงรักษาระบบสนับสนุนทางสังคม  และการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 

  1.3  การดูแลตนเองดานสังคม หมายถึง การที่ผูสูงอายุ เขารวมกิจกรรมในครอบครัว  
เขารวมกิจกรรมในชุมชน เชนกิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรม  งานประเพณีตางๆ  กิจกรรมของ
ชมรมผูสูงอายุ   ตลอดจนการพบปะพูดคุย  การเยี่ยมเยียนเพื่อนบาน 

          1.4  การดูแลตนเองดานเศรษฐกิจ  หมายถึง  การที่ผูสูงอายุมีกิจกรรมในการจัด 
หารายได    และการบริหารรายไดของตนเอง เชน การดูแลผลประโยชนจากรายไดที่ไดรับ การเก็บ
ออมทรัพยสิน  และการใชจายอยางเหมาะสม 
 2.  อายุ หมายถึง อายุเปนปของกลุมตัวอยางนับถึงวันที่ทําการเก็บขอมูล(โดยจะปดเศษ
เดือนตั้งแต 6 เดือนเปน 1 ป)ในการศึกษาครั้งนี้แบงกลุมตัวอยาง  ออกเปน 4  กลุมดังนี้ 
             2.1  กลุมอายุ 60-64 ป 
       2.2   กลุมอายุ 65-69 ป 
       2.3   กลุมอายุ  70- 74 ป 
       2.4   กลุมอายุ 75ป ขึ้นไป 
 3.  สถานภาพทางเศรษฐกิจ หมายถึง การประมาณการรายรับ กับรายจายของผูสูงอายุ
ตอเดือนวามีความเพียงพอหรือไม โดยแบงเปน 3 ลักษณะ คือ 
  3.1  เพียงพอใชจาย  หมายถึง  ผูสูงอายุ ประมาณการวารายรับกับรายจายเทากัน ซ่ึง
พอเพียงสําหรับการใชจายใน 1 เดือน 
  3.2  เพียงพอใชจาย และมีเหลือเก็บ  หมายถึง  ผูสูงอายุ ประมาณการวารายรับ
มากกวารายจาย     ซ่ึงพอเพียงสําหรับการใชจายใน 1 เดือน และยังเหลือเก็บ   
  3.3  ไมเพียงพอใชจาย  หมายถึง  ผูสูงอายุ ประมาณการวารายจายมากกวารายรับซ่ึง
ไมเพียงพอสําหรับการใชจายใน 1 เดือน      
 4. ภาวะการพักอาศัย หมายถึง สภาพการพักอาศัยของผูสูงอายุ กับสมาชิกคนอื่นๆ
ภายในบาน ซ่ึงนอกจากผูสูงอายุแลวยังมีบุคคลใดพักอาศัยอยูรวมกับผูสูงอายุอีกบาง แบงเปน 
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       4.1  ผูสูงอายุอยูตามลําพังคนเดียว    
       4.2  พักอาศัยอยูกับคูสมรส    
       4.3  พักอาศัยอยูกับบุตร/หลาน/ญาติ        
       4.4  พักอาศัยอยูกับคูสมรสและ/หรือบุตรหลาน/ญาติ 
       4.5  พักอาศัยอยูกับบุคคลอื่นที่ไมใชคูสมรสและไมใชบุตรหลานและไมใชญาติ 
 5.  ภาวะการมีโรคประจําตัว  หมายถึง ภาวะการเจ็บปวยทางรางกาย ที่เปนปญหา
ทางดานสุขภาพอนามัยของผูสูงอายุ และกําลังประสบอยู โดยมีระยะเวลาการเจ็บปวยเรื้อรังไมนอย
กวา 6 เดือน และการวินิจฉัยโรคตองมีแพทยเปนผูวินิจฉัยโรคเทานั้น  เชน เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง หัวใจ  ไทรอยด  มะเร็ง  ขอเขาเสื่อม  เกาท   อัมพาต  โรคกระเพาะในการศึกษาครั้งนี้ แบง 
ออกเปน  
  5.1  มีโรคประจําตัว  
                         5.2  ไมมีโรคประจําตัว   
 6.  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  หมายถึง การวางแผนชีวิตของบุคคลกอนจะเขาสู
วัยผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความพรอมเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ และเปนการปองกันภาวะ
วิกฤตในชวงสุดทายของชีวิต ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแบงการเตรียมตัวของผูสูงอายุ  ออกเปน  
       6.1  ดานการเงิน หมายถึง การเตรียม  เกี่ยวกับการประเมินรายรับ-รายจาย  การ
เตรียมสะสมเงินสําหรับใช   การประเมินความสามารถตนเองที่จะหารายไดจากการมีอาชีพสํารองที่
เหมาะ สมกับตนเอง    การสะสมทรัพยในรูปแบบของเงินออม  เชนการประกันชีวิต และสุขภาพ  
  6.2   ดานที่อยูอาศัย  หมายถึง  การเตรียมวาจะอยูที่ไหน อยูกับใคร สถานที่ตรงไหน
ที่เหมาะสมกับสภาพของวัย และมีสภาพแวดลอมเหมาะสม 
      6.3  ดานการใชเวลาวาง หมายถึง การเตรียมหางานอดิเรกท่ีชอบ และอยากทํา และ
เหมาะสมกับวัย 
       6.4  ดานรางกาย  หมายถึง การหาความรูเร่ืองสุขภาพ มีการรับประทานอาหารที่ถูก
สัดสวน เลือกรูปแบบการออกกําลังกายที่เหมาะสม ปฏิบัติตนในเรื่องสุขวิทยาสวนบุคคลอยาง
สม่ําเสมอ   ตรวจรางกายปละ 1 คร้ัง 
  6.5   ดานจิตใจ หมายถึง  การเตรียมจิตใจใหพรอมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางดานรางกาย และสังคม  มีการยอมรับความจริง  มองโลกในแงดี มีการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ 
      7.  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  หมายถึง  การที่ผูสูงอายุไดรับการ
อุปถัมภดูแล หรือปรนนิบัติจากสมาชิกในครอบครัวทั้งที่พักอยูรวมกัน และพักอาศัยตางบาน ไดแก 
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บุตรหลาน คูสมรส ญาติสนิท  หรือผูใหการอุปการะ ซ่ึงมีผลสนับสนุนใหผูสูงอายุสามารถดูแล
ตนเองไดดังนี้ 
     7.1  การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร   หมายถึง  การที่ ผู สูงอายุไดรับความรู 
คําแนะนํา ขอเสนอแนะ หรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดูแลตนเอง 
  7.2  การสนับสนุนทางอารมณ หมายถึง การที่ผูสูงอายุไดรับความรัก ความอบอุนใจ 
กําลังใจ การเขาใจ การไวใจ ความเห็นอกเห็นใจ และการดูแลเอาใจใส 
  7.3  การสนับสนุนดานวัตถุ/การบริการชวยเหลือ  หมายถึง การที่ผูสูงอายุไดรับ
ความชวยเหลือในดานวัตถุส่ิงของ  เงินทอง หรือการบริการชวยเหลือตางๆ 
 8.  การเห็นคุณคาในตนเอง หมายถึง การที่ผูสูงอายุมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง ในเรื่อง
ของการยอมรับตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะประสบความสําเร็จ และการมีความสามารถ
เพียงพอในการกระทําส่ิงตางๆ อันมีคุณคาตอตนเอง และสังคม โดยที่ผูสูงอายุประเมินตนเองตาม
ความคิด ความรูสึกที่มีตอตนเองในดานตางๆ ดังนี้ 
       8.1  ลักษณะทางกาย หมายถึง การที่ผูสูงอายุประเมินคาตนเองในเรื่องสุขภาพ
รางกาย  บุคลิกลักษณะ ความคลองแคลว  การเคลื่อนไหวของรางกาย   
       8.2   ความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง การที่ผูสูงอายุประเมินคาตนเองวาไดรับ
การยอมรับความคิดเห็น  หรือการมีปฏิสัมพันธอันดีกับบุคคลทั่วไป 
       8.3  ความสําเร็จของตนเอง หมายถึงการที่ผูสูงอายุประเมินคาเกี่ยวกับความสําเร็จ
ของตนเองทั้งในดานหนาที่การงาน และการดําเนินชีวิตครอบครัวที่สามารถเปนแบบอยางใหผูอ่ืน
ได 
       8.4  ความเปนเอกลักษณแหงตน หมายถึง การที่ผูสูงอายุประเมินคาตนเองตามความ 
รูสึก ของตนที่ไดเรียนรูจากประสบการณตางๆ จนเปนความโดดเดนเฉพาะตัว เชน ความเปน
ปราชญชาวบาน ดานสมุนไพร  ดานอาหาร 
 9. โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  หมายถึง การมองโลก และสิ่งรอบตัวของผูสูงอายุ ที่
สงผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน  โดยพิจารณาเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  ซ่ึงประกอบดวย 
       9.1  การเขาใจและการยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน ลักษณะครอบครัว
จากครอบครัวขยายในอดีต เปลี่ยนแปลงเปนครอบครัวเดี่ยวในปจจุบัน  การมีสัมพันธภาพที่หาง
เหินกันระหวางผูสูงอายุกับเด็กรุนหลัง  ความขัดแยงที่เกิดจากชองวางระหวางวัย  และลักษณะ
สังคมที่แคบลงของผูสูงอายุ  
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      9.2  การเขาใจ และการยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เชนการหยุดทํางาน 
การขาดรายได การไมมีเงินใชจาย 
       9.3  การเขาใจ และการรับรูการเปลี่ยนแปลงทาง  วัฒนธรรม เชน การแตกตางทาง
ความคิด ความเชื่อ คานิยม จากบุตรหลาน และบุคคลรุนหลัง 
       9.4  การเขาใจ และการยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร ฯลฯ  
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  ทราบถึงระดับพฤติกรรมการดูแลตนเอง   การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ      
แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง  และโลกทัศนตอชีวิต
ของผูสูงอายุในอําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค 
 2.  ผลการศึกษาครั้งนี้  สามารถนําไปเปนขอมูลเบื้องตนในการวางแผนการดําเนินงาน
เชิงรุกในชุมชน และหาแนวทางในการเผยแพรรูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุตอไป 
 3.  เปนแนวทางในการศึกษาวิจัย การดูแลตนเองของผูสูงอายุ ในประเด็นอ่ืนๆที่
เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 2 

 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ในอําเภอ ตากฟา    
จังหวัดนครสวรรค  โดยผูวิจัยไดศึกษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อเปน
แนวทางในการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ขอมูลของผูสูงอายุ ในอําเภอ ตากฟา  จังหวัด นครสวรรค 
                   2.  แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับผูสูงอายุ 
                   3.  แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
                   4.  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  4.1  แนวคิด  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ 
  4.2  แนวคิด  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล 
ในครอบครัว   
  4.3  แนวคิด  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเห็นคุณคาในตนเอง 
  4.4  แนวคิด  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ   
      5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  ระหวางตัวแปรสวนบุคคล ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพ 
ทางเศรษฐกิจ   ภาวะการพักอาศัย   และภาวะการมีโรคประจําตัว    กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุ 
 

1.  ขอมูลของผูสูงอายุ  ในอาํเภอ ตากฟา  จังหวัด นครสวรรค 
 
 จันทนา  มหามงคล ( 2547 : 13 ) กลาววา   การที่จํานวนประชากรผูสูงอายุไทยมี
แนวโนมมากขึ้นนั้น เปนผลสืบเนื่องมาจากความสําเร็จของการวางแผนครอบครัว และพัฒนาการ
ทางดานสาธารณสุขซึ่งทําใหอัตราการเกิดลดลง ประกอบกับความเจริญกาวหนาทางการแพทย 
วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี ทําใหอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากความสูงอายุลดจํานวนลง ผูสูงอายุมี
อายุโดยเฉลี่ยสูง และเพิ่มจํานวนมากขึ้น     เชนเดียวกับอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ซ่ึงมีอัตรา
การเพิ่มของประชากรผูสูงอายุมากขึ้นเมื่อเทียบกับจํานวน และสัดสวนประชากรในเกณฑอายุอ่ืนๆ
ดังจะเห็นไดจากตารางดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของประชากรป พ.ศ. 2546-2548 
 

ป 2546 ป 2547 ป 2548 ชวงอาย ุ
จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน
(คน) 

รอยละ จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

0-5 ป 1,024 2.96 997 2.89 991 2.74 
6-14 ป 3167 9.16 3124 9.07 3057 8.45 
15-39 ป 15231 44.04 15780 45.76 16015 44.25 
40-59 ป 11190 32.35 10520 30.51 11793 32.58 

60 ปขึ้นไป 3,974 11.49 4,062 11.77 4,336 11.98 
รวม 34,586 100 34,483 100 36,192 100 

 
ที่มา : โรงพยาบาลตากฟา , “ขอมูลพื้นฐาน” ( นครสวรรค : 2546-2548), 1-3. 
 
      ปญหาที่สําคัญของผูสูงอายุ 
 ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาของผูสูงอายุในอําเภอตากฟา โดยแบงปญหาออก  
เปน 4 ดานดังนี้ 
 1.  ปญหาดานรางกาย ( โรงพยาบาลตากฟา  2548  ก : 4 ) พบวาผูสูงอายุรอยละ 15.8 มี
ดัชนีมวลกายเกินเกณฑมาตรฐาน และรอยละ 2.7 เปนโรคอวน ผูสูงอายุรอยละ 54.4 มีโรค
ประจําตัว เชนโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคกระเพาะอาหาร โรคขอเขาเสื่อม 
 2.  ปญหาดานจิตใจ (โรงพยาบาลตากฟา  2548  ข : 4-9)  พบวาผูสูงอายุ รอยละ  16.93  
มีความเครียดอยูในระดับสูงกวาปกติเล็กนอย  และรอยละ 6.15มีความเครียด อยูในระดับสูงกวา
ปกติปานกลาง  และ พบวารอยละ 18.4 มีความรูสึกซึมเศรา ทอแทอยูในระดับสูง   และอัตราการฆา
ตัวตายของผูสูงอายุ มีอัตราสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจากปที่ผานมา  โดยปงบประมาณ 2545 ( ตุลาคม
2544 – กันยายน 2545) จํานวนผูสูงอายุที่ฆาตัวตายสําเร็จ 3 คน   ปงบประมาณ 2546 ( ตุลาคม2545 
– กันยายน 2546 ) จํานวนผูสูงอายุที่ฆาตัวตายสําเร็จ  1  คน   ปงบประมาณ 2547 ( ตุลาคม2546 – 
กันยายน 2547 ) จํานวนผูสูงอายุที่ฆาตัวตายสําเร็จ  2  คน  และปงบประมาณ  2548 ( ตุลาคม2547 - 
พฤษภาคม 2548 )  จํานวนผูสูงอายุที่ฆาตัวตายสําเร็จ  5  คน  (โรงพยาบาลตากฟา  2545-2548 : ไม
ปรากฏเลขหนา ) และสาเหตุของการฆาตัวตายที่สําคัญของผูสูงอายุคือ การนอยใจสมาชิกใน
ครอบครัว  ปญหาการเจ็บปวย และปญหาเศรษฐกิจ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

16

 3.  ปญหาดานสังคม ( จากการพูดคุยกับกลุมผูสูงอายุในชุมชน )  พบวาเปนปญหาที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธทางสังคมของผูสูงอายุโดยบทบาท และหนาที่ของ
ผูสูงอายุลดนอยลง อันเนื่องมาจากสภาวะถดถอยทางดานรางกาย ทําใหขาดความคลองตัวในการ
เคลื่อนไหวตางๆ ทําใหเกิดความเหินหางทางสังคมมากขึ้น ซ่ึงเดิมทีบุตรหลานใหการดูแลผูสูงอายุ 
ยกยองใหการนับถือ แตสภาพทางสังคมที่เปล่ียนแปลงไปนั้นสงผลใหทุกคนจะตองดิ้นรนหาเลี้ยง
ชีพตองพึ่งพาตนเองใหมากที่สุด ทําใหผูสูงอายุเกิดความวาเหว ความสัมพันธระหวางผูสูงอายุ และ
บุตรหลานจึงเปนลักษณะแบบความเหินหางกัน ทําใหผูสูงอายุบางรายคอนขางที่จะมีปญหาดาน 
สัมพันธภาพกับผูอ่ืนในสังคม 
 4.  ปญหาดานเศรษฐกิจ  
  ผูสูงอายุรอยละ 11.4 ไปขอขึ้นทะเบียนยากจน  ( ที่วาการอําเภอตากฟา 2547 : 4-9 ) 
ผลการสํารวจขอมูลดานรายไดของผูสูงอายุ ของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอตากฟาจังหวัด
นครสวรรค ( 2546 : 5 ) พบวาผูสูงอายุ รอยละ 23.21 มีรายไดไมเพียงพอตอคาใชจายในการเลี้ยง
ตนเอง และครอบครัว และมีผูสูงอายุ  รอยละ 41.60 ที่ยังตองทํางานเพื่อหารายได ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากผูสูงอายุสวนหนึ่งประกอบอาชีพทางการเกษตร ทํามาหาเลี้ยงชีพพึ่งตนเองมาโดยตลอด 
ไมนิยมที่จะเก็บออมทรัพยสิน ทําใหเมื่ออายุมากขึ้นก็ยังคงตองทํางานเกษตรกรรมไปเรื่อยๆ จนกวา
รางกายจะทํางานตอไปไมไหว และเมื่อหยุดทํางานก็จําเปนตองพึ่งพาบุตรหลานในดานการเงิน 
และการกินอยู  
 

2. แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับผูสูงอาย ุ
 
2.1  ความหมาย 
  ผูสูงอายุ หรือคนชรา (The Elderly) หมายถึง บุคคลในวัยทายของวงจรชีวิต ในวงจร
ชีวิตเริ่มตั้งแตวัยทารก วัยเด็ก วัยหนุมสาว วัยผูใหญ และวัยชรา  
  ที่ประชุมสมัชชาวาดวยผูสูงอายุไดกําหนดเกณฑความเปนผูสูงอายุวาเปนผูที่มีอายุ
ตั้งแต 60 ปขึ้นไป ถือวาเปนผูสูงอายุ และใหใชเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 
  บรรลุ  ศิริพานิช (2540: 29, อางถึงใน จันทรพลอย  สินสุขเศรษฐ 2541:6) ไดศึกษาเรื่อง
ผูสูงอายุและแบงผูสูงอายุตามอายุ และสภาวะสุขภาพเปน 3 กลุมยอย ดังนี้ 
  60-70  ป     กลุมผูสูงอายุระดับตน(The young old) 
   71-80  ป     กลุมผูสูงอายุระดับกลาง(The middle old) 
   81 ปขึ้นไป กลุมผูสูงอายุระดับปลาย(The old old) 
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   กลุมผูสูงอายุระดับตน เปน ผูที่มีอายุ 60-70 ป ระดับนี้สภาวะทางกายภาพ และ
สรีรวิทยาเริ่มเปลี่ยนแปลงไมมาก ทําใหสามารถชวยเหลือตนเองไดเปนสวนใหญ 
   กลุมผูสูงอายุระดับกลาง เปนผูมีอายุ 71-80 ป ระดับนี้สภาวะทางกายภาพ และสรีรวิทยา
เปล่ียนแปลงแลวเปนสวนใหญ ทําใหการชวยเหลือตนเองบกพรอง เร่ิมตองการความชวยเหลือใน
บางสิ่งบางอยาง 
   กลุมผูสูงอายุระดับปลาย เปน ผูมีอายุ 81 ปขึ้นไป ระดับนี้สภาวะทางกายภาพ และสรีร 
วิทยาเปลี่ยนแปลงไปเห็นไดชัดเจน บางคนมีความพิการ บางคนชวยตนเองไมได  จําเปนตองไดรับ
ความชวยเหลือ คนที่ยังชวยเหลือตนเองไดดีก็อาจจะมี แตเปนสวนนอย 
  นักชราวิทยา แบงชวงอายุออกเปน 4 ชวง โดยใชเกณฑตามลักษณะจิตวิทยา ชีววิทยา 
คริ้ง และฮอฟแมนและคณะ (Craig 1991; Hoffman et al. 1988, อางถึงใน สุทธินันท  น้ําเพชร 
2542:25) 
   1. ชวงไมคอยแก(The Young-Old) 
        อายุประมาณ 60-69 ป เปนชวงที่คนตองประสบกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เปน
ภาวะวิกฤตหลายดาน เชน การเกษียณอายุ การจากไปของคูครอง มิตรสหาย รายไดลดลง การ
สูญเสียตําแหนงทางสังคม โดยทั่วไปชวงนี้บุคคลยังเปนคนที่แข็งแรง แตอาจพึ่งพิงผูอ่ืนอยูบาง
สําหรับบุคคลที่มีการศึกษาสูง จะรูจักปรับตัว การปรับตัวในชวงนี้มีขอแนะนําวา  ควรใชแบบ
Engagement คือยังเขารวมกับกิจกรรมตางๆทางสังคมทั้งในครอบครัว และนอกครอบครัว 
            2.  ชวงแกปานกลาง(The Middle-Aged Old) 
        อายุประมาณตั้งแต 70-79 ป เปนชวงที่คนเริ่มเจ็บปวย เพื่อนและสมาชิกใน
ครอบครัวที่อายุใกลๆกัน อาจเริ่มลมหายตายจากมากขึ้น เขารวมกิจกรรมทางสังคมนอยลง การ
ปรับตัวระยะนี้มักเปนไปในรูปแบบ  Disengagement คือไมคอยยุงเกี่ยวกับกิจกรรมของครอบครัว 
และสังคม 
  3. ชวงแกจริง(The Old-Old) 
        อายุประมาณ 80-89 ป ผูสูงอายุระยะนี้ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดยากขึ้น เพราะ
ส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมนั้นตองมีความเปนสวนตัวมาก ไมวุนวาย แตก็ตองอยูในสิ่งแวดลอมที่ยัง
กระตุนความมีสมรรถภาพในแงตางๆตามวัย(Both privacy and Stimulating)ผูสูงอายุระยะนี้
ตองการความชวยเหลือจากผูอ่ืนมากกวาวัยที่ผานมาเริ่มนึกถึงอดีตมากขึ้น 
  4.  ชวงแกจริงๆ(The Very Old-Old) 
         อายุประมาณ90ป  ขึ้นไป มีจํานวนคอนขางนอยเปนวัยที่มีปญหาทางสุขภาพในวัยนี้
ควรทํากิจกรรมที่ไมตองการมีการแขงขัน ไมตองมีการบีบคั้นเรื่องเวลาที่ตองทําใหเสร็จ ควรทํา
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กิจกรรมที่พอใจ และอยากทําในชีวิต ผูสูงอายุกลุมนี้ไดผานวิกฤตของชีวิตมาแลวดวยดีมากมายจะ
เปนระยะแหงสุขสงบพอใจในตนเอง 
   ประชากรในกลุมผูสูงอายุทุกชวงวัยมีตั้งแตผูยังมีสมรรถภาพ เต็มไปดวยความรู 
ความคิด ความเชี่ยวชาญ ความมีชีวิตชีวา เร่ือยไปถึงผูที่มีปญหาทางอารมณ จิตใจ สุขภาพ สังคม 
ไปจนถึงผูแกหงอมที่ชวยเหลือตัวเองไมได และ/หรือผูที่เลอะเลือน 
    จากการศึกษาของ ฮิลล (Hall 1976:3-4, อางถึงใน สุทธินันท  น้ําเพชร 2542:24)ได
แบงการสูงอายุของคนออกเปน 4 ประเภทดังนี้ 
        1.  การสูงอายุตามวัย ( Chronological Aging ) หมายถึง การสูงอายุ ตามปปฏิทิน 
โดยนับจากปที่เกิดเปนตนไป และบอกไดทันทีวาใครมีอายุมากนอยเพียงใด 
   2.  การสูงอายุตามสภาพรางกาย ( Biological Aging ) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงดาน
สมรรถภาพ และหนาที่ของรางกายเมื่อมีอายุมากขึ้น ดูไดจากการเปลี่ยนแปลงทางรางกายที่เกิดขึ้น 
ไดแก ผมเร่ิมบางเปลี่ยนเปนสีขาว  ผิวหนังเหี่ยวยน  ตกกระ  สายตายาว ศีรษะลาน เปนตน 
   3.  การสูงอายุตามสภาพจิตใจ ( Psychological Aging ) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงใน
หนาที่ของการรับรู แนวความคิด ความจํา การเรียนรู เชาวปญญา และลักษณะของบุคลิกภาพที่
ปรากฏในระยะตางๆ ของชีวิตแตละบุคคลตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น 
   4.  การสูงอายุตามสภาพสังคม ( Sociological Aging ) หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
ดานบทบาทหนาที่ และสถานภาพของบุคคลในระบบสังคม เชนครอบครัว เพื่อนฝูง  ความ
รับผิดชอบในหนาที่การงาน หนวยราชการ เอกชน สโมสร และอ่ืนๆ 
      สรุปจากความหมายของคําวาสูงอายุ จะเห็นไดวาเวลาของการมีชีวิตของแตละคนจะมี
ความสัมพันธโดยตรงกับความเจริญ และความเสื่อมของรางกายมนุษย และมีผลกระทบโดยตรงตอ
ผูสูงอายุทั้งดานภาวะสุขภาพกาย  จิตใจ  สังคม และเศรษฐกิจ และพบวาความหมายเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุมีมากมายแตกตางกัน เพื่อความเขาใจเกี่ยวกับผูสูงอายุที่ตรงกัน การศึกษาครั้งนี้ จึง
กําหนดใหผูสูงอายุ คือ  ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป และไดมีการแบงชวงอายุแตกตางกันมากมายแต
ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อใหจํานวนของผูสูงอายุในแตละชวงอายุไมแตกตางกันมากนัก จึงแบง
ผูสูงอายุในอําเภอตากฟาออกเปน 4 ชวงอายุดังนี้ 1. อายุ 60-64 ป  2. อายุ 65-69 ป  3.อายุ  70- 74 ป 
และ 4 .อายุ 75ป ขึ้นไป 
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2.2 การเปล่ียนแปลงเมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุ  
    บุคคลจะมีกระบวนการทํางานภายในรางกายอยู 2 กระบวนการ คือกระบวนการ
เจริญเติบโต และกระบวนการเสื่อมโทรม กระบวนการทั้ง 2 นี้เกิดขึ้นพรอมๆกัน    โดยในวัยทารก
จนถึงวัยหนุมสาวกระบวนการเจริญเติบโต จะมีเหนือกระบวนการเสื่อมโทรม และเมื่อบุคคลมีการ
เจริญเติบโตมากขึ้น กระบวนการเสื่อมโทรมจะคอยๆเพิ่มมากขึ้นจนเหนือกระบวนการเจริญเติบโต 
(สุรกุล  เจนอบรม 2534:1) ดังนั้นเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น และเขาสูวัยสูงอายุจึงมีการเปล่ียนแปลง
ของชีวิตที่เปนไปในทางเสื่อมถอยจึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม  
และเศรษฐกิจดังนี้ 
  2.2.1  การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  รางกายของผูสูงอายุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางเสื่อมมากกวาการเจริญเติบโต  การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะตาง ๆ ของแตละคนจะเกิดขึ้นไม
เทากัน  เชน เซลลตาง ๆ สวนใหญทํางานลดลงและมีจํานวนนอยลงรอยละ  30  เมื่อเทียบกับวัย
หนุมสาว  ขนาดของเซลลที่เหลือจะใหญขึ้น  เพราะมีไขมันสะสมมากขึ้น  ปริมาณไขมันในรางกาย
เพิ่มขึ้น  กระดูกจะมีแคลเซียมสลายออกมากขึ้นทําใหน้ําหนักกระดูกลดลงและผุงายขึ้น  ปริมาณน้ํา
ภายในเซลลลดลง  แตปริมาณน้ํานอกเซลลยังคงเดิมหรือลดลงเพียงเล็กนอย  จึงทําใหปริมาณน้ํา
ทั้งหมดภายในรางกายลดลง  เกิดการกระจายของสวนประกอบที่สําคัญของรางกายโดยจะเริ่มจาก
อายุ  25 – 75  ป  และมีผูศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายของผูสูงอายุไวมาก  และมี
ขอสรุปที่คลายคลึงกัน  เชน 

    เสนอ  อินทรสุขศรี  ( 2519:34 )  ไดกลาวถึงวัยสูงอายุวา  เปนวัยแหงความเสื่อม
โทรมของรางกาย  ผิวหนังเหี่ยวยน  ตามัว  หูตึง  ฟนหัก  กระดูกเปราะ  ผมรวง  หัวใจทํางานได
นอยลง  ออกแรงไมได  เปนวัยแหงความหลัง  เหลืออยูแตความจัดเจนของประสบการณชีวิต  
ตองการความสงบทางใจ  รอเวลาสิ้นสุดชีวิต 

    บริบูรณ  พรพิบูลย  (2527  :  13 – 15 ) กลาววา  ความชราจะเกิดกับคนแตละคน
ไมเทากัน  ในแงความมากนอยและความชาเร็ว  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกรรมพันธุ  เพศ อาชีพ การระวัง
รักษาสุขภาพ  อาหาร  และส่ิงแวดลอม  ส่ิงที่ผูสูงอายุควรสนใจในสุขภาพเปนพิเศษ  ไดแก  สายตา  
การ ไดยิน  สุขภาพของปากและฟน  สมรรถภาพของหัวใจ  ไต  ปอด  และมะเร็งเปนตน 

    ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร  และคนอื่น ๆ (2533  :  143 – 147 )  กลาววา การ
เปลี่ยนแปลงตามอายุจะเกิดขึ้นไมเทากันในแตละคน ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  มักมี อุบัติการณ 
ของโรคเรื้อรังเกิดขึ้น  เชน  โรคหัวใจ  โรคมะเร็ง  โรคความดันโลหิตสูง  เปนตน  และเมื่อยางเขาสู
วัยสูงอายุ  ปริมาณเซลลของรางกายที่ทําหนาที่ในอวัยวะตาง ๆ ลดลง  เนื่องจากการสรางเซลลใหม
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เพื่อทดแทนเซลลเกาที่ตายไปนั้นลดลง  โดยเฉพาะเซลลสมอง  ไต  กลามเนื้อ  ปอด  หัวใจและ
กระดูกออน 

    แอนเดอรสัน ( Anderson  1978  :  81, อางถึงใน จันทรพลอย  สินสุขเศรษฐ 
2541:9)  กลาววา  ความสูงอายุเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของรางกายในลักษณะเสื่อมลง  คือ  มี
อัตราการเผาผลาญลดลงประมาณรอยละ 7 ในทุก ๆ 10 ป  เนื้อเยื่อในรางกายมีแนวโนมแหงลง  
ไขมันเริ่มมีขึ้นพรอมกับการหดลงของเซลล  ประสิทธิภาพของระบบกลามเนื้อ  และระบบการ
ไหลเวียนโลหิตจะลดลง  มีอาการเสื่อมของระบบยอยอาหาร  ระบบประสาท  จากความเสื่อมใน
ระบบตาง ๆ นี้ เปนสาเหตุนํามาซึ่งความเจ็บปวยและความผิดปกติมากขึ้นในผูสูงอายุ 

    การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายหรือ สรีระภาพนั้น  มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ในทุกระบบหนาที่  ตั้งแตในระดับเซลล  ทําใหความสามารถในการทํางานของอวัยวะลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางวัยผูใหญ  อายุ  35  ป  กับวัยสูงอายุ  65  ปขึ้นไป  พบวา  ความสามารถในการ
ทํางานของแตละระบบเปนดังนี้  ระบบหายใจ  ลดลงประมาณรอยละ 40 – 55  ระบบทางเดินอาหาร  
การเผาผลาญอาหารลดลงรอยละ 10  ถึง  15  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  การฉีดโลหิตไปเลี้ยง
รางกายลดลงรอยละ  25  ถึง  30  ความสามารถในการทํางานทั่วไปลดลงรอยละ  30  ถึง  40 

    กระบวนการทํางานเพื่อรักษาและควบคุมระดับปกติของสารตาง ๆ ในรางกาย
ดอยลง  ฉะนั้นผูสูงอายุจึงมีโอกาสเกิดอาการตาง ๆ อันเนื่องจากความไมสมดุลหรือระดับของสาร
ในรางกายสูงต่ําผิดปกติไดมากกวาวัยอ่ืน ๆ ( ปาหนัน บุญหลง  2533 : 4 )   

         สรุป จากมีผูศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายของผูสูงอายุจะเห็นไดวา
การเปลี่ยน แปลงตาง ๆ ของผูสูงอายุจะเริ่มตนจากหนวยเล็กที่สุด  คือ  เซลล  ซ่ึงตามปกติรางกาย
ของมนุษยจะประกอบไปดวยเซลล  และเซลลจะมีการเจริญเติบโตและตายลง  ตลอดจนมีการสราง
เซลลใหมขึ้นทดแทน  แตเมื่ออายุมากขึ้นการตายของเซลลจะเพิ่มจํานวนขึ้น  จึงเปนผลใหการ
ทํางานในระบบตางๆ  ของรางกายมีประสิทธิภาพลดลงไปตามธรรมชาติ นอกจากนั้นปจจัยดาน
กรรมพันธุ  เพศ อาชีพ การระวังรักษาสุขภาพ  อาหาร  และส่ิงแวดลอมยังเปนสิ่งควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงของรางกายผูสูงอายุในแงของการเปลี่ยนแปลงเร็วหรือชาดวย   
 2.2.2  การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตวิทยา  

        โฮลม และราเฮ (Holmes and Rahe 1967 : 11) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ความเครียดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เรียกวา Social Readjustment Rating Scale-SRRS 
ซ่ึงทําการศึกษากับบุคคลหลายชวงอายุ หลายอาชีพ เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับความรุนแรงของ
ความเครียดตอสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชวงชีวิตซึ่งผลจากการศึกษาพบวาความเครียดตอ
เหตุการณในชีวิตที่กลุมตัวอยางจัดลําดับไวมี ดังนี้ การตายของคูสมรสหรือญาติผูใกลชิด  การ               
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หยาราง การแยกกันอยู การถูกจําคุก การเจ็บปวยจากอุบัติเหตุ ปญหาชีวิตสมรส การถูกออกจากงาน 
และการมีปญหาทางเพศ 

         การเปลี่ยนแปลงของชีวิตเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นไดในทุกชวงของอายุ ซ่ึงในแต
ละวัยจะเผชิญกับปญหาที่แตกตางกันเชน ผูสูงอายุจะมีปญหาความเครียดเกี่ยวกับสุขภาพกายที่
เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อม  ดังนั้นจะเห็นวาในผูสูงอายุ สภาวะทางจิตใจเกี่ยวของผูกพันกับ
สภาวะทางรางกายอยางใกลชิดเมื่อรางกายเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นอารมณและจิตใจก็
ยอมมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย  และไดมีผูศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางจิตของผูสูงอายุไวดังนี้ 

    รอย  ( Roy  1985 : 302, อางถึงใน จันทรพลอย  สินสุขเศรษฐ 2541 :11 )  กลาว
วา  มนุษยเปนหนวยเดียวซ่ึงประกอบดวย  กาย  จิต  สังคม  ไมอาจแยกรางกายและจิตใจออกจาก
กันได  ส่ิงกระทบใด ๆ ที่กระทบรางกายหรือจิตใจ  พฤติกรรมการตอบสนองจะเปนการตอบสนอง
รวมทั้งรางกายและจิตใจควบคูกันไป 

    สุชาติ  โสมประยูร (2526 :  12)  กลาวถึง  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุ
วา  ปญหาดานรางกายสัมพันธกับจิตใจอยางแยกออกจากกันไมได  เมื่อมีสุขภาพกายดี  สุขภาพจิต
หรือจิตใจก็สบาย  มีความสดชื่น  ในทางตรงกันขาม  ถามีปญหาดานรางกาย  สุขภาพไมดีก็จะ
สงผลทําใหจิตใจไมสบายไปดวย 

         จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและอารมณมีความสัมพันธกับการ
เปล่ียนแปลงทางรางกายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเสื่อมของอวัยวะและปญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพ  ปจจัยทางพันธุกรรม  ความสําเร็จทางการศึกษา  สถานะทางสังคม  ความตองการงาน
ประจําที่เคยทํา  การสูญเสียตาง ๆ ประกอบกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ  ลวนเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตวิทยาที่เกิดขึ้นไดแก 

               1.  บุคลิกภาพ  จากการศึกษาของนักทฤษฎีบุคลิกภาพ  พบวา  ความสูงวัยแทบ
จะไมมีผลทําใหบุคลิกภาพของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป  บุคลิกภาพที่มีมาแตเดิมจะยังคงที่อยู  แมวา
วัยจะเพิ่มมากขึ้น  เชน  ผูที่อยูในวัยเด็ก  มีอารมณฉุนเฉียวงาย  เมื่อมีอายุมากขึ้น  บุคลิกภาพเดมิจะมี
ผลตอบุคลิกภาพปจจุบัน  นั่นคือ  อารมณจะไมเยือกเย็น  อยางไรก็ตามอิทธิพลหรือขอจํากัดทาง
กายและจิตใจก็อาจมีผลตอบุคลิกภาพในปจจุบันของผูสูงอายุได บุคลิกภาพในผูสูงอายุเปลี่ยนแปลง
ไปตามสภาพเหตุการณแวดลอม  และภาวะวิกฤติแตละบุคคลไดเผชิญแตกตางกันออกไป  แมวาจะ
มีพื้นฐานดั้งเดิมจากวัยเร่ิมตนชีวิตแลวก็ตาม  หากปรับตัวไดจะทําใหตนเองและผูใกลชิดมีความสุข  
แตหากปรับตัวไมได  มักจะกอใหเกิดความทุกขแกตนเองและผูอ่ืนเชนกัน  การเรียนรูถึงสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุ  จะชวยใหเกิดการปรับตัวเขาหากัน  เพื่อการอยูรวมกันอยางมี
ความสุข 
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    2.  การเรียนรูและความจํา  การเรียนรูและความจํามีความสัมพันธกันอยางเหนียว
แนน  การเรียนรูของผูสูงอายุ  จะเริ่มบกพรองลงเมื่ออายุ  40 – 50  ป  และเมื่ออายุ 70  ป จะเริ่ม
เรียนรูไดยากขึ้น  เหตุผลที่ทําใหการเรียนรูบกพรองไปยังอธิบายไดไมแนชัด  มีการแกไขให
ผูสูงอายุไดเกิดการเรียนรูดีขึ้น  โดยการลดอัตราความเร็วในการนําเสนอปญหา  ลดความคาดหวงัวา
จะไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว  และพัฒนากลไกวิธีในการเรียนรูใหดีขึ้น  การเรียนรูสามารถ
เกิดขึ้นในวัยสูงอายุ เพราะผูสูงอายุมีความเขาใจวาจะเรียนรูอยางไรไดดีจึงเปนไปไดที่จะชวยพัฒนา
ความสามารถของผูสูงอายุในการปรับตัวใหเขากับงานใหมหรือชีวิตความเปนอยูใหมไดดีขึ้น 

      การศึกษาเรื่องความจําในวัยสูงอายุ  พบวา  ผูสูงอายุมีความยากลําบากใน
เรื่องความจําระยะสั้น  หรือตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นปจจุบันไดนอยกวาผูที่มีอายุนอยกวา  แม
ความจําเรื่องเหตุการณที่ผานมาแลวยังคงสูงอยู  ดวยเหตุนี้ทําใหผูสูงอายุรูสึกสับสน  หงุดหงิดและ
ขาดความมั่นใจในตนเองและนอกจากนั้นความจํายังขึ้นอยูกับสถานการณ  ความนาสนใจของ
เนื้อหาสมาธิ 

    3.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค  พบวา  คนสวนใหญมักเกิดความคิดสรางสรรค  
เมื่ออายุ 30 – 60 ป  และผูสูงอายุมักมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคได  แมวาเขาจะไมไดรับการศึกษาก็
ตาม  เขาจะจําประสบการณตาง ๆ มาเรียบเรียงรวมเขาดวยกัน  ในระดับที่สูงกวา  ซับซอนกวา  
และสรางขึ้นใหมจริง ๆ ตามความคิดของเขา  ซ่ึงมักตรงกับสภาพความเปนจริงที่คนสวนใหญ
ตองการ  และผูสูงอายุมักมีการตัดสินใจชา อาจเปนเพราะตองการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  หรือเพราะ
กลัวความลมเหลวจากสิ่งที่เขาเคยไดเรียนรูจากประสบการณตาง ๆ ในอดีต  แตถาไมสามารถ
หลีกเล่ียงได  ผูสูงอายุก็ดูเหมือนจะเลือกเอาสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงหรือส่ิงใหม ๆ เหมือนผูออนวัยกวา
เหมือนกัน 

    4.  สติปญญา  ดานสติปญญาพบวา  ความสามารถทางสมองของคนเราจะอยูใน
ระดับสูงเมื่อมีอายุ 24 ปและจะเริ่มลดนอยลงภายหลังอายุ 30  ปซ่ึงจะลดลงเรื่อยไปจนถึงวัยชราและ
ในผูสูงอายุที่ไมมีความเจ็บปวยทางดานรางกาย  จิตใจ  และสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ไดดี อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางสติปญญาเสื่อมถอยเพียงเล็กนอย  หรืออาจไมมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมเลยในบุคคลเดียว 

       พฤติกรรมของผูสูงอายุจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความเสื่อมทางสมองทํา
ใหการเคลื่อนไหวชาลง  ตัดสินใจยากขึ้น  ไมสามารถทํากิจกรรมที่ซับซอนที่มีประสานงาน
ตอเนื่องได  ส่ิงเหลานี้ลวนเปนเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาของผูสูงอายุตามสภาพแวดลอม
การศึกษา กิจกรรมในสังคมประสบการณ และสุขภาพของแตละคน 
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        สรุป จากการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตวิทยาของผูสูงอายุ จะเห็นไดวา
การเปลี่ยนแปลงดานจิตวิทยาเปนการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจ และอารมณซ่ึงจะมีความสัมพันธกับ
การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย และสังคม เพราะการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลตอจิตใจของ
ผูสูงอายุ ถาผูสูงอายุคนใดปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงของรางกาย และสังคม ก็จะมีการพัฒนา
จิตใจ และอารมณไดดี ขณะเดียวกันผูสูงอายุบางคนมีการปรับตัวไมทันกับการเปลี่ยนแปลงจะทํา
ใหเกิดความเครียด นอกจากนั้นการสูญเสียคนใกลชิด การแยกไปของสมาชิกในครอบครัว และการ
หยุดงานที่ทําอยูลวนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจทั้งส้ิน ซ่ึงลักษณะของการ
เปล่ียนแปลงทางจิตใจที่พบบอยเชน การรับรู ความรูสึก ความจํา สติปญญาตางๆ ตลอดจน
ประสิทธิภาพของการทํางานประสานกันของระบบประสาทสวนกลางลดลงตามอายุ การยึดติดอยู
กับความคิดเห็นของตนเอง ทําใหมีอารมณหงุดหงิด โกรธงาย หรือใจนอย บางรายมีอาการวาเหว 
ซึมเศรา  
 2.2.3   การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

        มนุษยมีการอยูรวมกันเปนสังคม   มีปฏิกิ ริยาโตตอบซึ่งกันและกัน   การ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็น  และการมีความรูสึกวาตนเปนสมาชิกของกลุม  ส่ิงเหลานี้เปนความ
ตองการทางสังคม   การเปลี่ยนแปลงสถานการณของสังคมเปนสิ่งที่ ผู สูงอายุตองประสบ
เชนเดียวกับบุคคลอื่น ๆ อยางนอยการเปลี่ยนตําแหนงในครอบครัวก็เปนสิ่งแรก  จากที่เคยเปน
หัวหนาครอบครัวกลายมาเปนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว  หรือเปนที่ปรึกษา  หรือเปนที่เคารพ
หรือเปนผูคอยดูแลบานเปนตน  บางรายไมมีอาชีพกลายเปนผูอาศัยไป  ดังนั้นการปรับตัวของ
ผูสูงอายุเปนสิ่งจําเปน  ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางรางกายเกิดขึ้น ความสามารถในการรวม
กิจกรรมชาลง  ความสามารถในการแสวงหามิตรใหมมีจํากัด  เพราะผูที่มีอายุนอยกวามักขาดความ
พึงพอใจที่จะสรางสัมพันธภาพกับผูสูงอายุ ผูสูงอายุจึงผูกพันอยูกับมิตรเกาเปนสวนใหญซ่ึงก็มี
เหลืออยูนอยและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีผลกระทบตอผูสูงอายุ  ไดดังตอไปนี้  คือ 

               การเปลี่ยนแปลงบทบาททางสังคม  
               ผูสูงอายุสวนใหญจะมีประสบการณบทบาทตาง ๆ ในสังคมมากมาย  ทําให

ผูสูงอายุรูสึกภาคภูมิใจในตําแหนงหนาที่  การเปลี่ยนแปลงบทบาทที่ เกิดขึ้นเนื่องจากการ
เกษียณอายุ  ทําใหรูสึกสูญเสียอํานาจ  ตําแหนงบารมี  ความเคารพยกยอง  และรายได  ผูสูงอายุชาย  
ความรูสึกสูญเสียจะมีมากในคนที่เปนผูนํารายไดเล้ียงครอบครัว  แตในเพศหญิงความรูสึกสูญเสีย
จะนอยกวา  จะมีความรูสึกสูญเสียบทบาทของแมบาน  แตยังคงทําบทบาทของแมอยูเชนเดิม 

               บทบาทของผูสูงอายุในสังคมเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสังคมเปลี่ยนจากสังคม
เกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรม  ทําใหระบบครอบครัวเปลี่ยนโครงสรางจากครอบครัวขยาย
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เปนครอบครัวเดี่ยว  ทําใหมีการลดคุณคาและบทบาทของผูสูงอายุลง  ไมมีสิทธิเขาไปยุงเกี่ยว
ภายในบาน  การเปลี่ยนแปลงบทบาทที่ดูเหมือนวา  จะมีผลกระทบที่รุนแรงที่สุด  อาจเกิดจาก
คูครองไมสามารถทําหนาที่ทางรางกายและจิตใจไดถึงขั้นบทบาท  เชน การหาเลี้ยงครอบครัวที่ทํา
ใหเกิดปญหาในดานการเงิน  ถาภรรยาไมสามารถทํางานบานได  สามีซ่ึงเคยอยูแตในสังคมนอก
บาน  และมีความเชื่อวางานนั้นเปนงานผูหญิง  มิใชส่ิงที่ชายพึงกระทําได  และจากการขาดการ
เตรียมตัวมากอน  จึงเปนการยากจะรับบทบาทได ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหลานี้  พบไดบอยในบั้น
ปลายชีวิต  ผลกระทบที่เกิดขึ้นสวนใหญก็ คือ  ความอางวาง  วาเหว  ความรูสึกโกรธแคน  เศราซึม  
ซ่ึงทําใหมีผลกระทบไปถึงการดูแลและผูใหการดูแลดวย 

         สรุป จากมีผูศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมของผูสูงอายุ จะเห็นไดวา
การเปลี่ยน แปลงดานสังคมจะมุงเนนไปที่ภาระหนาที่และบทบาททางสังคมของผูสูงอายุที่นับวัน
จะยิ่งลดลงเนื่อง จากมีขอจํากัดทางรางกาย ทําใหขาดความคลองตัวในการคิด การกระทํา และการ
ส่ือสาร สมาชิกภาพทางสังคมมีขอบเขตจํากัด ความหางเหินทางสังคมมีมากเปนลําดับหากผูสูงอายุ
สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดยอมทําใหผูสูงอายุมีความสุขในชีวิต หากไม
สามารถปรับเขากับการเปลี่ยนแปลงนี้ได ผูสูงอายุจะรูสึกวาตนเองไรประโยชน และเปนภาระแก
สังคม 
 2.2.4  การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ 

        ผูสูงอายุสวนใหญเปนบุคคลที่เกษียณอายุออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรืองาน
เอกชน  แตยังคงดํารงชีวิตตอไปในสังคม  ยังตองจับจายใชสอยเพื่อการดํารงชีพ  เพื่อการดูแล
สุขภาพ  และคารักษาพยาบาล  จึงทําใหผูสูงอายุตองเผชิญกับปญหาดานเศรษฐกิจ  ผูสูงอายุที่
เกษียณอายุแลวจะพบวาสถานภาพทางการเงินซ่ึงเปนคาใชจายในครอบครัวจะลดลงจากที่หัวหนา
ครอบครัวยังคงทํางานอยู  ความตองการทางดานการเงินของผูสูงอายุ  ก็เพื่อนํามาใชในการครองชพี  
การพักผอนหยอนใจ  และทํานุบํารุงที่อยูอาศัย  ซ่ึงอัตราคาใชจายเหลานี้สูงขึ้นอยางไมหยุดยั้ง  ทํา
ใหผูสูงอายุใชจายไมพอเพียง  จากการศึกษาของ  พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป  และคณะ ( 2533 : 148 – 
149 )  พบวาผูสูงอายุประมาณรอยละ 20  ตองการใหรัฐจัดสวัสดิการสังคมในลักษณะใหรายได
ประจําแกผูสูงอายุ  ซ่ึงผูสูงอายุกลุมนี้มิไดเปนขาราชการที่ไดรับบําเหน็จหรือบํานาญจากทาง
ราชการแตอยางใด  ยิ่งไปกวานั้นภาวะเงินเฟอยิ่งทําใหผูสูงอายุประสบความยากลําบากมากขึ้น  
ในขณะที่คาครองชีพเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับ  เงินทองสวนใหญใชไปกับคารักษาพยาบาล  แตรายได
ยังคงที่  ซ่ึงดูคลายกับวาเงินที่มีอยูจะลดนอยลงเปนลําดับ จึงมีผูสูงอายุถึงรอยละ  25  ที่ตองการเพิ่ม
รายไดของตน  และยังชวยใหตัวเองรูสึกมีคุณคา  และเงินยังชวยใหสามารถดูแลตนเองไดดีขึ้นอีก
ดวย 
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         สรุป จะเห็นวาเมื่อเขาสูวัยสูงอายุรายไดสวนใหญจะลดลง แตรายจายคงที่หรือ
เพิ่มขึ้นในดานการดูแลสุขภาพดังนั้นสรุปไดวา  เมื่อเขาสูวัยสูงอายุ ผูสูงอายุจะตองเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงหลายๆดานทั้งดานรางกายที่เสื่อมถอยลง   สังคมที่ตองลดบทบาทลง สัมพันธภาพอยู
ในวงจํากัดคือกลุมผูสูงอายุดวยกันที่นับวันจะยิ่งมีจํานวนลดนอยลง สงผลใหเกิดปญหาเศรษฐกิจ
เชน การถูกเลิกจางงาน การออกไปทํางานไมไหว ทําใหรายไดลดลง สุดทายจะสงผลตอสุขภาพจิต 
เชน เครียด เหงา รูสึกไรคุณคา ฯลฯ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ยอมสงผลกระทบกับการดําเนิน
ชีวิตของผูสูงอายุทั้งส้ินซึ่งขึ้นอยูกับการปรับตัวของผู สูงอายุแตละคนในการเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตตอไปไดอยางคอนขางเปนปกติสุข
ตอไป 
 
2.3  ทฤษฎีเก่ียวกับผูสูงอายุ 
  การศึกษาเกี่ยวกับ ผูสูงอายุไดขยายตัวไปอยางกวางขวาง จึงเกิดทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุ
เชน เอบเบอรโซล และเฮส ( Ebersole and Hess  1985:23-32, อางถึงใน ไมตรี  ติยะรัตนกูร 2536 : 
6-10) ไดสรุปแนวคิด  และทฤษฎีการสูงอายุ ออกเปน 3 กลุมใหญๆคือ 
  2.3.1  ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theory) 
      ทฤษฎีนี้อธิบายวามนุษยประกอบดวยองคประกอบใหญๆ 3 อยาง คือ เซลลที่
สามารถเพิ่มตัวเองตลอดชีวิต     เซลลที่ไมสามารถแบงตัวเอง และองคประกอบอื่นๆที่ไมใชเซลล 
ทฤษฎีนี้แบงเปนทฤษฎียอยไดดังนี้ 
    2.3.1.1  ทฤษฎีอนุมูลอิสระ  (Free Radical theory)อธิบายวา ความแกเกิดจาก
อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นภายในรางกายซึ่งมีความไวตอการทําปฏิกิริยาทางเคมีมาก ทําใหเกิดความ
ผิดปกติของยีน และทําลายสภาพของเซลลเนื้อเยื่อตลอดจนอวัยวะ 
         แนวคิด อนุมูลอิสระ (Free Radical ) คือโมเลกุลท่ีมีจํานวนอิเล็กตรอน
เปนเลขคี่มีความวองไวในปฏิกิริยามาก ในสภาวะปกติอนุมูลอิสระเกิดขึ้นบนผนังเซลล และภายใน
เซลล หรือสวนประกอบของเซลลในความเขมขนตางกัน อาจมีอายุส้ันมาก หรืออยูนานป การ
ทําลายเซลล และเนื้อเยื่อโดยอนุมูลอิสระที่พบมีดังนี้ 
               ผนังเซลล  โมเลกุลของกรดไขมันไมอ่ิมตัวจะแตกหักเสียโครงรูป ความ
แข็งแรงของเยื่อหุมเซลล และเซลลของอวัยวะจะลดลง ทําใหเซลลไมสามารถคงสภาพปกติได 
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               ระบบประสาทกลางมีความเชื่อมไขวของนิวเคลียสอันใหญของเซลล
(Macromolecules) เชน สารอาหาร  จึงอาจมีผลใหการแพรของสารอาหารหยุดชะงัก 
               เมตาบอลิซึมของออกซิเจน   ทําใหเอนไซมหมดสภาพ    สารพันธุกรรม 
(DNA) แตกหัก มีผลใหผนังของอวัยวะ และเซลลเสื่อมหนาที่ 
               โปรตีน อนุมูลอิสระสามารถตัดโปรตีนชักนําใหเกิดการเชื่อมไขว ของ
โปรตีน ซ่ึงมักตานการยอนกลับของโปรตีน(Reduction)  

    2.3.1.2  ทฤษฎีการเชื่อมไขวของคอลลาเจน ( Collagen cross – linkage theory ) 
อธิบายวาความแกเกิดจากสวนประกอบของคลอลาเจน มีการจับตัวกันมากขึ้น เสนใยหดสั้นเขา 
ยืดหยุนนอยลง แข็ง ฉีกขาดงาย 

         แนวคิด คลอลาเจนเปนสวนประกอบหลักของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันโมเลกุล
ของคลอลาเจน จะเปนสาย 3 สาย ไขวกันแตจะมีการเชื่อมโยงแตละสายไวดวยกัน(Pair of 
sternsons)เมื่ออายุมากขึ้น การเชื่อมโยงนี้จะหลุดออกจากกันไปจับกับโมเลกุลที่อยูใกลเคียง เกดิการ
เชื่อมไขวระหวางโมเลกุลของคลอลาเจน มีผลใหความยืดหยุนลดลง และมีความแข็งมากขึ้น จึงฉีก
ขาดงาย จะพบมากที่บริเวณผิวหนัง เอ็น กระดูก หัวใจ กลามเนื้อผนังปอด และหลอดเลือด การ
เชื่อมไขวนี้จะเกิดขึ้นเร็ว และมากที่สุดระหวาง 30-50 ป  
   2.3.1.3    ทฤษฎีภูมิคุมกัน ( Immunologic Theory ) อธิบายวาความแกเกิดจาก
ความบกพรองของระบบภูมิคุมกันทําใหรางกายตอสูกับเชื้อโรค และส่ิงแปลกปลอมไมไดดี จึงเกิด
การเจ็บปวยงาย เมื่อเกิดแลวมักจะรุนแรงเปนอันตรายตอชีวิต 
        แนวคิด ระบบภูมิคุมกันของรางกายประกอบดวย การประสานของ
อวัยวะหลายอยาง เชน ไขกระดูก ตอมไธมัส  ระบบน้ําเหลือง ตับ มาม มีหนาที่เพิ่มความตานทาน
ของรางกาย ปองกันการลุกลํ้าของสิ่งแปลกปลอม และกําจัดเซลลปกติของรางกายที่ใชงานไมได
แลว ดังนั้นถาระบบภูมิคุมกันทํางานลดลง จึงมีโอกาสเกิดการติดเชื้อ และการสะสมเซลลปกติของ
รางกายที่ใชงานไมได ตลอดจนเกิดเนื้องอกในรางกาย    
       2.3.1.4   ทฤษฎีการกลายพันธุ  ( Somatic mutation and  error theories ) อธิบายวา 
ความแกเกิดจากการสะสมเซลลผาเหลาชักนําใหมีการสังเคราะหชีวโปรตีน ที่ผิดปกติมากขึ้น จนมี
ผลลดการทํางานของเซลล และประสิทธิภาพของอวัยวะในสุด 
       แนวคิดการผาเหลาเปนการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบของยีนส (ระดับ
โมเลกุล)ชนิดถาวร และถายทอดไปยังลูกหลานไดถาเกิดกับเซลลสืบพันธุ แตถาการผาเหลาเกิดกับ
เซลลรางกายทั่วไป  มีผลทําใหระบบที่ดีอยูแลวผันแปรไป  เปนตนเหตุของความแก  โรค  
เสื่อมสภาพตางๆ และมะเร็ง จากการศึกษาชีววิทยาระดับตรวจ มีการตั้งสมมุตติฐานวาการแกตัว
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ของเซลลอยูในอํานาจยีนส เมื่อเซลลเจริญเติบโตไประยะหนึ่ง กระบวนการดํารงชีวิตของมันจะ
เส่ือมลงจนไมสามารถสังเคราะห สารพันธุกรรม(DNA)ไดก็เนื่องจากยีนเกิดความผิดปกติมากขึ้น 
แตหากจะกลาววาการสะสมการเปลี่ยนแปลงในสารพันธุกรรม(DNA) เปนสาเหตุของความแก 
ดังนั้นความแกนาจะสืบทอดเปนกรรมพันธุได จึงคานกับลักษณะของความแกที่วาไมสืบทอดทาง
กรรมพันธุ 
   2.3.1.5  ทฤษฎีพันธุกรรม ( Genetic Theory )อธิบายวาการสูงอายุนั้นเปน
ลักษณะที่เกิดขึ้นตามพันธุกรรม ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางของอวัยวะบางสวนของรางกาย 
เมื่ออายุมากขึ้นคลายคลึงกันหลายชั่วอายุคน เชนลักษณะศีรษะลาน ผมหงอกเร็วเปนตน ลักษณะ
ดังกลาวจะพบในบางคนเทานั้นแมมีอายุ 
    2.3.1.6   ทฤษฎีความเครียด และการปรับตัว (Stress-Adaptation Theory)อธิบาย
วาปฏิกิริยาของรางกายตอความเครียด มีผลรบกวนการทํางานของเซลล และทําใหเซลลตายได 
ภาวะที่ตองเผชิญกับความเครียดบอยๆจะทําใหแกเร็ว 
        แนวคิด ความเครียด(Stressor)จะมีผลตอสมองไฮโปธาลามัสตอม 
พิทูอิตารีย  และตอมหมวกไต ใหหล่ังฮอรโมน (Stress Hormone)กระตุนการทํางานของระบบ
ประสาท ระบบไหลเวียนเลือด การทํางานเกี่ยวกับเมตาโบลิซึม ทําใหรางกายตอบสนองตอ
ความเครียดตางๆ 
    สรุป จากทฤษฎีทางชีววิทยาของการสูงอายุจะพบวาในแตละทฤษฎีนั้นก็ได
พยายามที่จะคนหาความจริงเพื่อนํามาอธิบายวาการสูงอายุหรือความแก เปนผลจากสิ่งใดในการนํา
ทฤษฎีตางๆ เหลานี้ไปใช ผูศึกษาแตละคนมีแนวความเชื่อในเรื่องใด ลวนแลวแตจะนําแนวคิดของ
ทฤษฎีไปประกอบการศึกษา ถึงแมวาจะมีการศึกษาคนควาทดลองเกี่ยวกับความเกี่ยวกับความแก
มากมายแตก็ยังไมมีขอสรุปใดที่สามารถนําไปใชอธิบายทั่วไปได ทราบแตเพียงวากระบวนการชรา
ภาพหรือความแก ของเซลลตางๆ เปนปฏิกิริยาซับซอนเกี่ยวของกับพันธุกรรม การเผาผลาญ
ฮอรโมน ระบบภูมิคุมกัน ระบบประสาท ตอมไรทอ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบใน
เซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะเทานั้น 
  2.3.2  แนวคิดทางจิตวิทยา (Psychological  Concept) 
         แนวคิดทางจิตวิทยา ไดเชื่อมโยงเอาทฤษฎีทางชีววิทยา และสังคมวิทยาเขามา
เกี่ยวของดวยโดยเสนอวา การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูสูงอายุนั้น เปนการ
พัฒนาและปรับตัวของความนึกคิด ความรู ความเขาใจ แรงจูงใจ การเปลี่ยนแปลงไปของอวัยวะรับ
สัมผัสทั้งปวงตลอดจนสังคมที่คนชรานั้นๆอาศัยอยู นักจิตวิทยาไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความชรา
ทางจิตวิทยาไดผลดังตอไปนี้ 
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    สติปญญา จากการศึกษาพบวา ในผูสูงอายุปกติที่ไมมีความเจ็บปวยทางดาน
รางกาย จิตใจ และสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางสติปญญา
เสื่อมถอยลงเพียงเล็กนอย หรืออาจไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลย (พัชรี  ตันศิริ 2533 : 85,             
อางถึงใน ไมตรี  ติยะรัตนกูร 2536 : 8) 

    ความจําและการเรียนรู จากการวิจัยพบวา ผูสูงอายุมีความสามารถในการเรียนรู
ไดเทากับคนออนวัยแตตองใชเวลานานกวา ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาการเรียนรู คือความเครียด 
ปจจัยทางดานสังคม  ผลจากประสาท  และสรีรวิทยาของบุคคล  การสูญเสียความจํา  และ
ความสามารถในการเขาใจสิ่งตางๆ เปนส่ิงที่ผูสูงอายุหวาดกลัว และเปนปญหาในการดูแลสุขภาพ
ในผูสูงอายุ 

   แรงจูงใจ จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุ ไมจําเปนตองใชแรงกระตุนในการ
ทํางานมากกวาบุคคลวัยอ่ืน 
         นอกจากนี้จากการศึกษาทางจิตวิทยา พบวา ผูสูงอายุมีเซลลประสาทในสมอง
ตายไปมาก แตขณะเดียวกันก็มีการสะสมประสบการณอันเกิดจากการเรียนรูไวมาก ถาผูสูงอายุเคย
มีประสบ การณที่ดีในอดีต ไดรับการยอมรับที่ดี มีสภาพอารมณมั่นคง ก็จะมีผลตอวัยที่สูงขึ้น มี
ความรอบคอบสุขุมสูงตามไปดวย และในดานจิตวิทยาสวนใหญ เชื่อวา คนทุกเชื้อชาติเมื่อมีอายุ
มากจะมีเชาวปญญาเสื่อมลง กลาวคือ เชาวปญญาพัฒนาเต็มที่ในวัยผูใหญตอนตน ตอจากนั้นก็จะ
อยูคอนขางคงที่ประมาณ 10 ปแลวจึงคอยๆเส่ือมลง     
    สรุป  จากแนวคิดทางจิตวิทยามองความสูงอายุจาก สติปญญาวาสติปญญาเสื่อม
ลงเพียงเล็กนอยเทานั้น  ความจําและการเรียนรู ผูสูงอายุมีความสามารถในการเรียนรูไมแตกตาง
จากวัยอ่ืนๆ เพียงแตตองใชเวลานาน ในการเรียนรู  และแรงจูงใจที่จะมีมากนอยข้ึนอยูกับ
ประสบการณในอดีตของผูสูงอายุ 
  2.3.3  ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Sociological Theory) 
      เปนทฤษฎีที่กลาวถึง แนวโนมบทบาทของบุคคล สัมพันธภาพ และการปรับตัว
ทางสังคมในชวงทายของชีวิต หรือเปนทฤษฎีที่พยายามวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหผูสูงอายุตองมี
สถานะทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป ทั้งพยายามที่จะชวยใหมีการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 
ทฤษฎีนี้เชื่อวาถาสังคมเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วก็จะทําใหสถานภาพของผูสูงอายุเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วตามไปดวย และสถานะของผูสูงอายุในสังคมใดจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับจํานวนของ
ผูสูงอายุในสังคมนั้นแนวคิดทางสังคมวิทยาที่สําคัญไดแก 
             2.3.3.1  ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory)อธิบายวาเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น
สถานภาพทางสังคมจะลดลง บทบาทเกาจะถูกตัดออกไปแตผูสูงอายุยังมีความตองการทางสังคม 
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และจิตวิทยาเหมือนบุคคลในวัยกลางคน ดังนั้น ผูสูงอายุควรมีกิจกรรมที่ตอเนื่องจากวัยที่ผานมามี
ความพอใจในการรวมกิจกรรม มีความสนใจ และรวมเปนสมาชิกในกิจกรรมตางๆ จะเห็นไดวา
ทฤษฎีกิจกรรมนี้ เช่ือวาผูสูงอายุจะมีชีวิตที่เปนสุขไดนั้นควรมีบทบาท หรือกิจกรรมทางสังคมตาม
สมควร เชน ควรมีงานอดิเรก หรือการเปนสมาชิกกลุมกิจกรรม สมาคม หรือชมรม โดยทฤษฎี
กิจกรรมนี้ยืนยันวา ผูสูงอายุที่สามารถดํารงกิจกรรมทางสังคมไวไดจะเปนผูมีความพึงพอใจในชีวิต
สูง มีภาพพจนเกี่ยวกับตนเองในทางบวก(ปราโมทย  วังสะอาด  2530:30) 
            2.3.3.2  ทฤษฎีแยกตนเอง (Disengagement Theory)อธิบายวาผูสูงอายุและสังคม
จะลดบทบาทซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เนื่องจากผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีความสามารถลดลง สุขภาพที่
เสื่อมถอย รวมทั้งความตายที่คอยๆมาถึง ผูสูงอายุจึงหลีกหนีถอนตัวออกจากสังคมเพื่อลดความตรึง
เครียด และพอใจกับการไมเกี่ยวของกับสังคมอีกตอไป จะเห็นวา ทฤษฎีแยกตนเองเชื่อวาการที่
ผูสูงอายุไมเกี่ยวของกับกิจกรรม และบทบาทของสังคมนั้น เปนการถอนสถานภาพและบทบาทของ
ตนใหแกหนุมสาว หรือคนที่จะมีบทบาทไดดีกวา ในระยะแรกนั้นผูสูงอายุอาจจะรูสึกวิตกกังวล
และมีความบีบคั้น แตในที่สุดผูสูงอายุก็จะยอมรับบทบาทใหมๆ คือ การไมเกี่ยวของกับสังคมได 
            2.3.3.3  ทฤษฎีความตอเนื่อง(Continuity Theory)ทฤษฎีนี้เปนผลมาจากการศึกษา
เพื่อหาขอขัดแยงของทฤษฎีกิจกรรม และทฤษฎีแยกตนเอง นิวการเทน(Neugarten 1964 : 41,                   
อางถึงใน จันทนา รณฤทธิ์วิชัย 2533 : 58)ไดทําการศึกษา 2 ทฤษฎีและนํามาวิเคราะห พบวาการที่
ผูสูงอายุจะมีความสุข และมีการเขารวมกิจกรรมนั้นขึ้นอยูกับบุคลิกภาพและแบบแผนชีวิตของแต
ละคน เชน ผูสูงอายุที่ชอบเขารวมกิจกรรมในสังคมก็จะมีกิจกรรมเหมือนเดิม เมื่อมีอายุมากขึ้น 
สวนผูสูงอายุที่ชอบสันโดษไมเคยมีบทบาทในสังคมมากอนก็ยอมจะแยกตนเองออกจากสังคมเมื่อ
อายุมากขึ้น 
             2.3.3.4  ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) อธิบายวาเมื่อบุคคลเขาสูวัยผูสูงอายุ
จะตองปรับสภาพตางๆ หลายอยางที่ไมใชบทบาทเดิมของตนมากอน เชน การละทิ้งบทบาททาง
สังคมและความสัมพันธซ่ึงเปนไปแบบวัยผูใหญ ยอมรับบทบาททางสังคมและความสัมพันธใน
รูปแบบของคนสูงอายุ และละเวนจากความผูกพันกับคูสมรส เนื่องจากการตายของฝายใดฝายหนึ่ง 
เปนตน 
      สรุป  จากทฤษฎีทางสังคมวิทยามองความสูงอายุจากสถานภาพทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปในทางลดลง แตผูสูงอายุยังคงตองการบทบาทเดิมจึงเกิดความเครียดสงผลใหเกิด
การถอนตัวออกจากสังคม แตการจะใชชีวิตในชวงสูงอายุใหมีความสุขนั้นตองคงบทบาท และ
สถานภาพทางสังคมไวแตควรอยูในระดับที่เหมาะสม 
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 สรุปโดยรวม จากแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ พบวาจะมองผูสูงอายุ
แตกตางกันโดยทฤษฎีทางชีววิทยาจะมองความสูงอายุโดยพิจารณาจากการทํางานของระบบตางๆ
ของรางกาย สวนแนวคิดทางจิตวิทยาจะมองความสูงอายุโดยพิจารณาจาก การเรียนรู อารมณ 
สติปญญา ความจํา และทฤษฎีทางสังคมวิทยาจะมองความสูงอายุโดยพิจารณาจากผูสูงอายุที่มี
สภาพชีวิตที่เปนสุขไดนั้นจะตองเปนผูที่สามารถคงบทบาท และสถานภาพทางสังคมของตนไวได
ซ่ึงทั้ง 3 สวนสามารถนํามาประยุกตอธิบายสุขภาพของผูสูงอายุดังนี้คือทฤษฎีทางชีววิทยาอธิบายวา
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายในวัยสูงอายุเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงในทางที่เส่ือม
ลงสงผลใหสภาวะสุขภาพกายไมแข็งแรงไปดวย และเปนที่ทราบกันดีวา กายกับจิตมีความสัมพันธ
กันเมื่อกายไมแข็งแรงยอมสงผลใหสุขภาพจิตไมดีตามไปดวยเมื่อสุขภาพกายและจิตไมดีก็กระทบ
กับเศรษฐกิจของผูสูงอายุที่ตองเสียคาใชจายในการดูแล และแนวคิดทางจิตวิทยาอธิบายวา ผูสูงอายุ
ที่มีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดดีก็จะเปนผูที่มีสภาพการดําเนินชีวิตที่เปนสุขสงผลให
สุข ภาพจิตดีกวาผูสูงอายุที่ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมได สวนทฤษฎีทางสังคม
วิทยาอธิบายวา ผูสูงอายุที่สามารถดํารงกิจกรรมทางสังคม หรือสามารถดํารงบทบาทดานตางๆของ
ตนในอดีตไวไดจะเปนผูที่มีความพึงพอใจในชีวิตสูงกวาผูสูงอายุที่ไมสามารถดํารงกิจกรรมทาง
สังคมหรือคงบทบาทตางๆของตนในอดีตไวได 
 

 

3.  แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการดูแลตนเองของผูสงูอาย ุ
 
3.1  การดูแลตนเอง 
                   3.1.1   แนวคิดในการดูแลตนเอง 
      บทบาทของประชาชนในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัย และความเจ็บปวย
ของตนเองมีมาตั้งแตในอดีต โดยจะเปนในรูปแบบของครอบครัว และชุมชนที่ตนอาศัย อยูตาม
แบบแผนวัฒนธรรม ความเชื่อที่ไดรับการปลูกฝง และการถายทอดสืบตอกันมา เชนการเซนไหว  
บวงสรวง  และประกอบพิธีกรรมตางๆ แนวความคิดเรื่องสุขภาพ และการเจ็บปวยไดมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเรื่อยมา การจัดการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ไดปรับเปลี่ยนเปนวิธีการ
ทางการแพทยแผนวิทยาศาสตรมากขึ้น แตตองพบกับปญหาที่ตองพึ่งพาแพทยมากเกินไปทําให
ประชาชนเริ่มมี ความตองการที่จะเรียนรูเร่ืองของสุขภาพอนามัย เพื่อท่ีจะสามารถสงเสริม ปองกัน
และดูแลสุขภาพไดดวยตนเอง ทําใหแนวคิดเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง เปนประเด็นที่สนใจ
ของนักสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาการแพทย ไดพยายามสงเสริมใหแนวความคิดดังกลาว 
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กวางขวางขึ้น และเปนที่ยอมรับตอไป โดยมีที่มาจากแนวความคิดพื้นฐานตางๆ ดังนี้ (มัลลิกา                
มัติโก 2530 : 1-5) 
             1. สุขภาพและความเจ็บปวยเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นมาพรอมๆ กับสังคม 
ดังนั้นการดูแลจัดการดานสุขภาพ และความเจ็บปวย จึงเปนสิทธิหนาที่ของประชาชน ครอบครัว 
และชุมชน 
             2. สุขภาพ และความเจ็บปวยอยูในขอบขายของวัฒนธรรม ซ่ึงแตละบุคคลยอมมี
วิธี แกไขปญหาที่แตกตางกันออกไป แมวาปญหานั้นจะเปนปญหาโรคภัยไขเจ็บอยางเดียวกัน ทั้งนี้
เพราะบุคคลแตละคนมีประสบการณ คานิยม และแนวความคิดความเชื่อเร่ืองสุขภาพ  และความ
เจ็บปวยตางกัน เชนความเชื่อในอดีตที่ถือวาคนอวนคือคนแข็งแรง แตปจจุบันคนอวนคือคนที่เปน
โรค 
             3. ในชุมชนทุกชุมชนการแกปญหาเรื่องสุขภาพ และความเจ็บปวยถูกกําหนดไว
แลวโดยกฎเกณฑทางสังคม สังคมจะเปนผูระบุและตัดสินวาใครปวย ปวยเปนอะไร และควรจะ
รักษาอยางไร ดังนั้นการรักษาเยี่ยวยาจึงเปนเรื่องของชุมชน และบุคคลในชุมชนมากกวา 
             4. บริการทางการแพทย และสาธารณสุขยังกระจายไปไมทั่วถึงประชาชนใน
ชนบท เปนบริการที่มีราคาแพง  และสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
แทจริงจึงมีความจําเปนที่สังคมจะตองมีการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อตอบสนองความตองการใน
พื้นฐานของตนเองดังกลาว 

           5.   การสงเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง จะเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลเพื่อการพึ่งตนเอง ควบคุมตนเอง และรับผิดชอบตนเองตลอดจนอยูภายใตอาณัติของ
แพทยใหนอยลง 

     จากแนวความคิดพื้นฐานดังกลาวนี้ ทําใหมีผูที่สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดูแล
ตนเองอยางกวางขวาง และไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับการดูแลตนเองแตกตางกัน ดังตอไปนี้ 

           นอริส  ( Norris 1976:486-489 , อางถึงใน นพรัตน  หนูยานยาง 2539:17) ให
ความหมายวาการดูแลตนเองคือกระบวนการที่ใหประชาชนและครอบครัวไดมีโอกาสนําความรเิริม่ 
ความรับผิดชอบ และการกระทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ มาใชในการพัฒนาความสามารถของ
ตนเองเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี   

            เพนเดอร (Pender 1987:150, อางถึงใน อรพรรณ  อิศราภรณ 2536 : 19 ) ให
ความหมายวาการดูแลตนเองหมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมที่มีบุคคลไดริเร่ิม และกระทําในแนวทาง
ของตนเองเพื่อการดํารงชีวิต สงเสริมสุขภาพและความเปนอยูอันดีของตนไว การดูแลตนเองของ
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บุคคลตองมีแบบแผน เปาหมาย  ขั้นตอน ตลอดจนความตอเนื่องกัน และเมื่อใดที่ไดกระทําอยาง
ถูกตองครบถวน จะทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลตนเองมากขึ้น 

            ฮิล และ สมิธ (Hill and Smith 1990:9 , อางถึงใน กรรณิการ  พงษสนิท และ            
คนอื่นๆ  2535 : 23) มีแนวคิดวา พฤติกรรมการดูแลตนเอง เปนความตั้งใจที่บุคคลจะรับผิดชอบใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง ซ่ึงอาจเกิดจากแรงจูงใจในตัวบุคคล หรือบุคคลภายนอกก็ได 

           โอเรม (Orem 1991 : 117, 162-163) ไดใหความหมายของการดูแลตนเองไววา 
เปนการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ที่บุคคลริเร่ิมกระทําดวยตนเองเพื่อใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิต 
สุขภาพและความเปนอยูที่ดี รวมถึงการหลีกเลี่ยงจากโรคราย หรือภยันตรายตางๆที่คุกคามชีวิต การ
ดูแลตนเองเปนการกระทําของบุคคลที่จงใจ และมีเปาหมาย ซ่ึงแตละบุคคลจะมีศักยภาพ และ
ความสามารถในการดูแลตนเองที่แตกตางกัน 

     สรุป จากแนวคิดของการดูแลตนเองดังกลาวขางตน อาจกลาวไดวา การดูแล
ตนเองคือการปฏิบัติกิจกรรมที่ผูสูงอายุ กระทําดวยตนเองเพื่อจะรักษาไวซ่ึงชีวิต สุขภาพ และความ
ผาสุกของตน และการปฏิบัติกิจกรรมนั้นตองกระทําอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ หรือปฏิบัติเปนกิจวัตร
ประจําวัน และยอมรับการปฏิบัติจนเปนนิสัย  
  3.1.2  จุดมุงหมายของการดูแลตนเอง 
     1. สงเสริมการทําหนาที่ของรางกายใหเปนไปตามปกติรวมทั้งพัฒนาการของ
บุคคลใหมีประสิทธิภาพตามกําหนด 
     2. ดํารงไวซ่ึงโครงสราง หนาที่ และพัฒนาการของรางกายเพื่อดําเนินชีวิต
ตามปกติ 
     3. ปองกัน ควบคุม หรือบรรเทาอาการตามกระบวนการเกิดโรค 
     4. ปองกันความพิการ หรือทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปแลว 
     5. สงเสริมความเปนอยูที่ดี 
  3.1.3  ระยะของการตัดสินใจในการดูแลตนเอง 
      ในแนวคิดของโอเรม (Orem  1991:115-124 , อางถึงใน ศิริมา  ลีละวงศ 2541 : 
21) การดูแลตนเองเปนพฤติกรรมที่จงใจและมีเปาหมาย(Deliberate action and goal oriented)ซ่ึง
ประกอบดวย 2 ระยะคือ โอเรม  
             ระยะที่ 1 เปนระยะของการพินิจพิจารณา และตัดสินใจซึ่งจะนําไปสูการกระทํา 
            ระยะที่ 2 เปนการกระทําและผลของการกระทํา 
             ในระยะที่ 1 เปนระยะของการพิจารณาตัดสินใจซึ่งจะนําไปสูการกระทํา ใน
ระยะนี้บุคคลที่สามารถดูแลตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีความรูเกี่ยวกับตนเอง และ
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ส่ิงแวดลอมจะตองเห็นดวยวาส่ิงที่กระทํานั้นเหมาะสมในสภาวการณนั้นๆ ดังนั้นกอนที่บุคคลจะ
เห็นดวยกับการกระทํานั้นๆวาเหมาะสมจึงตองเล็งเห็นสิ่งที่จะกระทําในสถานการณนั้นจะมี
ประสิทธิภาพและใหผลตามที่ตองการ ดังนั้นการดูแลตนเองจึงตองการความรูเกี่ยวกับเหตุการณ
และสภาวการณทั้งภายใน และภายนอก ความรูที่จะชวยในการสังเกต มองเห็นความสัมพันธของ
ความหมายของเหตุการณกับสิ่งที่ตองกระทํา จึงจะสามารถพินิจพิจารณาตัดสินใจกระทําได 
            ในระยะที่ 2 เปนระยะของการดําเนินการกระทํา ซ่ึงการกระทํานั้นจะตองมี
เปาหมายการตั้งเปาหมายมีความสําคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆเพื่อการดูแลตนเองเพราะ
เปนตัวกําหนดการเลือกกิจกรรมที่จะกระทําและเปนเกณฑที่จะใชในการติดตามผลของการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆในการดูแลตนเองนั้น 
     ในการปฏิบัติเพื่อใหประสบความสําเร็จในการดูแลตนเอง บุคคลผูนั้นจะตองมี
ความรูความชํานาญเปนพิเศษในกิจกรรมที่จะกระทํา มีแรงจูงใจในการกระทํา และใชความพยายาม
อยางตอเนื่องจนไดรับผลสําเร็จ ไดกระทํากิจกรรมนั้นอยางสม่ําเสมอ โดยมีขอบกพรองหรือการลืม
นอยที่สุด และมีการปฏิบัติอยางตอเนื่องจนบรรลุผลสําเร็จ 
                   3.1.4  ลักษณะการดูแลตนเอง 
      การดูแลตนเองตามแนวคิดของโอเรม (Orem  1980:41, อางถึงใน ศิริมา                          
ลีละวงศ 2541:22-24) จะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
             1. เปนกิจกรรมที่ทําใหการดํารงชีวิตเปนไปตามปกติ 
             2. เปนกิจกรรมที่ทําใหรางกายของมนุษยอยูในสภาพปกติและอยูในเกณฑปกติ
ทั้งทาง ดานโครงสราง และการทํางานของอวัยวะตางๆ 
             3. เปนกิจกรรมที่เอื้ออํานวยใหบุคคลมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ  สังคม 
อยางมีประสิทธิภาพ และเต็มกําลังความสามารถ 
             4. เปนกิจกรรมที่ปองกันอันตราย และการเกิดพยาธิสภาพตอรางกาย และจิตใจ
ของบุคคล 
             5. เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดการควบคุม จํากัดขอบกพรอง หรือผลอันเกิด
จากการมีพยาธิสภาพของรางกาย 
  3.1.5  โครงสรางของความสามารถในการดูแลตนเอง 
      การที่บุคคลกระทํากิจกรรมการดูแลตนเองตามความตองการในการดูแลตนเอง
หรือใหบรรลุจุดมุงหมายในการดูแลตนเองบุคคลนั้นจะตองมีความสามารถในการดูแลตนเอง 
โอเรม  (Orem 1991:145, อางถึงใน ศิริมา  ลีละวงศ 2541 : 26-28) ความสามารถในการดูแลตนเอง
เปนคุณภาพอันซับซอนของมนุษยที่จะทําใหบุคคลสรางหรือพัฒนาการดูแลตนเองได โดยจะแสดง
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ออกมาในรูปของพฤติกรรมการดูแลตนเอง โอเรม (Orem 1985, อางถึงใน สมจิต  หนุเจริญกุล          
2534 : 17-23)ไดแบงโครงสรางของความสามารถในการดูแลตนเองเปน 3 ระดับคือ 
     1. ความสามารถ และคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน (Foundational capabilities and 
disposition) 
     2. พลังความสามารถ 10 ประการ(Power components :capabilities for self - 
care) 
     3. ความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อดูแลตนเอง(Capabilities for self – care 
operation) 
      ความสามารถในแตละระดับ จะเปนพื้นฐานของระดับที่ สูงขึ้นไป โดยที่
ความสามารถและคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน จะเปนพื้นฐานของพลังความสามารถ 10 ประการและพลัง
ความสามารถ 10 ประการเปนพื้นฐานของความสามารถในการปฏิบัติเพื่อการดูแลตนเอง ดัง
แผนภูมิที่ 1 และมีรายละเอียดในแตละระดับดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 โครงสรางของความสามารถในการดูแลตนเอง  
ที่มา : สมจิต  หนุเจริญกุล. “การดูแลสุขภาพตนเองและศิลปะทางการพยาบาล” (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพวีจีพร้ินติ้ง, 2536 ), 33 . 

พลังความสามารถ 10 ประการ 

ความสามารถใน
การปฏิบัติเพื่อ
การดูแลตนเอง 

ความสามารถ และคุณสมบัตขิั้นพื้นฐาน 
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             1. ความสามารถ และคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน (Foundational capabilities and 
disposition) เปนความสามารถที่จําเปนสําหรับการกระทําอยางจงใจ(Deliberate Action)โดยทั่วไป
ซ่ึงแบงออก เปน 
                 1.1  ความสามารถที่จะรูกับความสามารถที่จะกระทํา(ทางสรีระวิทยาและ
จิตวิทยา แบง เปนการรับความรูสึก การรับรู  และความจํา เปนตน) 
                 1.2  คุณสมบัติ และปจจัยที่มีผลตอการแสวงหาเปาหมาย ของการกระทํา
ความ สามารถ และคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 
       ความสามารถและทักษะในการเรียนรู ไดแก ความจํา ความสามารถในการ
อาน เขียน รวมทั้งความสามารถในการหาเหตุผล และการใชเหตุผล 
       หนาที่ของประสาทสําหรับรับความรูสึก(Sensation) ทั้งการสัมผัส การ
มองเห็น การไดยิน การรับรส และการไดกล่ิน 
       การรับรูเหตุการณตางๆทั้งภายในและภายนอกตนเอง 
       การเห็นคุณคาในตนเอง 
       นิสัยประจําตัว 
       ความตั้งใจ 
       ความเขาใจในตนเอง 
       ความหวงใยในตนเอง 
       การยอมรับตนเอง 
       ระบบการจัดลําดับความสําคัญรูจักจัดแบงเวลาในการกระทํากิจกรรมตางๆ 
       ความสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับตนเอง 
             2. พลังความสามารถ 10 ประการ(Power components :capabilities for self - 
care) เปนตัวกลางที่เชื่อมระหวางการรับรู และการกระทําอยางจงใจเพื่อดูแลตนเองไดแก 
                2.1   ความสนใจ และเอาใจใสตนเอง ในฐานะที่ตนเปนผูรับผิดชอบใน
ตนเองรวมทั้งสนใจเอาใจใสภาวะแวดลอมภายใน ภายนอกตนเอง ตลอดจนปจจัยที่สําคัญสําหรับ
การดูแลตนเอง 
          2.2  ความสามารถที่จะควบคุมพลังงานทางดานรางกายของตนเองใหเพียง 
พอสําหรับการริเร่ิม และการปฏิบัติการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง 
          2.3   ความสามารถที่จะควบคุมสวนตางๆของรางกายเพื่อการเคลื่อนไหวที่
จําเปนในการริเร่ิมหรือปฏิบัติการเพื่อดูแลตนเองใหเสร็จสมบูรณ และตอเนื่อง 
          2.4  ความสามารถที่จะใชเหตุใชผลในการดูแลตนเอง 
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         2.5  มีแรงจูงใจที่จะกระทําการดูแลตนเอง 
          2.6  มีทักษะในการตัดสินใจ  เกี่ยวกับการดูแลตนเอง และการปฏิบัติตามทีไ่ด
ตัดสินใจ 
                2.7  มีความสามารถในการแสวงหาความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเอง จากผูที่
เหมาะสม และเชื่อถือได สามารถจดจํา และนําความรูไปใชในการปฏิบัติได 
          2.8  มีทักษะในการใชกระบวนการทางความคิด และสติปญญา การรับรู  
การจัดกระทําการติดตอและการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เพื่อปรับการปฏิบัติการดูแลตนเอง 
         2.9  มีความสามารถในการจัดระบบการดูแลตนเอง 
          2.10  มีความสามารถ ที่จะปฏิบัติการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง และสอดแทรก
การดูแลตนเองเขาไปเปนสวนหนึ่งในแบบแผนการดําเนินชีวิต 
     3. ความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อดูแลตนเอง(Capabilities for self – care 
operation)เปนความสามารถที่จําเปน  และจะตองใชในการดูแลตนเองในขณะนั้นทันทีซ่ึง
ประกอบดวย 
         3.1  การคาดการณ (Estimative)เปนความสามารถในการตรวจสอบ
สถานการณและองคประกอบในตนเอง  และสิ่งแวดลอม  ที่สําคัญสําหรับการดูแลตนเอง 
ความหมาย และความตองการในการปรับการดูแลตนเอง 
        3.2  การปรับเปลี่ยน (Transitional) เปนความสามารถในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่สามารถจะกระทําเพื่อสนองตอบตอความตองการในการดูแลตนเองที่จําเปน 
         3.3  การลงมือปฏิบัติ ( Productive   operation ) เปนความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆเพื่อสนองตอบตอความตองการการดูแลตนเองที่จําเปน 
              ความสามารถทั้ง 3 ประการนี้สะทอนอยูในระยะตางๆของการดูแลตนเอง ซ่ึง
เปนการกระทําที่จงใจ และมีเปาหมาย 
  3.1.6  โครงสรางของความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
      ความสามารถในการดูแลตนเองประกอบดวยโครงสราง 3 ระดับดังกลาวมาแลว
ขางตน ซ่ึงความสามารถในการดูแลตนเองทั้ง 3 ระดับ มีความสัมพันธตอกันคือ ความสามารถ และ
คุณสมบัติขั้นพื้นฐานเปนรากฐานใหบุคคลมีพลังความสามารถ 10 ประการ และพลังความสามารถ 
10 ประการ เปนพื้นฐานใหเกิดความสามารถในการปฏิบัติเพื่อการดูแลตนเอง แกส และคณะ 
 ( Gast et al. 1989  : 26-38 )  ดังนั้นจึงสามารถแยกอธิบายความสามารถในการดูแลตนเองเพียง    
ระดับใดระดับหนึ่งไดอยางชัดเจน 
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     โดยทั่วไปแลวความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคลจะเปลี่ยนไปตามระยะ
พัฒนา การของชีวิตแตหากไดรับการพัฒนาอยางสม่ําเสมอตลอดชวงระยะพัฒนาการจะสงเสริมให
ความสามารถในการดูแลตนเองคงอยูตอไปจนถึงวัยสูงอายุ จากโครงสรางของความสามารถในการ
ดูแลตนเองที่ตองประกอบดวยความสามารถที่จะกระทําอยางจงใจ มีคุณสมบัติในการเชื่อมโยงการ
รับรู และการกระทําเพื่อการดูแลตนเองแลว ยังตองมีความสามารถในการปฏิบัติการเพื่อการดูแล
ตนเอง ทั้งนี้การที่บุคคลจะเกิดการปฏิบัติการดูแลตนเองไดบุคคลจะตองมีการคิด การตัดสินใจได
ดวยตนเอง  (Orem 1991 : 164) ดังนั้นผูที่จะมีความสามารถในการดูแลตนเองจําเปนตองเปนผูที่มี
การรับรูดี มีสติปญญาที่สามารถคิด โดยใชเหตุผล และตัดสินใจได 
     ในภาพรวมแลวเมื่ออายุ มากขึ้นระดับสติปญญาจะเปลี่ยนแปลงไป สติปญญาใน
ที่นี้ประกอบไปดวย ความสามารถดานการคิด การคํานวณ  การรับรู การใหเหตุผล ความจํา ซ่ึงส่ิง
เหลานี้มีผลตอการเรียนรู และการจําของผูสูงอายุ ความสามารถในการเรียนรูจะเร่ิมลดลงเมื่ออายุ
ประมาณ 40-50 ป และเมื่ออายุ 70 ปขึ้นไปจะเริ่มเรียนรูไดยากขึ้น (พัชรี  ตันศิริ 2536:97) อยางไรก็
ตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสราง และการทําหนาที่ของรางกาย ซ่ึงสงผลตอความสามารถและ
คุณสมบัติขั้นพื้นฐาน รวมถึงพลังความสามารถ 10 ประการ ขึ้นอยูกับความแตกตางระหวางบุคคล 
และชวงอายุของวัยสูงอายุ  เปนตนวาในกลุมผูสูงอายุที่จัดอยูในวัยสูงอายุตอนตน ความเสื่อมของ
โครงสราง  และการทําหนาที่ของรางกายยังเกิดไมมากเมื่อเทียบกับวัยสูงอายุตอนปลาย วัยสูงอายุ
ตอนตนจึงมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง (Miller 1999 , อางถึงใน  
พุธเมษา  หม่ืนคําแสน  2542 : 15) จากการศึกษาของ วรรณี  จันทรสวาง (2534 :112 , อางถึงใน         
พุธเมษา  หม่ืนคําแสน  2542 : 15) พบวาผูสูงอายุสวนใหญยังมีความจําปกติ  การรับความรูสึกจาก
ประสาทสัมผัสในดานการไดยิน การไดรับกลิ่น การรับรส  และการสัมผัสยังคงปกติ สวนการ
มองเห็นนั้นมักมีความบกพรองคือมองเห็นภาพไมชัดเจน  ซ่ึงความบกพรองของการมองเห็นสงผล
ใหผูสูงอายุมีขอจํากัดในการอานเพื่อนําความรูมาประกอบการคิด และการตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
นอกจากนั้นยังพบวาผูสูงอายุสวนใหญยอมรับวาตนเองทํางานไดนอยลง แตรูสึกวาตนเองมีคุณคา 
มีความคิดวาตนเปนคนดี มีความภาคภูมิใจในตนเอง และเห็นวาตนยังมีประโยชนตอผูอ่ืน ซ่ึงการที่
ผูสูงอายุรูสึกมีคุณคาในตนเอง ยอมรับในความสามารถของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไป และทราบ
ความตองการของตนเองจะเกิดผลดีตอสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของวารี  
กังใจ( 2541 : 89 , อางถึงใน พุธเมษา  หม่ืนคําแสน  2542 : 15) ที่พบวาความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ เชนเดียวกับรายงาน
การศึกษาของ สุวิมล  พนาวัฒนกุล (2534 :79) ที่ศึกษาพบวาอัตมโนทัศนมีความสัมพันธทางบวก
กับความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
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      สรุป ความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุจะนอยลงตามความสามารถ
ทางดานรางกาย  และสติปญญาที่เส่ือมถอยลงตามวัย ทําใหความสามารถในการควบคุมสวนตางๆ
ของรางกายที่จะเคลื่อนไหวเพื่อดูแลตนเองลดลง รวมทั้งทักษะในการใชกระบวนการทางความคิด 
และสติปญญา เพื่อประมวลความคิดอยางมีเหตุผลในการตัดสินใจปฏิบัติการดูแลตนเองลดลงตาม
ไปดวย ทําใหผูสูงอายุอาจมีขอจํากัดในการดูแลตนเอง 
  3.1.7  ประเภทของการดูแลตนเอง 
     โอเรม (Orem 1991  :125-134) ไดแบงความตองการการดูแลตนเองทั้งหมด
(Therapeutic self-care demand) ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
            1. การดูแลตนเองที่จําเปนโดยทั่วไป(Universal self-care)เปนการดูแลตนเองที่
ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานที่พบได ทุกชวงชีวิตของบุคคล จะตองปรับใหเหมาะสมไปตาม
อายุ  ระยะพัฒนาการ ส่ิงแวดลอม และปจจัยตางๆ เพื่อสงเสริมการดํารงไวซ่ึงความสมบูรณของ
โครงสรางหนาที่ และการทํางานของรางกาย ไดแก 
       1.1  คงไวซ่ึงอากาศ น้ํา  และอาหารที่เพียงพอ 
       1.2  คงไวซ่ึงการขับถาย และการระบายใหเปนปกติ 
       1.3  คงไวซ่ึงความสมดุลระหวางการมีกิจกรรม และการพักผอน 
       1.4  คงไวซ่ึงความสมดุลระหวางการอยูคนเดียว และการมีสวนรวมในสังคม 
       1.5  ปองกันอันตรายตางๆ ตอชีวิต หนาที่ และความเปนอยูที่ดี 
       1.6  สงเสริมการทําหนาที่และพัฒนาการใหถึงขีดสูงสุดภายใต ระบบสังคม 
และความ สามารถของตนเอง 
            2. การดูแลตนเองที่จําเปนตามระยะพัฒนาการ(Development self-care ) 
เปนความตองการ การดูแลตนเองที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาในชวงเวลาตางๆของชีวิตมนุษย 
ใหดําเนินไปอยางเหมาะสม แบงออกเปน 2 ลักษณะ 
      2.1  การพัฒนา และคงไวซ่ึงความเปนอยูที่ชวยสนับสนุนกระบวนการของ
ชีวิต และสงเสริมการพัฒนาการคือตั้งแตอยูในครรภมารดาจนกระทั่งเจริญเติบโตเปนผูใหญจนถึง
วัยชรา 
       2.2  การดูแลตนเองเพื่อปองกันการเกิดผลเสียตอพัฒนาการ เพื่อบรรเทาหรือ
เอาชนะตอผลที่เกิดจาก การขาดการศึกษา ปญหาการปรับตัวทางจิตสังคม การสูญเสียญาติมิตร 
ความเจ็บปวย การบาดเจ็บหรือความพิการ การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุการณตางๆในชีวิต และ
ความเจ็บปวยในระยะสุดทาย และภาวะใกลตาย 
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         3. การดูแลตนเองที่จําเปนตามภาวะเบี่ยงเบนทางสุขภาพ (Health deviation 
self-care ) 

         3.1  การแสวงหาความชวยเหลือจากบุคคลที่เช่ือถือได เชน  เจาหนาที่สถานี
อนามัย 

         3.2  การรับรู สนใจ และดูแลผลของพยาธิสภาพ ซ่ึงรวมถึงผลที่กระทบตอ
การพัฒนาการของตนเอง 

         3.3 ปฏิบัติตามแผนการรักษา การวินิจฉัย การฟนฟู  และการปองกัน
ภาวะแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 

         3.4  รับรูและสนใจดูแล และปองกันความไมสบายจากผลขางเคียงของการ
รักษาหรือจากโรค 

         3.5  ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความเจ็บปวย และการรักษาไว
ซ่ึงอัตมโนทัศน และภาพลักษณที่ดีของตนเอง ปรับบทบาทของตนเองใหเหมาะสมในการพึ่งพา
ตนเอง และบุคคลอื่น 

         3.6  เรียนรูที่จะดํารงชีวิตอยูกับผลพยาธิสภาพ หรือภาวะที่เปนอยูรวมทั้ง
ผลการรักษาจัดรูปแบบการดํารงชีวิตใหม เพื่อใหสามารถพัฒนาตนเองใหดีที่สุดตามความสามารถ
ที่เหลืออยู 

 
 3.2  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย และสังคมของผูสูงอายุ 
  เปนการปฏิบัติกิจกรรมดานรางกาย และสังคม ซ่ึงเมื่อปฏิบัติกิจกรรมในดานนี้เปนอยาง
ดี และสม่ําเสมอจะชวยใหโครงสรางหนาที่ของรางกายเปนไปอยางปกติ กิจกรรมที่จําเปนตอง
ปฏิบัติทั้งทางรางกาย และสังคมประกอบดวย 
 3.2.1  โภชนาการ  และสุขนิสัยการรับประทานอาหาร 

 โภชนาการดีจัดวาเปนโอสถอันวิเศษที่จะชวยใหสุขภาพดี  แข็งแรง  อายุยืน  
ผูสูงอายุมีการดําเนินชีวิตในดานการใชความคิดมากกวาใชแรงงานทางรางกาย  พลังงานที่รางกาย
ตองการจึงควรลดลงเฉลี่ยวันละประมาณ  110  แคลอรี่ตออายุลดลงทุก 10 ป  หรือใหลดลงรอยละ 
10 จากพลังงานที่พึงไดตอวันในวัยสูงอายุ  และใหลดต่ําสุดไมนอยกวา  1,200   แคลอรี่ตอวันเพราะ
จะไดสารอาหารไมครบตามความตองการและพลังงานนี้ควรไดจากสารอาหารหลัก3ประเภท  คือ  
คารโบไฮเดรท   โปรตีน  และไขมัน ในสัดสวนดังนี้  คารโบไฮเดรท  รอยละ 50 – 55 ( 150 – 200 
กรัม ) โปรตีน  รอยละ 25 – 20  ( 50 – 90 กรัม )ไขมัน  รอยละ 25 – 30  ( 40 – 60 กรัม ) 
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    โดยทั่วไปผู สูงอายุควรลดปริมาณอาหารจําพวกแปง  ขาว   น้ําตาลทราย  
น้ําอัดลม  น้ําหวานที่มีคารโบไฮเครทสูง  และอาหารพวกไขมันทั้งจากพืชและสัตวไดแก  กะทิ  เนย  
น้ํามันที่ใชปรุงอาหาร เปนตน  การไดรับพลังงานจากอาหารมากเกินไปทําใหเกิดโรคอวน  โรค
ไขมันสูงในเลือด  และเบาหวานไดดวย  ถาไดรับพลังงานจากสารอาหารนอยลงหรือมากเกินไป  
ทําใหเกิดการขาดโปรตีน  พลังงานหรือวิตามินและเกลือแรได  สําหรับคนไทย  กองโภชนาการ
กรมอนามัย  ไดแนะนําใหผูสูงอายุรับประทานอาหารที่ใหพลังงานลดลง  100  - 150  กิโลแคคลอรี่  
ทุก ๆ 10 ปของอายุที่เพิ่มขึ้น  เชน50 – 59  ป  ควรไดรับพลังงานจากอาหารวันละ  2,000 – 2,550  
กิโลแคลอรี่  อายุ 60 ปขึ้นไป  ควรไดรับพลังงานลดลงเปน 1,850 – 2,850 กิโลแคลอรี่และเนื่องจาก
ผูสูงอายุมีการเคลื่อนไหวของรางกายนอยลงกวาเดิม  ดังนั้น  ผูที่เริ่มจะเขาวัยสูงอายุควรมีการ
รับประทานอาหารที่มีคุณคาอาหารที่แคลอรี่ต่ําคือ  ควรลดอาหารจําพวกแปง  น้ําตาลและไขมันให
นอยลงกวาเดิม  และรับประทานอาหารที่มีคุณคาอาหารเพื่อซอมแซมรางกาย  ไดแก  เนื้อสัตว  นม  
ผักใบเขียวและผลไม  และผูสูงอายุควรรับประทานอาหารมื้อละจํานวนนอยแตใหบอยครั้งขึ้น                
คือ  วันละ  5  - 6 มื้อ  เพื่อชวยใหรางกายยอยอาหารไดสะดวก  และมีการดูดซึมไดดี   
(วิจิตร  บุณยะโหตระ  2533 : 87 – 92 ) 
    คารโบไฮเดรทเปนอาหารที่ใหพลังงานผูสูงอายุมักชอบบริโภคเพราะยังมี
ประสาทรับรสหวานยังดีอยู  แตตองระวังไมใหเกินรอยละ  55  ของพลังงานตอวัน  ปริมาณที่
ปฏิบัติไดงายคือ  ไมเกิน  3 – 6 สวนตอวัน  สําหรับน้ําตาลใหรับประทานไมเกิน 6 – 9  ชอนชา         
ตอวัน 
    โปรตีนเปนอาหารที่ชวยเสริมสรางรางกาย  และซอมแซมสวนที่สึกหรอ  
ผูสูงอายุควรไดรับวันละ  1  กรัม  ตอน้ําหนักตัว 1กิโลกรัม  แตผูสูงอายุมักจะไดโปรตีนไมเพียงพอ  
เนื่องจากปญหาในการขบเคี้ยวลําบาก  วิธีแกคือ  ตองเลือกเนื้อสัตวชนิดออนนุมเคี้ยวงาย  ไมติดฟน  
เชน ปลา  กุง  หรือใชวิธีหุงตมใหนุม  เชน  ตม  ตุน  เคี่ยว  สับ และบด  ปริมาณโปรตีนที่ควรได   
คือ6 – 9  สวน / วัน  สวนไข  ควรบริโภคไมเกิน  3  ฟอง/สัปดาห  ไขมันเปนอาหารที่ใหพลังงาน 
และเปนแหลงของกรดไขมันจําเปน  และวิตามินหลายชนิด  นอกจากนี้ยังเปนตัวชวยละลายไขมัน
บางชนิดดวย  แตน้ํายอยเกี่ยวกับการยอยไขมันลดลงประกอบกับการลดลงดานกิจกรรม  ทําใหเกิด
อาการทองอืดไดงาย  เพราะฉะนั้นไขมันจากอาหารไมควรเกินรอยละ  30  ของพลังงานทั้งหมด  
และควรเปนไขมันชนิดไมอ่ิมตัว  ไดแก  น้ํามันพืชทุกชนิด  ยกเวนน้ํามันมะพราว  น้ํามันปาลม   
ปริมาณไขมันที่ควรไดรับ 4 – 6สวน / วัน  
    สําหรับผักผลไมควรรับประทานสม่ําเสมอผักมื้อละ 1 สวน ผลไมมื้อละ1 – 2  
สวน 
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    เกลือแร  เปนอาหารที่ชวยใหอวัยวะตาง ๆ ทํางานตามปกติ  ชวยในการสราง
กระดูก  ฟน  โลหิต  เกลือแรที่ควรสนใจเปนพิเศษ  คือ  แคลเซี่ยม  อาหารที่ใหแคลเซี่ยมสูง  ไดแก 
นม 300 มก. หรือ 240  ซีซี . / วัน  แตความตองการแคลเซี่ยมในวัยผูสูงอายุเทากับ 400  มก. / วัน  
การดื่มนม 1  แกว  ก็จะไดแคลเซี่ยมเพียงพอ  ในกรณีที่ดื่มนมไมได  อาจทดแทนโดยผักสเีขยีว  เนย
แข็ง ถ่ัวตาง ๆ ไขแดง 
    วิตามิน  ผูสูงอายุตองการวิตามินเพิ่มขึ้น 
    น้ํา  เปนสิ่งจําเปนมาก  ควรไดรับวันละ  10 แกว  จะชวยใหไตทํางานดีขึ้น  และ
ลดภาวะทองผูกในผูสูงอายุ  น้ําที่ไดรับอาจเปนน้ําผลไมหรือ  น้ํานมก็ได 
    ผูสูงอายุควรบริโภคอาหารที่ครบถวนทั้ง 5 หมู  ดื่มน้ําใหเพียงพอ เพื่อใหรางกาย
มีสุขภาพที่ดี  และอยูดีมีสุข 

3.2.2    การนอนหลับพักผอน 
 จากการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมลงของผูสูงอายุในดานผิวหนัง  การเคลื่อนไหว  

การมองเห็น การไดยิน  การรับประทานอาหารลดลง  และเรื่องการนอนหลับของผูสูงอายุ  พบวา  
ชวงเวลาการนอนหลับที่เชื่อกันวาเปนชวงที่รางกายใชเพื่อซอมแซมสวนที่ สึกหรอของผูสูงอายุก็
ลดลงดวย  ทําใหผูสูงอายุที่นอนไมหลับมีความเสื่อมโทรมทางรางกาย  มีโอกาสเจ็บปวยมากกวา
ผูสูงอายุที่นอนหลับได  และการนอนไมหลับเปนเวลานานยังมีผลทําใหเกิดความเครียด  เบื่ออาหาร
จนลดการมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ ลงได  จะเห็นไดวาการนอนหลับในผูสูงอายุมีความสําคัญตอ
ภาวะสุขภาพของผูสูงอายุอยางมาก 

 สาเหตุที่ทําใหผูสูงอายุนอนไมหลับ  แบงออกไดเปน 2 สาเหตุ  คือ  สาเหตุ
ภายนอก  และสาเหตุภายในตัวผูสูงอายุ  ซ่ึงสาเหตุภายในเกิดจากความเจ็บปวยทางกาย  เชน  การ
ปวดขอ  ความวิตกกังวล  ความเครียด  ความเศรา  ผูสูงอายุตองอาศัยการปรับตัวอยูระยะหนึ่ง       
ซ่ึงชวงของการปรับตัวนี้  จะมีผลกระทบตอแบบแผนการนอนของผูสูงอายุ หรือกิจกรรมบางอยาง  
เชน  การออกกําลังกาย  ถามีการออกกําลังกายเหมาะสมทําใหนอนหลับไดงายขึ้น  แตถาออกกําลัง
กายมากเกินไป  อาจทําใหเกิดความเครียดและนอนไมหลับได  สวนสาเหตุภายนอกรางกายที่ทําให
ผูสูงอายุนอนไมหลับ  คือ  ส่ิงแวดลอม  เชน  อุณหภูมิ  แสง  เสียง  รวมถึงการใชยานอนหลับ  การ
ดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุเกี่ยวกับการนอนหลับและพักผอน  มีดังนี้ 

1. เมื่อผูสูงอายุรูสึกวานอนไมหลับ  ควรจะตองหาสาเหตุของการนอนไมหลับ 
2.  ควรมีการเตรียมตัวเขานอนดวยอุปกรณการนอนที่เหมาะสม  สะอาด   

ดูแลความสะอาดของรางกาย  ปากฟน และถายปสสาวะกอนเขานอน 
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3. ผูสูงอายุควรเขานอนและตื่นนอนตรงเวลา  เพื่อปรับจังหวะชีวภาพที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 

 4.  ถาสาเหตุของการนอนไมหลับเกิดจากสาเหตุตาง ๆ เชน  อาการปวดขอ 
ควรตองดูแลตนเอง  ลดความเจ็บปวด  โดยการประคบดวยความเย็นหรือความรอน  จัดทานอนที่
เหมาะสม  หรืออาจตองรับประทานอาหารกอนเวลานอนประมาณ  30  นาที  หรือถาสาเหตุของการ
นอนไมหลับจากการหายใจไมสะดวก  ควรตองนอนศีรษะสูง  โดยไขเตียงหรือเพิ่มหมอนหนุน
ศีรษะใหตามความเหมาะสม 
    5.  เพื่อใหผูสูงอายุนอนหลับไดเร็วขึ้น  อาจใชเทคนิคการผอนคลายทางรางกาย
และจิตใจ  วิธีการที่มักไดผลคือ  งดการออกกําลังกายกอนนอน  หรือทําสมาธิ  ซ่ึงจะไดผลหรือไม
นั้น  เชื่อวาสวนหนึ่งมาจากความตั้งใจในการแกปญหา  และความชํานาญอันเกิดจากการฝกทําซํ้าๆ 
    6.  ผูสูงอายุควรลดชวงเวลาการงีบหลับเวลากลางวัน  โดยพยายามหากิจกรรม 
ตาง ๆ  หรือออกกําลังเบา ๆ  เชน  เดิน  เวลากอนเขานอน  2 ช่ัวโมงไมควรออกกําลังกายใด ๆ  
    7.  ผูสูงอายุควรรับประทานอาหารวาง  และเครื่องดื่มที่รับประทานแลวนอน
หลับได  เชน  นม  โอวัลติน  ซ่ึงอาจเปนความเคยชินที่เคยไดดื่มหรือรับประทานอาหารวางทําให
นอนหลับไดดี  และผูสูงอายุควรงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน  เชน  กาแฟ  น้ําอัดลม  แอลกอฮอล  มี
ผูสูงอายุจํานวนมากนอนไมหลับ  ถารับประทานอาหารมื้อเย็นปริมาณมากเกินไป  ดังนั้น อาหารมือ้
เย็นของผูสูงอายุควรเปนปริมาณที่พอเหมาะ 
    8.  ส่ิงแวดลอมเพื่อชวยใหการนอนหลับของผูสูงอายุดีขึ้นเชน การใชแสงไฟ
สลัวๆ  ไมเปดไฟจาตรงบริเวณหัวเตียง  พยายามงดการใชเสียง 
      การนอนไมหลับของผูสูงอายุมีผลตอกิจวัตรประจําวันสุขภาพและการเขา
รวมสังคมของผูสูงอายุ ดังนั้นผูสูงอายุจึงควรมีการดูแลสุขภาพตนดานการนอนหลับและพักผอนที่
เหมาะสมดวย  จึงทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพดี 
 3.2.3   การออกกําลังกาย 
    การออกกําลังกายในผูสูงอายุเปนสิ่งจําเปนเนื่องจากอัตราการเสื่อมโทรมมี
มากกวาความเจริญ  จึงทําใหเกิดพยาธิสภาพในอวัยวะตาง ๆ โดยทั่วไปและเกิดโรคที่พบเสมอ  เชน  
หลอดเลือดตีบแข็ง  ขอติดขัด  โรคหัวใจเสื่อมสภาพ  และโรคถุงลมโปงพอง  เปนตน  เปนการยาก
ที่จะพิสูจนใหแนชัดวา  การออกกําลังกายทําใหคนมีอายุยืนขึ้นไดแตมีหลักฐานแนนอนวา  ผูที่ออก
กําลังกายโดยถูกตองเปนประจําแมจะมีอายุมากแลวก็ยังมีความกระฉับกระเฉง  มีสมรรถภาพดีทั้ง
รางกายและจิตใจ  มีโรคภัยเบียดเบียนนอย  สามารถทําประโยชนใหแกสังคมไดตอไปอีก  แทนที่
จะเปนภาระแกสังคม 
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    จากผลของการออกกําลังกายตอการทํางานของรางกายดังกลาวแลว  จะเห็นได
วาการออกกําลังกายสามารถทําใหผูสูงอายุมีสมรรถภาพทางรางกายดีขึ้น  ชะลอการเสื่อมของ
อวัยวะตาง ๆ และสามารถฟนฟูอวัยวะที่เส่ือมไปแลวใหดีขึ้นได 
    ประโยชนของการออกกําลังกายตอรางกายผูสูงอายุอาจสรุปไดดังนี้ 

1. ทําใหมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ 
2. ทําใหมีสมรรถภาพทางกายดานตาง ๆ สูง  ทํางานตาง ๆ ไดมากขึ้น  ความ 

เหนื่อยมีนอยลง  แรงกลามเนื้อมากขึ้นและมีความอดทนมากขึ้น 
3. ชวยควบคุมน้ําหนักตัวและทรวดทรง 
4. ปองกันโรคที่เกิดจากความเสื่อม  อาทิเชน  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  โรค 

ความดันโลหิตสูง  โรคขอเส่ือมตาง ๆ 
5. ชวยฟนฟูสภาพในผูที่มีโรคจากความเสื่อมดังกลาวในขอ  4 

 ประโยชนของการออกกําลังกายตอสภาพรางกายของผูสูงอายุดังกลาว  อาจถือ
ไดวาเปนการชะลอ “ ความชรา ”  เนื่องจากความชราไมไดตัดสินตัวอายุตามนาฬิกาอยางเดียว แต
ตองมีองคประกอบอีก  3  อยาง  คือ  รูปกาย  จิตใจ  และสมรรถภาพทางกาย  ซ่ึงผลของการออก
กําลังกายที่ถูกตองจะทําใหองคประกอบทั้งสามดีขึ้นได ถึงแมวาจะยังไมมีหลักฐานยืนยันทางการ
ทดลองที่แนนอนวา  การออกกําลังจะสามารถยืดอายุใหยืนยาวออกไปแตจากผลของการออกกําลัง
กายตาง ๆ ที่พิสูจนได  และประโยชนจากการออกกําลังกายดังสรุปขางตน  รวมทั้งจากการปฏิบัติ
ในการฟนฟูสภาพผูปวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโดยการออกกําลังกายแสดงใหเห็นวา  สามารถทํา
ใหผูปวยมีชีวิตยืนยาวตอไปอยางมีสมรรถภาพ ทําใหเชื่อไดวา  การออกกําลังกายสามารถยืดอายุให
ยืนยาวออกไปไดอีก 

 หลักปฏิบัติในการออกกําลังกาย ( ฝกฝนรางกาย ) วิธีตาง ๆ  ของผูสูงอายุที่นิยม
ปฏิบัติกันอยูมีหลายวิธี  ไดแก  กายบริหาร  การฝกแรงกลามเนื้อโดยไมใชอุปกรณและใชอุปกรณ  
การฝกความอดทนทั่วไป  การเลนกีฬา  การใชแรงกายในชีวิตประจําวันหรืองานอดิเรก 

 กายบริหาร   
 จุดมุงหมายหลักของการทํากายบริหาร  คือ  การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการ

เคล่ือนไหว  ไดแก  กลามเนื้อ  ( รวมทั้งเอ็นกลามเนื้อ ) และขอตอ  ( ปลายกระดูก , เยื่อหุมขอ , เอ็น
ยึดขอ  ) ผูสูงอายุควรปฏิบัติเปนประจําทุกวัน  โดยใชเวลาวันละ  5  ถึง 15 วินาที  วิธีทํากายบริหาร
มีหลายรูปแบบ  เชน  การบริหารแบบหัดพละ  การรํามวยจีน  การฝกโยคะ  เปนตน  แตละรูปแบบ
ใหผลตางกันในบางแง ขึ้นอยูกับความหนักเบาของการปฏิบัติ  และระยะเวลาในการปฏิบัติ  แตทุก
แบบจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเคลื่อนไหวได  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 
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 1.  การเคลื่อนไหวขอตาง ๆ ควรใหนึกถึงขีดจํากัดของขอ  เชน  เหยียดจนสุด
หรืองอจนสุด  หรือจนถึงจุดที่เร่ิมเกิดอาการเจ็บตึงที่กลามเนื้อ  หรือเจ็บที่ขอในรายที่ปญหาของ
ระบบการเคลื่อนไหวอยูกอน 

 2.  พยายามใหมีการเคลื่อนไหวที่ขอตาง ๆ  จนครบหรือเกือบทุกขอตอ  และแต
ละขอตอใหมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ขอนั้นจะเคลื่อนไหวได  ในภาวะปกติจนครบทุก
ทิศทาง 

 3.  จํานวนครั้งของการทําซ้ําในแตละทาขึ้นอยูกับความหนักเบาของทาที่ทํา  
และเวลาที่ใชในการทําแตละทา  ในทาที่ใชแรงกลามเนื้อคอนขางมาก  อาจทําเพียง  6 – 10 ครั้ง  ก็
เปนการเพียงพอ  แตในทาที่ใชแรงกลามเนื้อนอย  เชน  การแกวงแขนอาจทํามากกวา  50  คร้ัง  ก็ได 

 4.  ระหวางปฏิบัติตองควบคุมใหการหายใจเปนไปอยางสม่ําเสมอไมเบง หรือ
กล้ันการหายใจ 

   การฝกแรงกลามเนื้อ 
 การฝกแรงกลามเนื้อโดยไมใชอุปกรณคลายคลึงกับกายบริหาร  แตมีการใชแรง

กลามเนื้อบางสวนมากจนถึงขั้นที่ใหผลเปนการฝกแรงกลามเนื้อ  สวนการฝกโดยใชอุปกรณนั้น  
โดยปกติจะใชในการเสริมสรางสมรรถภาพของกลามเนื้อเปนพิเศษในนักกีฬาบางประเภท  หรือผูที่
ตองการนักเพาะกาย  สวนในคนทั่วไปที่มีสุขภาพดี และสามารถทําการบริหาร  และฝกแรง
กลามเนื้อโดยไมใชอุปกรณไดอยูแลว  เกือบไมมีความจําเปน  แตในรายที่ตองการฟนฟูสภาพหรือ
แกไขความพิการบางอยางดวยกายภาพบําบัด  การใชอุปกรณ  เชน  ลูกน้ําหนัก  สปริงยึด  หรือ
แมแตอุปกรณไฟฟาที่ใชกระตุนกลามเนื้ออาจมีความจําเปน 

 สําหรับผู สูงอายุ   ถาหากปฏิบัติกายบริหารโดยมีทาที่ ใชแรงกลามเนื้อ
คอนขางมากประกอบอยูดวยแลว  ไมจําเปนตองฝกแรงกลามเนื้อเปนพิเศษ  โดยเฉพาะผูที่อายุเกิน 
60  ปขึ้นไป  ในกรณีที่ตองการฝกแรงกลามเนื้อบางกลามเนื้อบางสวนที่บกพรอง  ควรเลือกการฝก
แบบไมใชอุปกรณ  โดยไมใชความหนักเกินกวารอยละ  80 ของแรงสุดที่ทําได  หรือความหนักที่
ทําใหไมสามารถทําซ้ําไดติดตอกันถึง 6  ครั้ง  ความหนักที่พอเหมาะ  คือ  รอยละ  50 -  60  และ
ทําซํ้า 8 -10  ครั้งซ่ึงเรียกวา 1  ชุด  และตองยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 
    1.  เลือกทําเฉพาะทาที่จําเปนที่สุดเพียงไมเกิน 3 ทาตอวัน  แตละทาทําไมเกิน           
3 ชุด 
    2.  สังเกตความเหนื่อยและเมื่อยลาหลังการปฏิบัติครั้งแรก  หากพักแลวเกิน  10  
นาที  ยังไมหายเหนื่อยหรือกลามเนื้อยังมีความเหนื่อยลาอยู  การทําในครั้งตอไปตองลดความหนัก
และจํานวนการทําซํ้าลง 
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    3.  อยาเบงหรือกล้ันการหายใจในขณะออกแรงกลามเนื้อ  พยายามหายใจเขา
ออกใหเปนจังหวะสอดคลองกับการออกแรง 
    การฝกความอดทนทั่วไป 
    เปนการฝกที่จําเปนที่สุดสําหรับผูสูงอายุ  เพราะจะทําใหการไหลเวียนเลือด  
และการหายใจดีขึ้น  ซ่ึงนอกจากจะทําใหผูสูงอายุมีสมรรถภาพทั่วไปดีขึ้นแลว  ยังเปนการปองกัน
โรคหลายชนิดในผูสูงอายุ  และชวยฟนฟูสภาพในผูที่เกิดอาการของโรคจากการเสื่อมสภาพขึ้นอีก
ดวย  การฝกความอดทนทั่วไปสําหรับผูสูงอายุ  มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

1. เลือกชนิดการฝกที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย  และสิ่งแวดลอม 
2. หมั่นสังเกตความหนักของการฝก  โดยอาศัยการสังเกตความเหนื่อย  คือ  

ไมเหนื่อยหอบ  หายใจไมทัน  และเมื่อพักแลว  10  นาที  จะรูสึกหายเหนื่อยเปนปกติหรือเกอืบปกต ิ 
อาจอาศัยการนับชีพจร  กลาวคือ  เมื่อพักแลว 10  นาที  อัตราชีพจรควรลดต่ํากวา 100  คร้ังตอนาที 

3. ระหวางออกกําลัง  ควบคุมการหายใจใหเปนจังหวะตามการออกกําลัง   
การหายใจลึกอาจผอนออกทางปากดวยก็ได  หามเรงการหายใจใหเร็ว 

4. เมื่อฝกไปไดระยะหนึ่ง  ความเหนื่อยจะนอยลง  และชีพจรหลังออกกําลังต่ํา 
กวาเดิม  อาจลองเพิ่มน้ําหนัก ( เชน เดินหรือวิ่งใหเร็วขึ้น ) ขึ้นทีละนอย 

5. ถามีความผิดปกติเกิดขึ้นระหวางการออกกําลัง  เชน  เวียนศีรษะ  ควบคุมการ 
เคล่ือนไหวไมไดดี  เจ็บแนนหนาอก  หายใจขัด  ตองลดความหนักลงหรือหยุดออกกําลังตอไป 

 การเลนกีฬา 
 กีฬาเปนรูปแบบหนึ่งของการออกกําลังกายที่ผูสูงอายุอาจนํามาใชฝกฝนรางกาย

ได  โดยมีทั้งขอดีและขอเสีย  เมื่อเปรียบเทียบกับการออกกําลังกาย  ดังกลาวขางตน  หลักการออก
กําลังกายที่ถูกตอง  ตามปกติความสนใจในการออกกําลังกายจะลดลงอยางมากเมื่ออายุมากขึ้น  
เนื่องจากขอจํากัดของรางกาย  กลามเนื้อและหัวใจ  การออกกําลังกายเปนกิจกรรมการรักษาสุขภาพ
ที่มีความจําเปนมาก  เมื่ออายุเกิน  35  ป  วิธีการออกกําลังกายตองเลือกใหเหมาะสมกับ
ความสามารถ  และความสนใจของตนเอง  ซ่ึงควรเปนการออกกําลังกายอยางธรรมดาที่สุด  ไม
จําเปนตองใชอุปกรณมากมายจนกลายเปนปญหาในการจัดเตรียม  การออกกําลังกายมิใชเพียงแตจะ
ใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น  อาจเลือกตามใจชอบในแตละวันสลับกัน  กระโดดเชือก  วิ่ง
เหยาะ ๆ หรือเดินเร็วก็ได  ไมจําเปนตองทําซ้ํา ๆกัน  จะรูสึกเบื่อหนาย  ความสําคัญอยูที่เวลาการ
ออกกําลังกายควรจะนานครั้งละ 15 – 60 นาที  และจะตองไมหักโหม  การออกกําลังกายเปนจงัหวะ  
และพอดีกับสมรรถภาพของรางกายจะเปนการคงความสมบูรณของรางกายไดดีที่สุด 
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 ขั้นตอนของการออกกําลังกาย 
 1.  การอุนเครื่อง ( Warm  Up )  กอนการออกกําลังกายแตละครั้งจะตองเตรียม

ความพรอมของรางกายกอนประมาณ 5 – 10  นาที 
 2.  การหยุดกิจกรรมเมื่อออกกําลังกายเสร็จใหม ๆ ไมควรนอน  อาบน้ําหรือดื่ม

น้ําเย็นทันที  ควรนั่งพักกอนเพื่อใหรางกายไดปรับอุณหภูมิ  การหายใจ  และความตึงเครียดของ
รางกายใหเขาสูภาวะปกติ 

 3.  การตรวจสอบความทนของรางกายในการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรม  
( Exercise  Tolerance  หรือ  Activity  Tolerance  )  เพื่อใหทราบความสามารถในการใชพลังงาน
ของแตละบุคคล  โดยปราศจากอันตรายตอรางกาย  ดวยการประเมินของผูออกกําลังกายเอง  โดย
สังเกตลักษณะและอัตราการหายใจ  ปกติคนเราหายใจนาทีละ 18 – 24 ครั้ง  ถาอัตราการหายใจเร็ว  
ส้ัน และหายใจดวยทองแสดงวา  ออกกําลังกายมากเกินปกติ  ควรหยุดเลน 
   การพักผอน 
   ปกติการพักผอนเปนความจําเปนของผูสูงอายุอยูแลว  แตในผูสูงอายุที่ไมมีการ
ออกกําลังกายเปนประจํา  หรือไมไดฝกฝนรางกาย   อาจมีการพักผอนมากเกินความจําเปน  ซ่ึงเปน
ผลเสียตอสุขภาพ  และสมรรถภาพทางกาย  สําหรับผูสูงอายุที่มีการฝกฝนรางกาย  การพักผอนที่
เพียงพอ  มีความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะหลังการออกกําลังกายทุกครั้ง  อวัยวะที่ใชในการออกกําลัง
กายจําเปนตองไดรับการชดเชยสิ่งที่เสียไปในระหวางการออกกําลังซอมแซมสิ่งที่สึกหรอและสราง
เสริมใหมีความพรอมสําหรับการออกกําลังในวันตอไป การพักผอนไมเพียงพอในผูสูงอายุที่ฝกฝน
รางกาย  นอกจากจะทําใหมิไดรับผลดีจากการฝกฝนรางกายแลว  ยังเปนการทําลายรางกายโดยตรง  
คือ  ทําใหทรุดโทรมเร็วกวาที่ควร 
 3.2.4  สุขนิสัยในการขับถายปสสาวะและอุจจาระ 

 ปญหาสําคัญของการขับถายอุจจาระของผูสูงอายุ  คือ  อาการทองผูก  อุจจาระ
แข็ง  ถายไมออก  จําเปนตองใชยาสวนหรือยาถายอุจจาระ  ทําใหผูสูงอายุมีความวิตกกังวลมาก  ซ่ึง
พบไดงาย  และเกือบถือเปนเรื่องธรรมดา  แตถาขาดความระมัดระวังดูแลเอาใจใส  โดยเฉพาะ
ผูสูงอายุตั้งแต 70 – 80 ป  ขึ้นไป ถาทองผูกนานกวา 3 วันขึ้นไป  ผูสูงอายุจะมีอาการอึดอัด  ไม
สบาย  แนนทอง  มีไขสูง และเพอได  ดังนั้นการดูแลเอาใจใสเกี่ยวกับการขับถายอุจจาระเปนสิ่ง
สําคัญยิ่งสําหรับผูสูงอายุ ส่ิงที่ตองดูแล  คือ 

 1.  อาหาร  ควรรับประทานอาหารที่มีกากมากขึ้น  และเปนประจําทุก ๆ วัน เชน 
ผัก และผลไม  ไดแก ชะอม  ยอดแค  มะละกอ  สม เปนตน   
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 2. น้ํา  เปนสวนประกอบสําคัญของรางกาย  ชวยในการขับถายของเสียของ
รางกาย  การดื่มน้ําที่มากพอในแตละวัน  เชน  ควรดื่มน้ําอยางนอยวันละ  10 แกว  จะชวยคงสภาพ
การทํางานของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย  โดยเฉพาะดานการขับถายอุจจาระใหเปนปกติ 

 3.  การออกกําลังกาย  ฝกหัดออกกําลังกายเพื่อสรางเสริมสมรรถภาพของอวัยวะ
ที่ชวยในการขับถายใหแข็งแรง  โดยเฉพาะกลามเนื้อหนาทองและพื้นเชิงกราน 

 4.  สภาพของหองน้ํา  หองสวม  ควรมีความสะดวกสบาย  สะอาด  และปลอดภยั
ในการเขาสวมแตละครั้ง  พื้นหองสวมไมล่ืน  ควรมีราวยึดเกาะเพื่อการพยุงตัว 

 5.  ฝกถายหลังดื่มน้ํา  1  แกวในตอนเชา  จะชวยใหถายไดคลองขึ้น  หรือการฝก
ถายใหเปนเวลา  โดยเขาสวมเปนเวลา  คร้ังละ 5 – 8  นาที  ในระยะแรก 
 3.2.5  การปองกันอุบัติเหตุในผูสูงอายุ  

 ทัศนา  บุญทอง ( 2527 : 375 – 376 )กลาววาโดยทั่วไปของผูสูงอายุ  เนื่องจาก
ความชราภาพ  สุขภาพจึงไมแข็งแรง  ภูมิตานทานโรคลดลง  มีโอกาสติดโรคตาง ๆ ไดงาย  เมื่อมี
อาการเจ็บปวยข้ึนแลว  การรักษาตองใชเวลายาวนานเรื้อรังได  นอกจากนี้ผูสูงอายุยังพบวา  มี
ปญหาดานอุบัติเหตุขึ้น  มีผลกระทบตอสุขภาพ  จําเปนตองปองกันเสียแตเนิ่น ๆ อุบัติเหตุที่พบบอย
ไดแก 

 1.  การหกลมและกระดูกหัก  พบไดมากที่สุดในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ  
เชน  ตกบันได  ตกเกาอี้  หกลมจากการเดินปกติ  หกลมในหองน้ํา  เนื่องจากการทรงตัวไมดี  ผลที่
ตามมาคือ  กระดูกหัก  เพราะผูสูงอายุกระดูกจะเปราะมากขึ้นตามอายุ  และการติดของกระดูกก็จะ
ชากวาวัยหนุมสาว  มักจะพบวาเปนสาเหตุไปสูโรคแทรกซอนอ่ืน ๆ ไดมาก 

 2.  ไฟไหมหรือน้ํารอนลวก  สวนใหญมาจากการหลงลืม  ตามองไมคอยเห็น  
หรือการที่กลามเนื้อไมแข็งแรงพอ  ประกอบกับการฝดของขอตางๆ ทําใหการเคลื่อนไหวหยิบจับ
ไมคลองตัว  เชน  น้ํารอนลวกจากการหุงตม  เวลาอยูใกลเตาไฟ  การยกหมอขาว 

 3.  การหยิบยาผิดหรือใชยาผิด  เพราะสายตาไมดีหรือแสงสวางไมพอ  ประกอบ
กับการหลงลืม  ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวตองรับประทานยาเปนประจําและตองชวยตัวเอง  มีการ
รับประทานยาผิดขนาดหรือลืมรับประทานยา  ทําใหมีผลเสียแกการรักษา  และเกิดอันตรายจากการ
รับประทานผิดไดงาย 

 4.  อุบัติภัยจากการจราจร  พบไดไมนอยในผูสูงอายุ  ที่พบมากที่สุด  คือ คนเดิน
ถนนถูกรถชน  และผูโดยสารไดรับบาดเจ็บ  สาเหตุสวนใหญเนื่องมาจากสายตาไมดี  ทนตอแสง
สวางจาเกินไปไมได  หูไดยินเสียงไมชัด  การตัดสินใจไมดี  มีความเชื่องชาในการหลบหลีกรถ 
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 5. อุบัติ เหตุ   เนื่องจากการจัดสิ่งแวดลอมในบานไม เหมาะสม   การจัด
ส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ  คือ  ส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัย  คือเรียบงาย  และไมซับซอน  
ของเครื่องใชมีเฉพาะที่จําเปนจริง ๆ ที่อยูอาศัย  ของผูสูงอายุควรมีลักษณะดังนี้ 
      5.1  พื้นบานควรอยูระดับเดียวกัน  พื้นไมล่ืน  บันไดมีราวเกาะ 
      5.2  หองนอนไมควรอยูช้ันบน  ถาเปนไปได  ควรพักอยูช้ันลางของบาน  
หองนอนควรอยูใกลหองน้ํา 
      5.3  แสงสวางเพียงพอ  อากาศถายเทดี  จัดส่ิงของตางๆ ไวเรียบรอย  ไม
เกะกะ  สะดวกตอการเดิน 
    จากการเกิดอุบัติเหตุตางๆที่กลาวมา ผูสูงอายุจําเปนตองมีการปองกันที่ดี เชน
อุบัติเหตุหกลมตางๆนั้นควรแกไขที่สาเหตุ โดยเพิ่มความระมัดระวังในการเดิน จัดส่ิงแวดลอมให
ปลอดภัย พื้นตางๆไมขัดมันจนลื่น หรือช้ืนแฉะ มีไฟฟาสวางพอในการมองเห็นในที่ตางๆ เปน 
 3.2.6  การสงเสริมการทําหนาที่ และการพัฒนาใหถึงขีดสูงสุด การใสใจในสุขภาพของ
ตนเองรางกาย และจิตใจเปนสิทธิอันชอบธรรมของแตละบุคคล โอเรม (Orem 1980:65,  อางถึงใน          
ศิริมา  ลีละวงศ 2541 : 33-34)ไดกลาววา ความสนใจหรือใสใจเปนพลังเฉพาะหรือศักยภาพหนึ่งใน
ตัวบุคคล ที่จะชวยใหบุคคลสามารถที่จะปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเอง ในวัยสูงอายุสภาพรางกาย 
จิตใจ และสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อม ความใสใจในเรื่องสุขภาพของตนเองจึงเปน
พฤติกรรมที่สําคัญในวัยสูงอายุ  เอมเบอรโซล และเฮส (Ebersole and Hess 1990 : 72 , อางถึงใน                  
ศิริมา  ลีละวงศ 2541 : 34) กลาววา ผูสูงอายุบางคนไมใสใจ และรับผิดชอบเรื่องสุขภาพ บางคน
ตองการที่จะเจ็บปวยเพื่อใหผูอ่ืนมาใสใจ และดุแลตนเองมาก ซ่ึงสิ่งเหลานี้ก็เปนสาเหตุสําคัญ
ประการหนึ่งที่ทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่เสี่ยงตอการเจ็บปวย 
    ผูสูงอายุควรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป  ซ่ึงเปนการปองกันระดับทุติยภูมิ  
หรือที่เรียกวา “ การคัดกรองสุขภาพ ”  โดยการตรวจสอบเพื่อแยกบุคคลที่อาจเจ็บปวยออกจากคน
ปกติ   เชน  การคนหาโรคในระยะแรกเริ่ม  ในปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายที่จะใหสถานบริการทุก
แหงจัดคลินิกผูสูงอายุ  เพื่อใหบริการสุขภาพโดยเฉพาะ  คลินิกผูสูงอายุจะเปนดานแรกในการคัด
กรองสุขภาพเบื้องตน  สําหรับการคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุ  ตามที่นักวิชาการหลายทานไดแนะนํา
ไวมีดังนี้ 

  1.  การตรวจหาเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ ( Occult  Blood ) เพื่อดูมะเร็งในลําไส
ปละครั้ง 

  2.  การตรวจสมรรถภาพการไดยินทุก 2 ป  ในกลุมผูสูงอายุวัย 60 – 70 ป และ
ทุก 1 ปในกลุมผูสูงอายุวัย 75  ป  และมากกวา 
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  3.  การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ทุก 2 ป 
  4.  การวัดความดันโลหิตทุก   ป   
  5.  การตรวจเตานมเพื่อดูเนื้อเยื่อมะเร็งควรทําทุกป   และควรตรวจเตานมโดย

ใชเครื่องมือที่เรียกวา  แมมโมกราฟฟ  ( Mamography )  ทุก 1 – 2 ป 
  6.  การตรวจเซลลปากมดลูกเพื่อดูมะเร็ง  ทุก 5 ป 
  7.  การตรวจเชื้อกามโรค  โดยการเจาะเลือด  ปละ 1 คร้ัง 
  8.  การทดสอบทางผิวหนังเพื่อดูวัณโรคปอดปละ  1  ครั้ง 
  9.  การตรวจปสสาวะ  ( Urinalysis )  เพื่อตรวจหาแบคทีเรียในปสสาวะ  

เบาหวาน และโรคที่อาจเกิดกับไต  ทุก 4 – 5 ป 
  10.  การตรวจชองปากเพื่อดูโรคและทําความสะอาดอวัยวะในชองปาก ทุก                  

1– 2 ป 
  11.  การตรวจฟนปลอมเพื่อใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีทุก 2 -3 ป 
  12  การตรวจดูภาวะโภชนาการ  โดยการชั่งน้ําหนัก ทุก 2 – 4 ป 
  13.  การตรวจความจํา  โดยการสังเกต  และโดยการประเมินสภาพของรางกาย

และสมองทุกป 
  14.  การตรวจภาวะโลหิตจาง  โดยการเจาะหาการตกตะกอนของเลือด  และ

ปริมาณเม็ดเลือดแดง  ทุก 4- 5  ป 
  15.   การใหภูมิคุมกันโรคบาดทะยัก  ทุก 10 ป 
  จะเห็นไดวาตามความคิดนี้  การคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุทําควบคูไปกับการ

ปองกันโรค  ซ่ึงผูใหบริการทีมสุขภาพควรจัดกิจกรรมการสงเสริมรวมดวย  เชน  การใหความรู  
สอนสุขศึกษาใหแกผูสูงอายุ  ขณะที่ใหบริการคัดกรองสุขภาพดวย  โดยเฉพาะเมื่อพบความผิดปกติ
ซ่ึงสามารถปองกันหรือหลีกเลี่ยงไดโดยการปฏิบัติตัวใหถูกตอง 

 นอกจากนี้การดูแลสุขวิทยาสวนบุคคลทางดานรางกายก็ตองกระทําสม่ําเสมอ 
เชน การรักษาความสะอาดของรางกายอาบน้ําอยางนอยวันละ 1 ครั้งเพื่อใหรางกายกระปรี้กระเปรา 
เส้ือผาที่สวมใสควรซักทุกวันเพื่อไมใหเกิดการหมักหมกของเหงื่อไคล และเชื้อโรค และการสระ
ผมสัปดาหละ 2 คร้ังเปนตน 
 3.2.7  การคงไวซ่ึงความสมดุลระหวางการมีกิจกรรม และการพักผอน เมื่อบุคคลมี
พัฒนาการเขาสูวัยสูงอายุจะพบวา กลามเนื้อตางๆเหี่ยวลีบลง กระดูกโปนขึ้นและมีลักษณะเปน
โพรงมากขึ้น ขอตอตางๆเคลื่อนไหวนอยลงทําใหขอติดแข็ง การออกกําลังกายสม่ําเสมอจะชวยให
การทํางานของกลามเนื้อและขอดีขึ้น  เอมเบอรโซล และเฮส ( Ebersole and  Hess  1990 : 74,                           
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อางถึงใน  ศิริมา  ลีละวงศ  2541:35) นอกจากนี้การทํางานของระบบประสาทจะชาลง   
ความสามารถในการตอบสนองจึงลดลงโดยเฉพาะการนอนในระยะที่4 จะสั้นลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับคนวัยหนุมสาว  ทําใหตื่นเร็วและบอยขึ้น  ดังนั้นเพื่อใหมีความสมดุลระหวางการทํางานและการ
พักผอน  ผูสูงอายุจึงควรปฏิบัติกิจกรรมที่คงไวซ่ึงความแข็งแรงของกลามเนื้อและกระดูก  รวมทั้ง
การกระตุนการทํางานของปอดและการไหลเวียนใหมีประสิทธิภาพ  กิจกรรมดังกลาวคือ  การออก
กําลังซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยเพิ่มความสามารถและความสมบูรณของรางกายใหกับผูสูงอายุ   โดน
การเลือกชนิดของการออกกําลังกายตามความสามารถของตน  มีหลักสําคัญคือ  เร่ิมออกนอยๆเบาๆ 
ในตอนแรกแลวคอยเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ  ควรเปนการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง  ไมตองการ
ความเร็วและไมเปนชนิดที่ออกกําลังกายหนักหรือเบาเกินไป  (วิภา  คงอินทร 2533: 32 , อางถึงใน 
ศิริมา  ลีละวงศ 2541 : 35) การเดิน  การวิ่งเหยาะๆ เปนการออกกําลังกายที่ดีที่สุด และปลอดภัย
ที่สุดสําหรับผูสูงอายุ ( บรรลุ   ศิริพานิช 2528 :58 , อางถึงใน ศิริมา  ลีละวงศ 2541 : 35)  การ
ทํางานหรืองานอดิเรกที่ตองใชแรงกายไดรับการจัดใหเหมาะสมจะเปนการออกกําลังกายสําหรับ
ผูสูงอายุไดเปนอยางดี ( การกีฬาแหงประเทศไทย 2532 : 37,  อางถึงใน ศิริมา  ลีละวงศ 2541 : 36 ) 
ผูสูงอายุควรมีการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ควรทําทุกวันหรืออาจเปนวันเวนวัน  หรือสัปดาห
ละ 3 – 4 ครั้งก็ได  และควรออกกําลังกายอยางนอย  ครั้งละ 25 – 30 นาที (สุคนธ  ไขแกว  2531 : 
23 , อางถึงใน ศิริมา  ลีละวงศ 2541 : 36 )  ถาออกกําลังกายแลวรูสึกเหนื่อยมาก เจ็บบริเวณหัวใจ 
หรือราวไปที่ไหลซาย ตามัว เหงื่อออกมากควรหยุดพักและปรึกษาแพทย หรือถามีโรคประจําตัว 
เชนโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง การออกกําลังกายควรอยูในการดูแลแนะนําของแพทยดวย 

 นอกจากการออกกําลังกายแลว กิจกรรมเพื่อการพักผอนก็เปนกิจกรรมที่สําคัญ
และจําเปนอยางยิ่งตอผูสูงอายุ ผูสูงอายุควรรับการพักผอนที่เพียงพอ และการนอนหลับเปนการ
พักผอนรางกายที่ดีที่สุด ในผูสูงอายุ ความตองการการนอนหลับประมาณคืนละ 6-7 ช่ัวโมง หรือ
อาจมีการนอนพักในชวงกลางวันเพื่อชวยใหรางกายไดพักผอน และเปนการชดเชยที่นอนไมหลับ
ในเวลากลางคืนดวย การนอนพักผอนกลางวันแตละครั้งอาจใชเวลานาน 15-60 นาทีการที่จะชวย
ใหผูสูงอายุนอนหลับไดดี ไดแก การออกกําลังกายอยางเบาๆในชวงเวลากลางวัน และหยุดออก
กําลังกอนถึงเวลานอนประมาณ 2-3 ช่ัวโมง และดื่มนมอุนๆการกระทําเชนนี้จะชวยใหเกิดการงวง
นอนเร็วขึ้น และหลับนานขึ้น หรืออาจใชการสวดมนต นั่งสมาธิชวยในการนอนหลับการงด
เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เชน กาแฟ น้ําอัดลม หลังเวลา 13.00 น.เนื่องจากสารคาเฟอีนจะกระตุนสมอง
ทําใหผูสูงอายุนอนไมหลับได งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เพราะมีผลชวยกดชวงการนอนหลับ
แบบ REM (พัสมณฑ  คุมทวีพร 2538 : 180) 
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 นอกจากนี้กิจกรรมนันทนาการก็ถือเปนกิจกรรมที่ทําขึ้นในขณะที่วางจากภาระ
งานตางๆซึ่งกิจกรรมเหลานี้มักใหความเพลิดเพลิน เชน การปลูกตนไม การอานหนังสือ การเย็บปก
ถักรอย การสานไมไผ การดูภาพพยนต และฟงเพลงฯลฯ จึงนับไดวากิจกรรมนันทนาการเปน
กิจกรรมเพื่อการพักผอนรางกาย และจติใจที่ดีกิจกรรมหนึ่ง 
 3.2.8  การคงไวซ่ึงความสมดุลระหวางการอยูลําพัง และการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและ
สังคม การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมเปนขบวนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่มีผลตอความตอง การ
ดานสังคมของผูสูงอายุโดยปกติมนุษยเมื่ออยูรวมกันเปนสังคมก็ยอมมีการพบปะแลกเปลี่ยน
ทัศนคติและกิจกรรมซึ่งกันและกันบางขณะก็ตองการความเปนสวนตัวและอยูอยางสันโดษ 
เชนเดียวกับที่ อีลิพลูรอส( Elipoulos 1987 : 143-149, อางถึงใน ศิริมา  ลีละวงศ 2541 : 37)ไดกลาว
วา บุคคลยอมมีความพอใจที่จะอยูตามลําพังในบางครั้ง และมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนในบางโอกาสการ
ใชเวลาอยูตามลําพังคนเดียวเงียบๆจะทําใหผูสูงอายุมีเวลาทบทวนสิ่งตางๆที่อยูรอบๆตัวและอยู
รอบๆสังคมที่ตนเองอยู ทําใหมองเห็นและเขาใจตนเองและสังคมมากขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
เขาสูวัยสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆก็ยอมมีเหตุการณหรือส่ิงเราตางๆเขามากระทบกับการดําเนินชีวิต เชน 
การเสียชีวิตของคูสมรส  เพื่อนบาน เพื่อนที่เคยรวมงาน หรือบุคคลในครอบครัว การวางมือจากการ
ประกอบอาชีพ การปลดเกษียณจากงานเดิม เหตุการณเหลานี้จะตองใชเวลาชวงหนึ่งในการเผชิญ 
และขจัดความตึงเครียดออกไปการอยูลําพังเปนชวงเวลาหนึ่งที่ตองการอยูเงียบๆเพื่อทบทวน
เหตุการณตางๆหรือเพื่อตองการพักผอนรางกายหรือจิตใจในขณะที่ความเหงาเปนภาวะที่ไม
สามารถมีปฏิสัมพันธกับใครในชวงเวลานั้น มีความรูสึกทอแท ไมอยากทําส่ิงใด ไมอยากมีกิจกรรม
กับสังคมดังนั้นในวันหนึ่งๆผูสูงอายุจึงควรมีเวลาที่จะอยูลําพัง และมีความเปนสวนตัว และภายใน
บานพักอาศัยก็ควรมีการจัดหองที่อยูเปนสวนตัวไกลจากเสียงรบกวนเพื่อใชเวลาในการทํากิจกรรม
ที่อยากกระทําซึ่งความตองการอยูลําพังของผูสูงอายุไมแตกตางจากสมัยเมื่อยังเปนหนุมสาว   
(Steven  1975 : 86, อางถึงใน  ศิริมา  ลีละวงศ 2541 : 37) 

 นอกจากนี้ผูสูงอายุยังตองมีปฏิสัมพันธกับบุคคล และสังคมที่อยูรอบๆตัว ทั้งนี้
เพราะผูสูงอายุมีความตองการทางสังคมในดานตางๆ เชน ตองการเพื่อน ตองการมีกลุมรวมวัย 
ตองการผูสนใจ เห็นใจ ผูยอมรับนับถือ  ดังนั้นผูสูงอายุจึงตองมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นทั้งวัย
เดียวกัน และตางวัยนอกเหนือไปจากสมาชิกในครอบครัว และญาติพี่นอง การสรางสัมพนัธภาพกบั
บุคคลตางวัยนั้นไดมีการคนควาทางจิตวิทยาผูสูงอายุพบวาถาปฏิสัมพันธของผูสูงอายุกับคนรุน
หนุมสาวและเด็กเปนไปในทางที่ดี จะสงผลใหผูสูงอายุเห็นความมีชีวิตชีวา ความมีพละกําลัง และ
ทําใหผูสูงอายุรูสึกชื่นชมชีวิตฝายหนุมสาวก็ไดประโยชนจากผูสูงอายุในแงของการไดรับคําแนะนาํ
ในการแกปญหาชีวิตที่ผูสูงอายุเคยผานมาในอดีต ซ่ึงถือเปนบทเรียนที่มีคุณคาและการที่ผูสูงอายุมี
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สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นไดนั้นทําใหผูสูงอายุไดเรียนรูเร่ืองราวความเปนไปในโลกสมัยใหม และ
วิทยาการที่กาวหนาทําใหไมตัดขาดจากบุคคลอื่น และสังคมภายนอก (ศรีเรือน  แกวกังวาล  2533 :     
1-12) สวนการมีสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมวัยนั้นจะออกมาในรูปของการเขารวมกิจกรรมทางสังคม 
เชน การเปนสมาชิกของชมรม สมาคม ตลอดจนการไปมาหาสูระหวางคนวัยเดียวกัน ทําใหมีการ
พบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดตางๆ อันจะสงผลใหผูสูงอายุมีการปรับตัวดานอารมณ และสังคม
นอกจากนี้หากผูสูงอายุไดมีโอกาสเดินทางไปทองเที่ยวในสถานที่ตางๆกับครอบครัวหรือเพื่อนวัย
เดียวกันจะทําใหไดเห็นการเปลี่ยนแปลงใหมๆขณะเดียวกันก็ไดรูสึกผอนคลายการชวยเหลือ
ผูสูงอายุใหประสบความสําเร็จในการคงไว ซ่ึงความสมดุลระหวางการอยู ลําพังและการมี
ปฏิสัมพันธ กับสังคมจึงเปนเรื่องที่จําเปน 

 
3.3 พฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ 
 พฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ (psychological self-care) ฮิลลและสมิธ (Hill and 
Smith 1985 : 90-102) ใหความหมายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคล
ปฏิบัติเปนปกติวิสัย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมสภาพจิตใจ และคงไวซ่ึงความผาสุกทางดาน
จิตใจ  เกิดความสมดุลในการเผชิญชีวิต   ซ่ึงประกอบดวย 6 ดาน คือดานการพัฒนาการรูจักตนเอง  
ดานการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ดานการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ ดานการเผชิญปญหา  
ดานการพัฒนาและดํารงรักษาระบบสนับสนุนทางสังคม และดานการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ 
 3.3.1  การพัฒนาการรูจักตนเอง 

 การรูจักตนเอง (self-awareness) เปนกระบวนการพิจารณา และประเมินตนเอง
เกี่ยวของกับการที่บุคคลรับรู รูสึกตอตนเอง ทั้งในดานพฤติกรรม ความคิด  ความรูสึก คานิยม
จุดเดน จุดดอย และความรูสึกสํานึกในคุณคาของตนเอง รวมทั้งตองมีความรูจักตนเองในดาน
ความรูสึก และความขัดแยงตางๆ สามารถเผชิญกับเหตุการณที่เปนสิ่งไมนาพึงพอใจพรอมที่จะ
สามารถเรียนรูจากประสบการณนั้นๆได (จินตนา  ยูนิพันธ  2534 : 3) การพัฒนาการรูจักตนเองจึง
เปนความพยายามของบุคคล ที่จะรับรูเกี่ยวกับตนเองตรงกับความเปนจริงในธรรมชาติที่บุคคลนั้น
เปนอยู   การพัฒนาการรูจักตนเอง  เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตที่สามารถพัฒนาได บุคคล
ที่รูจักตนเองไดตรงกับความเปนจริงจะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (นภาพร 
วงศใหญ 2542 : 65) การพัฒนาการรูจักตนเอง จึงเปนองคประกอบสําคัญของพฤติกรรมการดูแล
ตนเองดานจิตใจ ซ่ึงเปนกระบวนการตอเนื่องไมมีวันจบสิ้น จึงไมมีบุคคลใดรูจักตนเองสมบูรณ
ครบถวน แตการรูจักตนเองสามารถพัฒนาขึ้นไดเรื่อยๆ กระบวนการในการพัฒนาการรูจักตนเอง
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จึงไมใชเร่ืองที่งาย และเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความเปนสวนตัวของแตละบุคคลตองอาศัยความ
มุงมั่น และความอดทนที่จะซื่อสัตยตอตนเอง  ฮิลลและสมิธ (Hill and Smith 1985 : 91) ไดเสนอ
กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาการรูจักตนเอง  ดังนี้ 

   3.3.1.1  การทําใหคานิยมกระจางชัด (values  clarification)คานิยมเปนความคิด 
และมโนมติที่บุคคลยึดถือ และมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล การทําใหคานิยมกระจางชัดจึงเปนการ
รูจักตนเองเกี่ยวกับคานิยมที่ยึดถืออยู ซ่ึงจะชวยใหไมเกิดปญหาเมื่อผูอ่ืนตัดสินใจอะไรที่ขัดกับ
คานิยมของตนเอง และชวยหลีกเลี่ยงการตัดสินพฤติกรรมของผูอ่ืน โดยยึดเอาคานิยมของตนเอง
เปนปทัสถานการพัฒนาการทําใหคานิยมกระจางชัด กระทําโดยการถามตนเองเกี่ยวกับส่ิงที่สําคัญ
ในชีวิต 

   3.3.1.2  การประเมินทักษะการเผชิญปญหา (assessment of coping skills)เปน
การทําความเขาใจตนเองเกี่ยวกับวิธีการเผชิญปญหาของตน และเหตุผลที่เลือกวิธีนั้นๆ ซ่ึงการ
เรียนรูแบบแผนการเผชิญปญหา รวมถึงความมุงมั่นของบุคคลที่จะพยายามหาวิธีการเผชิญปญหาจะ
ชวยสงเสริมใหบุคคลมีสภาพจิตใจดี และสามารถเผชิญกับปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   3.3.1.3   การรับความรูสึก (awareness of feeling) เปนการรูจักตนเองเกี่ยวกับ
ความรูสึกหรือประสบการณที่อัดอ้ันอยูในใจ การพัฒนาการรับรูความรูสึกของตนเอง อาจกระทํา
โดยการฝกใชคําพูด แสดงความรูสึกของตนเองในระหวางการสนทนาในชีวิตประจําวัน 

   3.3.1.4  การรับรูแบบแผนการคิดและการกระทํา (awareness, thought and action 
pattern)เปนการรูจักตนเองในดานการคิดและการกระทําของตนเองในการดํารงชีวิตซ่ึงมีความ 
สําคัญเพราะบุคคลจะแสดงพฤติกรรมในแบบแผนที่สอดคลองกับความคิด และความเชื่อเกี่ยวกับ
ตนเอง บุคคลจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวในกิจกรรมขึ้นอยูกับความเชื่อในความสามารถของ
ตนและความเชื่อในความมีคุณคาของกิจกรรมที่มีผลตอชีวิตของตน 
 3.3.2   การติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 

 การติดตอส่ือสาร เปนกระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางบุคคล เปนพฤติกรรมที่ใชในการแสวงหาความรูสึก เปนระบบการทํางานที่รวมถึง
การใชภาษา ทาทาง หรือสัญญาลักษณ ที่จะนําไปสูการเขาใจความหมาย รวมทั้งเปนวิธีสงสาร รับ
สาร และทําความเขาใจ เพื่อความสะดวกในการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น (Krigh and Preko 
1983, อางถึงใน ราณี  พรมานะจิรังกุล 2537 : 73) การสื่อสาร เปนความจําเปนพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิตของมนุษยในสังคม เพราะเปนกระบวนการที่บุคคลทําใหผูอ่ืนรับรูความตองการของ
ตนเอง และตนเองสามารถรับรูความตองการของผูอ่ืน ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญในการดูแลตนเองดานจิตใจ 
ปญหาดานจิตใจสวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการติดตอส่ือสาร  เพราะการสื่อสารที่ไมเหมาะสมนําไปสู
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ความไมเขาใจกัน ทําใหบุคคลอื่นรับรูตอเราไมถูกตอง มีพฤติกรรม และปฏิกิริยาที่ไมเหมาะสมตอ
กันเกิดความลมเหลวในการสรางสัมพันธภาพ (นภาพร  วงศใหญ 2542 : 65)สําหรับการ
ติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพนั้น บุคคลจะตองเขาใจใหกระจางชัดในสิ่งที่ตองการวาจะสื่ออะไร
ใหกับใคร เลือกชองทางใหเหมาะสมวาจะสื่อแบบใชวาจาหรือใชทาทาง โดยพยายามสื่อความให
ชัดเจนใหขอมูลที่เพียงพอสําหรับผูรับ รวมทั้งคํานึงถึงพื้นฐานของผูรับ และควรถามย้ําเพื่อรับ
ขอมูลยอนกลับ ใหเกิดความมั่นใจวาผูรับมีความเขาใจที่ถูกตองในดานของผูรับพยายามเปนผูฟงทีด่ี
โดยจะตองฟงเพื่อใหรูจุดมุงหมายของผูพูด (เอกชัย  กิ่งสุขพันธ 2530 : 55) นอกจากนี้การฝกทักษะ
ในการติดตอส่ือสารใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลว  การฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่
เหมาะสม(assertiveness training) เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยพัฒนาการติดตอส่ือสารใหมี
ประสิทธิภาพไดเพราะเปนการฝกเพื่อแสดงออกถึงความรูสึกตางๆ ของตนเองดวยวิธีที่แสดงออกที่
ถูกตองและเหมาะสม ทําใหตนเองเกิดความรูสึกมีคุณคา และเกิดความมั่นใจในตนเอง ชวยในการ
พัฒนาการรูจักตนเอง รูสึกตอตนเองในทางบวก และเปนการลดความวิตกกังวลในการสราง
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เปนการรักษาสภาพจิตใจของตนเอง (Hill  and Smith 1985:93)  

 ดังนั้นบุคคลจะมีสภาวะจิตใจดีไดตอเมื่อบุคคลนั้น สามารถสงและรับขาวสารที่
เปนความตองการ ความคิด ความรูสึกระหวางบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการสื่อสารที่ไม
เหมาะสมนําไปสูความไมเขาใจกัน ทําใหบุคคลอื่นรับรูตอตัวเราไมถูกตอง มีพฤติกรรมและ
ปฏิกิริยาที่ไมเหมาะสมตอกัน เกิดความลมเหลวในการสรางสัมพันธภาพ 
 3.3.3   การใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 

 เปนการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งปริมาณและคุณภาพโดย
เร่ิมตนที่การประเมินการใชเวลาในแตละวันวาตนเองใชเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมอะไรบาง และ
กิจกรรมนั้นสําคัญแคไหน ใชเวลามากนอยเพียงใด ไดผลอยางไร จากนั้นจึงวางแผนจัดระเบียบการ
ใชเวลาโดยมีการกําหนดเวลาเริ่มตน เวลาสิ้นสุด จัดลําดับกิจกรรมที่จะปฏิบัติกอนหลัง และ
เลือกสรรงานตามความสําคัญ หรือความเรงดวนในชีวิตประจําวัน (นภาพร  วงศใหญ 2542 : 65)
อยางไรก็ตามในชีวิตประจําวัน นอกจากบุคคลจะวางแผนการใชเวลาในการปฏิบัติงานแลว การใช
เวลาวางอยางมีประสิทธิภาพ บุคคลจะตองมีการวางแผนการใชเวลาอยางสมดุล ทั้งกิจกรรมในการ
ทํางานและกิจกรรมเพื่อสภาพจิตใจของตนเองเชน การออกกําลังกาย การผอนคลาย การพักผอน
หยอนใจ และกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ (Hill and Smith 1985 : 93) การดําเนินชีวิตประจําวันของ
บุคคลทั้งในชีวิตการงาน และชีวิตสวนตัว จึงจําเปนจะตองมีการวางแผน มีการจัดระเบียบ เพื่อการ
ใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีการปรับตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอยาง เพื่อให
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เขากับเวลา และการจัดเวลาใหคุมกับการใชทรัพยากรที่มีคุณคา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้ง
ปริมาณ และคุณภาพ (สุลักษณ  มีชูทรัพย 2533 : 8) 

 ดังนั้นการที่บุคคลสามารถจัดแบงเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวัน
ไดเหมาะสม และเกิดประโยชนอยางสูงสุดนั้น นอกจากจะชวยใหบุคคลปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย
ตามที่ตองการแลว  ยังชวยใหบุคคลไดมีเวลาพักผอนหยอนใจ เพื่อผอนคลายความตึงเครียด และ
สงเสริมสภาพจิตใจของตนเอง ดังนั้นการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนองคประกอบที่สําคัญ
อยางหนึ่งของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ 
 3.3.4   การเผชิญปญหา 

 การเผชิญปญหา  เปนกระบวนการที่เปนความพยายามของบุคคลในการจัดการ
รับสถานการณที่เปนปญหา เพื่อคงไวซ่ึงดุลยภาพของตนเอง ในการดําเนินชีวิตประจําวันบุคคล
จะตองประสบกับปญหาในลักษณะตางๆ ทั้งปญหาสวนตัว ปญหาครอบครัว ปญหาการทํางานฯลฯ 
ซ่ึงถาบุคคลแกปญหาไมได ปญหาที่เกิดขึ้นจะสงผลกระทบทั้งทางรางกาย และจิตใจ บุคคลจะเกิด
ภาวะกดดัน เกิดความเครียด ถาไมสามารถแกไขสถานการณในระยะเวลาที่เหมาะสมก็จะทําให
บุคคลเขาสูภาวะวิกฤต ซ่ึงจะแสดงออกในลักษณะของความเจ็บปวยทางดานรางกายหรือความ
เจ็บปวยทางจิตใจ แตถาบุคคลแกปญหาไดจะทําใหบุคคลรูสึกถึงคุณคาของตนเอง และเกิดความ
ผาสุกทางอารมณ (นภาพร วงศใหญ 2542 :66) การพัฒนาความสามารถในการเผชิญปญหาโดยใช
กระบวนการแกปญหา จึงเปนพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ ที่สําคัญที่จะชวยใหบุคคล
วิเคราะหและ หาวิธีการแกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับสภาพของ
จิตใจและอารมณใหกลับคืนสูภาวะสมดุลได   ซ่ึงขั้นตอนของกระบวนการแกปญหาประกอบดวย 
การประเมินปญหา  การหาสาเหตุ  การกําหนดจุดมุงหมายในการแกปญหาการกําหนดแนวทางใน
การแกปญหา และการดําเนินเพื่อคนหาประโยชนที่ไดรับจากปญหาที่เกิดขึ้นนั้น (จินตนา  ยูนิพันธ 
2534 : 3) 

 การเผชิญปญหา เปนความสามารถของบุคคลในการแกไขปญหา เพื่อใหเกิด
ความสุขในการดําเนินชีวิต โดยการอาศัยกระบวนวิเคราะห พิจารณาหาสาเหตุและหาวิธีการ
แกปญหาในสวนที่แกไขได  นอกจากนั้น บุคคลควรจะตองมีการพัฒนาความสามารถในการ เผชิญ
ปญหา   ตลอดจนหาวิธีที่จะบรรเทาความเครียดที่เกิดจากปญหา เพื่อชวยใหบุคคลปรับตัวใหเกิด
ภาวะสมดุลทางจิตใจได 
 3.3.5   การพัฒนาและการดํารงรักษาระบบสนับสนุนทางสังคม 

 การสนับสนุนทางสังคมคือ กลุมคนที่มีปฏิสัมพันธกันอยางมีจุดมุงหมายโดยมี
การตอบสนองความตองการทางจิตใจ  อารมณ  และมีการชวยเหลือดานวัตถุส่ิงของแรงงานและ
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ขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน แรงสนับสนุนทางสังคมเปนแหลงประโยชนที่บุคคลใชเผชิญ
ความเครียด เพราะแรงสนับสนุนทางสังคมจะชวยบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากความเครียดโดย
ประเมินเหตุการณที่เกิดขึ้นวาไมรุนแรงจะชวยลดหรือขจัดปฏิกิริยาที่เกิดความเครียดนอกจากนี้ยัง
สามารถปองกันการเกิดพยาธิสภาพตางๆ จากภาวะวิกฤตได (นภาพร  วงศใหญ 2542 : 66) การ
พัฒนา และการดํารงรักษาระบบสนับสนุนทางสังคม จึงเปนองคประกอบที่สําคัญของพฤติกรรม
การดูแลตนเองดานจิตใจ โดยกิจกรรมที่จะพัฒนาและดํารงรักษาระบบสนับสนุนทางสังคมนั้น 
ไดแกการสรางความสัมพันธกับเพื่อนอยางนอย 1 คน หรือรูจักเพื่อนบานอยางนอย 1 ครอบครัว
เพื่อขอความชวยเหลือเมื่อเกิดภาวะวิกฤต การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแหลงสนับสนุนยามฉุกเฉินและ
ศูนยบริการที่ใหการปรึกษาแนะนําดานจิตใจ ศึกษาขอมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับระบบสนับสนุนทาง
สังคมในชุมชน ส่ิงที่จะชวยสงเสริมสภาพจิตใจของชุมชน ตรวจสอบสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ของตนเอง รวมถึงการตรวจสอบจุดดี หรือขอจํากัดเกี่ยวกับระบบสนับสนุนทางสังคมของตนเอง ที่
จะเตรียมพรอมสําหรับการเผชิญปญหาอยางสม่ําเสมอดวย (จิตนา ยูนิพันธ 2534 :3) 

 ดังนั้นการพัฒนาและดํารงรักษาระบบสนับสนุนทางสังคม จึงเปนองคประกอบ
ที่สําคัญของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจอยางหนึ่ง ซ่ึงจะสงผลตอสุขภาพของบุคคลทั้งทาง
รางกาย และจิตใจ บุคคลจะตองพัฒนาระบบสนับสนุนทางสังคมอยูเสมอ หาวิธีและดําเนินการเพื่อ
สรางเครือขายขึ้นในสังคมในการสนับสนุนการเผชิญปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดเวลา 
 3.3.6  การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 

 การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเปนกิจกรรมที่บุคคลทําตามหลักความเชื่อใน
ศาสนาที่ตนเองนับถือ ซ่ึงศาสนาตางมีคําสอนเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ และเปนหลักในการ
ดําเนินชีวิตอยางเปนสุขของบุคคลรวมทั้งเปนแบบอยางกฎเกณฑและตนกําเนิดของขนบธรรมเนียม
ประเพณี  คานิยม วัฒนธรรม ที่กอใหเกิดความสงบสุขในการอยูรวมกัน นอกจากนี้การมีศาสนา
เปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ จะทําใหคนสามารถปลอยวาง ยอมรับสภาพความเปนจริงของชีวิตได                  
(นภาพร  วงศใหญ 2542 : 67) โดยแตละศาสนาอาจจะมีคําสั่งสอนที่เหมือนกันหรือแตกตางกันใน
ดานรูปลักษณะและหนาที่ทางสังคม แตมีจุดมุงหมายอยางเดียวกันคือ สอนใหคนเปนคนดีเขากับ
สังคมได ใหมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ มีแนวทางในการปฏิบัติ ตลอดจนเปนศูนยรวมแหงความเชื่อ  
ความศรัทธา และความเคารพนับถือสูงสุดของมนุษย (ราณี  พรมานะจิรังกุล 2537 : 53) ศาสนาเปน
เรื่องจําเปนของมนุษย ซ่ึงแตละศาสนาตางก็มีหลักปฏิบัติหลายอยางที่ใหขวัญกําลังใจในยามที่
บุคคลประสบอันตราย เกิดความหวั่นไหว ขาดความสงบ (จินตนา  ยูนิพันธ 2534 : 3) 

 การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา จึงเปนการพัฒนาจิตใจ สงเสริมใหจิตใจมีความ
สงบมีความสุข สามารถแกไขปญหาชีวิต และอุปสรรค ไดดวยเหตุผลและปญญา ชวยใหรูจักปลอย
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วางยอมรับสภาพความเปนจริงของชีวิต เนื่องจากหลักคําสอนของทุกศาสนาชวยใหจิตใจสงบ และ
แกทุกขทางใจได ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสภาวะจิตใจที่ดี 

  สรุป พฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลกระทําเปน
ปกติวิสัยและกระทําดวยตนเอง โดยมีเปาหมายเพื่อการมีสภาพจิตใจที่ดี มีความสุขมีความพึงพอใจ 
และกระทําอยางตอเนื่อง เพื่อประคองจิตใจ และสงเสริมใหมีการพัฒนาการในแตละระยะของวงจร
ชีวิตได ซ่ึงประกอบดวย การพัฒนาการรูจักตนเอง   การติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  การใชเวลา
อยางมีประสิทธิภาพ   การเผชิญปญหา  การพัฒนาและการดํารงรักษาระบบสนับสนุนทางสังคม  
และการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 
 
3.4  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจของผูสูงอายุ 
                   จากความหมายของพฤติกรรมการดูแลตนเองดังกลาวมาขางตน เมื่อนํามาพิจารณาใน
ผูสูงอายุ จะเห็นวาผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ทําใหมี
วิถีชีวิตเปลี่ยนไป และจําเปนตองปรับตัวใหเขากับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงอาจสงผลกระทบ
ตอพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจของผูสูงอายุได หากผูสูงอายุสามารถรับรูเกี่ยวกับตนเองใน
เร่ืองการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย  จิตใจ  สังคมและจิตวิญญาณ ตามกระบวนการสูงอายุรวมถึงการ
รับรูถึงความสําเร็จ และความลมเหลวในชีวิตที่ผานมาไดตรงกับความเปนจริง ยอมเปนผูมีความ
เขาใจในตัวเอง  สามารถปรับตัวและยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงตางๆไดดี และมองเห็นวาชีวิต
ยังมีคา (ฟาริดา  อิบราฮิม 2530 : 6) การรับรูความรูสึกนึกคิด ความเชื่อคานิยมตอตนเองทั้งดาน
รางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณของผูสูงอายุ มีความสัมพันธทางบวกกับสภาพจิตใจของ
ผูสูงอายุ (สําเนาว    เรืองยศ  2535 : 84) นอกจากนี้การทบทวนทัศนคติวิถีชีวิตอยูเสมอ และ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเขากับสถานการณ และส่ิงแวดลอมอยางเหมาะสม จะชวยใหผูสูงอายุมี
สภาพจิตใจที่ดี (บรรลุ  ศิริพานิช 2539 : 12)  และการติดตอส่ือสารของผูสูงอายุ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งใน
พฤติกรรม การดูแลตนเองดานจิตใจ ผูสูงอายุจําเปนจะตองอาศัยความชวยเหลือจากบุตรหลาน และ
ผูดูแล เปนสําคัญในการจัดหาเครื่องมือชวยตางๆการจัดสิ่งแวดลอมเพื่อกระตุนการมองเห็นหรือ 
การไดยินและการติดตอส่ือสารดวยความเขาใจในขอจํากัดของผูสูงอายุ (นภาพร  วงศใหญ 2542 :  
69) ถาผูสูงอายุสามารถติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ เทาที่จะทําได จะชวยให
ผูสูงอายุไมรูสึกวาตนเองเปนปญหา สามารถเปนทรัพยากรบุคคลในการถายทอดความรูเกี่ยวกับ
ประสบการณในอดีตเปนที่ปรึกษาแนะแนวทางการดํารงชีวิตที่เหมาะสมแกลูกหลานได (ฟาริดา 
ฮิบราฮิม 2530 : 7-12) สวนองคประกอบของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ อ่ืนๆ เชน การใช
เวลาอยางมีประสิทธิภาพวัยสูงอายุเปนวัยที่ไมตองกังวลเรื่องงานประจํา จึงมีเวลาวางที่จะทํา
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กิจกรรมตางๆ ทั้งกิจกรรมเพื่อนันทนาการ เพื่อการเรียนรูส่ิงใหมหรือกิจกรรมที่ไดรับคาตอบแทน 
ซ่ึงลวนแลวแตทําใหผูสูงอายุเกิดความพึงพอใจ มีชีวิตชีวา รูสึกมีคุณคาในตนเอง และชีวิตมี
ความหมาย (บรรลุ  ศิริพานิช 2539 : 18)  ถาผูสูงอายุมีเวลาวางในการทํากิจกรรมตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดตามสภาพที่รางกายจะเอื้ออํานวย จะทําให
ผูสูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองและการที่ตนเองไดสรางประโยชนใหแก
สังคม แตหากผูสูงอายุมีปญหาในการใชเวลา ปลอยใหเวลาผานไปโดยเปลาประโยชนทําให
ผูสูงอายุเกิดความรูสึกโดดเดี่ยววาเหวกอใหเกิดความเครียดอันจะสงผลตอสุขภาพของผูสูงอายุ
ตามมา ทั้งรางกาย และจิตใจ (กชกร  สังขชาติ 2536 : 9)ในดานการเผชิญปญหา ถาตลอดเวลาที่ผาน
มา ผูสูงอายุไดรับประสบการณที่เอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรู และเขาใจชีวิตอยางดี มีความ
รับผิดชอบอยางสมบูรณ ตอปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตัวเองในการเผชิญปญหาตางๆ การ
แกปญหาตองมีการวางแผน พรอมที่จะเผชิญกับปญหาชีวิตไดโดยไมตกอยูในความประมาท
ควบคุมความวิตกกังวลหรือไมหวาดกลัวตอเหตุการณที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงแนวความคิด
ของตนเอง พรอมทั้งยอมรับประสบการณหรืออุดมคติใหมๆ ก็จะเปนประโยชนที่ดีตอการปรับตัว
เขากับสภาพการณเปลี่ยนแปลงตางๆและการแกปญหาในชีวิตประจํา วันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
(นภาพร  วงศใหญ 2542 : 69)ในดานการพัฒนา และการดํารงรักษาระบบสนับสนุนทางสังคม การ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะการเสื่อมถอยในดานตางๆ ทําใหผูสูงอายุมีปญหาดานสุขภาพ ดานสังคม 
และดานเศรษฐกิจ(จินตนา  ยูนิพันธ 2539 : 72)  จําเปนตองพึ่งพาแหลงสนับสนุนทางสังคม ในการ
ตอบสนองความตองการของตนเองชวยในการปรับตัว และตอบสนองตอภาวะเครียดอัน
เนื่องมาจากความเสื่อมถอย ทางดานรางกาย และจิตใจ (Menett 1987, อางถึงใน นภาพร  วงศใหญ  
2542  : 69 ) ครอบครัว นับเปนแหลงสนับสนุนทางสังคมที่สําคัญ ที่ชวยตอบสนองความตองการ
ทางดานรางกาย และจิตใจของผูสูงอายุ จากการศึกษาของ  เกริกศักดิ์  บุญญานุพงศ ,สมศักดิ์  ฉนัทะ 
และสุรีย  บุญญานุพงศ (2533 : 132) พบวา ครอบครัวและสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ระหวาง
บุตรหลานกับผูสูงอายุเปนปจจัยที่ทําให ผูสูงอายุที่สุขภาพดี และทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมี
คุณคา มีศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจ และสามารถเผชิญความเครียดตางๆไดดี (บรรลุ  ศิริพานิช 2542 : 
20-21) และการศึกษาของ  นภาพร ชโยวรรณ (2536 : 59) ช้ีใหเห็นวาผูสูงอายุตองการการดูแลเอา
ใจใสจากบุตรหลานมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอายุมากขึ้นการชวยเหลือตัวเองอาจทําได
นอยลงจึงตองการการดูแลจากบุตรหลานมากขึ้น นอกจากนี้การเขารวมกลุมทางสังคม และชมรม
ผูสูงอายุเปนการสรางแรงสนับสนุนทางสังคมอีกอยางหนึ่งของผูสูงอายุจะไดพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและชวยเหลือซ่ึงกันและกันโดยมีองคกรในสังคมชวยสนับสนุนในสิ่งที่ผูสูงอายุ
ตองการแตจัดหาดวยตนเองไมได   (ชูศรี  วงศเครือวัลย 2536 : 11) ผูสูงอายุที่ไดรับการสนับสนุน
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ทางสังคมเพียงพอจะมีชีวิตยืนยาว มีอารมณมั่นคงมีภาวะซึมเศราลดลงและมีภาวะสภาพจิตใจที่ดี   
(Dean, Kolody and Wood 1990 : 140,  อางถึงใน นภาพร   วงศใหญ 2542 : 73) ดังนั้นผูสูงอายุจึง
ควรพัฒนา และการดํารงรักษาระบบสนับสนุนทางสังคมของตนเองไว และปจจัยที่มีความสําคัญ
ในการดูแลตนเองดานจิตใจประการสุดทาย คือการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา หากผูสูงอายุที่ทํา
กิจกรรมตามหลัก คําสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือยอมมีจิตใจที่เปนสุข รูจักปลอยวางและยอมรับ
สภาพความเปนจริงของชีวิตได นอกจากนี้ยังชวยใหผูสูงอายุมองเห็นทางสงบ และการปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนา โดยการถือศีลและทําสมาธิ จะชวยใหผูสูงอายุมีจิตใจที่สงบนิ่ง บริสุทธิ์ มอง
โลกในแงดีลดปญหาดานอารมณและจิตใจ (จินตนา  วาฤทธิ์  2534 : 5)     
   สรุป ผูสูงอายุควรมีการรับรูเกี่ยวกับตนเอง เชนการเปลี่ยนแปลงตางๆและปรับตัว
ใหเขากับสถานการณ และส่ิงแวดลอม  การติดตอส่ือสารอาจตองพึ่งพิงบุตรหลานในการจัดหา
เครื่องมือที่ชวยในการมองเห็น  การไดยิน  ควรใชเวลาวางที่มีมากมายใหเกิดประโยชนและ
เหมาะสม  ในดานการเผชิญปญหาผูสูงอายุควรใชประสบการณที่ผานมา และประสบการณใหมมา
วางแผนแกไขปญหานั้น  และควรมีการรักษา และพัฒนาระบบสนับสนุนทางสังคมไว เชน สมาชิก
ในครอบครัวและชมรมผูสูงอายุเปนตน และการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาจะทําใหจิตใจสงบมี
ความสุข 
 

4.  แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยท่ีเก่ียวของ 
 

4.1  แนวคิด  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ 
  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  หมายถึง การวางแผนชีวิตของบุคคลกอนจะเขาสูวัย
ผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความพรอมเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ    และเปนการปองกันภาวะ
วิกฤตในชวงสุดทายของชีวิต 
   วัยสูงอายุเปนระยะสุดทายของวงจรชีวิตเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ บุคคล
ควรมีการเตรียมตัวเองลวงหนากอนเขาสูวัยสูงอายุ เพื่อใหชีวิตในวัยสูงอายุเกิดความสุข โดย
จิตวิทยาพัฒนาการกลาวไววา บุคคลที่เรียนรูจะปรับตัวรับบทบาทผูสูงอายุ มีการเตรียมตัวเตรียมใจ
เพื่อเขาสูวัยนี้แลว วัยสูงอายุนาจะเปนระยะที่คนเราควรมีความสุข ความสงบมากที่สุด (ศรีเรือน  
แกวกังวาล 2533 : 1-13) โดยผูสูงอายุที่มีความสุข คือผูที่รูจักปรับตัวใหเหมาะสมกับวัยในแงตางๆ 
ยอมรับสภาพผูสูงอายุ สรางความประสงคและความหวังภายในขอบเขตที่เปนไปได บุคคลที่ไม
เตรียมปรับตัวในยามสูงอายุทั้งกาย ใจ อารมณ และสัมพันธภาพในสังคมจะพบวาการปรับตัวใน
ระยะวัยสูงอายุเปนสิ่งที่นาหนักใจ เปนปรากฏการณที่นากลัว  และจากการศึกษาของ แฮริค                   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

60

และคณะ ( Harric et al. 1981 : 55, อางถึงใน ไมตรี  ติยะรัตนกูร 2536 : 20) ก็สอดคลองกับคํากลาว
ขางตน เพราะพบวาปญหาการปรับตัวภายหลังเกษียณราชการสวนใหญเกิดจากการขาดการเตรียม
ตัวสําหรับการเกษียณอายุ บุคคลถาจะเขาสูวัยสูงอายุอยางมีความสุขแลวควรมีการเตรียมตัวตั้งแตยัง
เด็ก เชน ตองสอนใหรูจักยอมรับ กลาเผชิญความจริง เรียนรูที่จะศึกษาขอดีและขอบกพรองของ
เหตุการณของผูคนที่ผานเขามาในชีวิตของเขา โดยไมมีอารมณตึงเครียดไปในดานใดดานหนึ่งมาก
เกินไป รูจักวางแผนการ รูจักชวยตนเองภายในขอบขายที่สมควรรูจักสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน 
รูจักรักคนอื่น  และทําใหผูอ่ืนรัก (ศรีเรือน  แกวกังวาล 2530 : 260-262, อางถึงใน ไมตรี                        
ติยะรัตนกูร 2536 : 24)  ดังนั้น ถาบุคคลตองการที่จะมีความสุขในวัยสูงอายุ จึงควรมีการเตรียม
ตัวเองไวลวงหนากอนที่จะเขาสูวัยสูงอายุโดยสามารถสรุปไดวาควรมีการเตรียมตัวดานตางๆ 5 
ดาน ดังตอไปนี้ 
 4.1.1  การเตรียมตัวในเรื่องการเงิน โดยทั่วไปเมื่อเขาสูวัยสูงอายุจะเปนวัยที่พนจาก
หนาที่การงานและรางกายเสื่อมโทรมลงไปมาก ไมอาจสามารถทํางานไดเต็มที่ทําใหรายไดมา
สมดุลกับรายจาย (ยรรยงค  ศุทธรัตน  2521 : 65-68) เกิดเปนปญหาในการดําเนินชีวิต ดังนั้นจึงควร
มีการวางแผนทางการเงินใหรอบคอบ โดยเตรียมเกี่ยวกับการสะสมเงินไวสํารองใชในยามเจ็บปวย
ยามฉุกเฉินหรือมีปญหาทางเศรษฐกิจ และมีการประเมินการใชจายใหเพียงพอกับรายไดของตน 
 4.1.2  การเตรียมดานที่อยูอาศัย โดยเตรียมไววา เมื่อเปนผูสูงอายุจะอาศัยอยูกับใครที่
ไหน จะทําใหเกิดการยอมรับตนเอง  และมีความพรอมที่จะทําใหปรับตัวไดดีเมื่อถึงยามสูงอายุ               
(ศิริวรรณ  สินไชย 2531 : 34)โดยเตรียมสถานที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับวัยที่เสื่อมลงสะดวกตอการ
เคล่ือนยาย และมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม (สมศรี  กันธมาลา 2529 : 1-12) 
 4.1.3  การเตรียมดานจิตใจคือ เตรียมพรอมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดาน
รางกายและสังคม มีการยอมรับความจริง มองโลกในแงดี มีการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดี นําไปสูความคิดอานที่ดี สงผลใหมีความพรอมดาน
จิตใจมากขึ้น (จรรยา  เสียงเสนาะ 2527 : 37-39) 
 4.1.4  การเตรียมดานรางกาย ควรเตรียมสุขภาพรางกายใหดีอยูเสมอ โดยหมั่นหา
ความรูเร่ืองสุขภาพ มีการรูจักรับประทานอาหารที่ถูกสัดสวน ออกกําลังกายอยางพอเหมาะและ
เหมาะสมกับสภาพรางกายอยางสม่ําเสมอ ปฏิบัติตนในเรื่องสุขวิทยา สวนบุคคลอยางถูกตอง ตรวจ
รางกายปละ 1 คร้ังจะทําใหรางกายแข็งแรงมีความเสื่อมตามวัยชาลง(จรรยา  เสียงเสนาะ 2527:36) 
 4.1.5  การเตรียมดานการใชเวลา โดยจากทฤษฎีการแยกตนเอง  กลาววาเปนเรื่อง
ธรรมดา  และหลีกเลี่ยงไมไดทีผู สูงอายุ จะลดกิจกรรมของตนเอง  และบทบาททางสังคม                         
(สุรกุล  เจนอบรม 2534 : 35) ดังนั้นจึงทําใหผูสูงอายุมีเวลาวางมากขึ้นและถาไมมีการเตรียมการใช
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เวลาลวงหนาจะทําใหเกิดความรูสึกวางงาน ไมรูจะทําอะไรดีสงผลกระทบตอดานจิตใจได ดังนั้น
จึงควรมีการวางแผนการใชเวลา เชน การเตรียมหางานอดิเรกที่ชอบและอยากทํา การเขารวม
กิจกรรมในสังคม เปนตน 
                    สรุป การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ หมายถึง การวางแผนชีวิตของบุคคลกอนจะเขา
สูวัยสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความพรอมเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ และเปนการปองกันภาวะ
วิกฤตในชวงสุดทายของชีวิต ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงการเตรียมตัวของผูสูงอายุออกเปน 5 
ดานตามความจําเปน และวิถีชีวิตของผูสูงอายุในเขตอําเภอตากฟา คือ  การเตรียมดานการเงิน   ดาน
ที่อยูอาศัย  ดานการใชเวลาวาง  ดานรางกาย  และดานจิตใจ 
 
                  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  
                  ไมตรี  ติยะรัตนกูร (2536 : 81) ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
ในกรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษาผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุกรุงเทพมหานครพบวาผูสูงอายุประมาณ
ครึ่งหนึ่งมีการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุในระดับสูง และพบวาการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ
ไมมีความสัมพันธกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร  
                  สุมน  มาคะพุฒ (2543 : 88) ที่ไดทําการศึกษาการเตรียมตัวเกษียณอายุของขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวนในกรุงเทพมหานคร พบวากลุมขาราชการตํารวจที่ไดรับการอบรมเรื่องการ
เตรียมตัวเพื่อเกษียณอายุราชการ จะมีความพึงพอใจในชีวิตสูงกวากลุมขาราชการตํารวจที่ไมไดรับ
การอบรม  
                   สมศรี  กันธมาลา (2529 : 48) ที่ทําการศึกษาขาราชการระดับบริหาร ที่ทํางานปสุดทาย
กอนการเกษียณอายุราชการจํานวน 116 คนพบวา ขาราชการกลุมที่มีการเตรียมตัวสําหรับการ
เกษียณอายุราชการจะปรับตัวไดดีกวากลุมที่ไมมีการเตรียมตัวสําหรับการเกษียณอายุราชการ  
โดยเฉพาะการยอมรับการเปลี่ยนแปลงบทบาท  หนาที่สังคม สอดคลองกับการศึกษา  สโตน และ
คณะ (Ston et al. 1987 : 691, อางถึงใน ไมตรี  ติยะรัตนกูร 2536 : 25)  พบวาการเตรียมตัวกอน
เกษียณอายุการทํางานมีความสัมพันธคอนขางสูงกับความสําเร็จในชีวิตภายหลังเกษียณของผู
เกษียณอายุการทํางาน 
                  ศิริวรรณ  สินไชย (2531 : 51)ไดทําการศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุใน
สถานสงเคราะหคนชรา 5 แหง ของกรมประชาสัมพันธพบวาการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในชีวิต โดยผูสูงอายุที่มีการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุใน
ระดับสูง จะมีความพึงพอใจในชีวิตสูงกวา ผูสูงอายุที่มีการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุในระดับต่ํา 
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และยังพบวาผูสูงอายุที่มีการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุจะมีสุขภาพแข็งแรงกวาผูที่ไมมีการเตรียม
ตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  (บรรลุ  ศิริพานิช และคณะ 2531 : 71) 
                  จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา การเตรียมตัวกอนเขาสูวัย
สูงอายุ มีสวนทําใหผูสูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิตสูง และมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ดังนั้นการ
เตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุจึงนาจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองทั้ง 4 ดานของผูสูงอายุ
ดวย 
 
4.2  แนวคิด   และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว 
 4.2.1   แรงสนับสนุนทางสังคม    
         แรงสนับสนุนทางสังคม  เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอสุขภาพ  และความผาสุกของ
บุคคลโดยทางตรงและทางออม  ไดมีผูใหความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมไวมากมาย  ซ่ึงมี
ทั้งสวนที่คลายคลึงกันและแตกตางกัน  ในที่นี้จะกลาวเพียงบางสวนเทานั้น  ดังนี้ 
         แคปแลน และคณะ (Kaplan et al. 1977 : 50-51, อางถึงใน ชลธิชา  วังวิเวก         
2537 : 24)  กลาวถึงแรงสนับสนุนทางสังคมวา  เปนการติดตอของบุคคลตาง  ๆ ในสังคมที่ทําให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งไดความพึงพอใจและไดรับการตอบสนองความตองการ 
        คอบป (Cobb 1976 : 300-313, อางถึงใน ชลธิชา  วังวิเวก 2537 : 24 ) กลาววา        
แรงสนับสนุนทางสังคม  เปนขอมูลที่ทําใหบุคคลเชื่อวา  มีคนรักและสนใจมีคนยกยองและ
มองเห็นคุณคา  รูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม  และมีความผูกพัน 
        ลิน และคณะ(Lin et al.  1979 : 108, อางถึงใน ชลธิชา  วังวิเวก 2537 : 25) กลาว
วา แรงสนับสนุนทางสังคม  เปนการติดตอของบุคคลเปนรายบุคคล  รายกลุม หรือชุมชนขนาด
ใหญก็ได  และการติดตอกันนี้  ทําใหบุคคลแสดงออกในดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  
เกิดความรูสึกเปนเจาของหรือเปนสวนหนึ่งของสังคม  
         สําหรับชนิดของแรงสนับสนุน  ทางสังคม  ทิลเดนท อิสราเอล และบราวน 
(Tilden, Israel  and Brown 1980, อางถึงใน จริยาวัตร  คมพยัคฆ 2531 : 96-106 ) มีความเห็น
สอดคลองกันวา  ชนิดของแรงสนับสนุนทางสังคมมี 4 อยาง คือ 
    1.  แรงสนับสนุนทางอารมณ  ( Emotion  support)  หมายถึงการสนับสนุนดาน
การยกยอง  การใหความรัก  ความผูกพัน  ความจริงใจ  ความเอาใจใส  ความรูสึกเห็นอกเห็นใจและ
การตั้งใจฟง 
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    2.  แรงสนับสนุนทางดานการประเมิน ( Appraisal support )  หมายถึง  การให
ขอมูลยอนกลับ เพื่อนําไปประเมินตนเองและเปรียบเทียบพฤติกรรม  การใหการรับรอง  ซ่ึงจะทํา
ใหผูรับเกิดความมั่นใจ นําไปเปรียบเทียบตนเองกับผูที่อยูรวมในสังคม 
    3.  แรงสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร  ( Informational support )  หมายถึงการ
ใหคําแนะนํา  ขอเสนอแนะทิศทางและการใหขอมูลขาวสาร  ซ่ึงสามารถนําไปใชในการแกปญหาที่
เผชิญอยูได 
    4.  แรงสนับสนุนทางด าน เครื่ อ งมื อ   ส่ิ งของ   การ เ งินและแรงงาน                           
( Instrumental  support )  หมายถึงการชวยเหลือโดยตรงตอความจําเปนของบุคคล  ในเรื่องเงิน แรง  
งาน  เวลาและการปรับสภาพแวดลอม 
         แนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคมมีผูรูไดใหความหมายไวหลายรูปแบบดวยกัน  
เชน  ไวสส (Weise 1974, อางถึงใน ชลธิชา  วังวิเวก 2537 : 30)ไดใหความหมายของการสนับสนุน
ทางสังคมวาเปนความรูสึกอิ่มใจ  หรือพึงพอใจตอความตองการ  ซ่ึงเกิดจากสัมพันธภาพของสังคม
ที่ประกอบไปดวย 5 ดาน  คือ  
    1.  ความผูกพันใกลชิดสนิทสนม  ( Attachment ) ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกวา
ตนเองมีคนรักและเอาใจ  ทําใหเกิดความรูสึกปลอดภัยและอบอุน 
    2.  การเขารวมหรือเปนสวนหนึ่งของสังคม  ( Social   Integration ) ทําใหมีการ
แบงปนแลกเปลี่ยนหรือมีการรวมพลังในดานความคิดกําลังทรัพย  มีความหวงใยและเขาใจตอกัน
ดวย 
    3.  การมีโอกาสไดอบรมเลี้ยงดู หรือชวยเหลือบุคคลอื่น (Opportunity  for  
Nurturance ) ทําใหเกิดความรูสึกวาตนเองเปนที่ตองการของบุคคลอื่น 
    4.  การรับรูถึงความเชื่อถือไววางใจบุคคลอื่น ( A  Sense  of  Reliable  Alliance ) 
ทําใหบุคคลเกิดความแนใจที่จะไดรับการชวยเหลืออยางตอเนื่อง 
    5.  การไดรับคําแนะนํา ( The  Obtaining of  Guidance  ) จากการไดรับคํา
ปลอบใจ  กําลังใจ  คําแนะนําและคําชี้แจง  ทําใหบุคคลเชื่อวาไดรับความรักความดูแลเอาใจใส  มี
ความภาคภูมิใจ  และรูสึกวามีคุณคาในตนเอง ลินเส และคณะ ( Lindsey et  al. 1981 : 378, อางถึง
ใน ชลธิชา  วังวิเวก 2537 : 44 ) 
         สวนเฮาส  ( House 1982 , อางถึงใน ชลธิชา  วังวิเวก 2537 : 44 ) กลาววา                  
แรงสนับสนุนทางดานสังคมเปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลที่ประกอบไปดวยการสนับสนุน  4  
ประเภท คือ 
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    1.  สนับสนุนดานอารมณ ( Emotion  support )  มีการดูแลเอาใจใส  มีความรัก  
ยอมรับและเห็นคุณคา 

    2.  การสนับสนุนดานการประเมินพฤติกรรม  ( Appraisal support )  ทําใหเกิด 
ความมั่นใจ 

4. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร  ( Informational support )  ทําใหสามารถ 
นําไปใชในการแกไขปญหาที่กําลังเผชิญอยูได 

5. การสนับสนุนทางดานสิ่งของ  การเงินและแรงงาน  ( Instrumental  support ) 
         ในผูสูงอายุ  การรับรูถึงแรงสนับสนุนอาจจะไดมาจากครอบครัวที่ใหความรัก
ใกลชิดสนิทสนมทําใหเกิดมีความรูสึกวาตนเอง  มีคนรักและเอาใจใส  เปนบุคคลที่ทางครอบครัว
หรือสังคมใหความยกยองนับถือ  และสามารถใหคําปรึกษาแกบุคคลอื่นได  โดยเฉพาะใน
สังคมไทยมักจะยกยอง  และนับถือผูสูงอายุในดานผูมีประสบการณมากอนมักจะรับฟงคําส่ังสอน
และเชื่อถือ  สวนโอเรม เชื่อวา  แรงสนับสนุนทางสังคมเปนสวนหนึ่งของปจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่
จะชวยสงเสริมใหบุคคลมีความสามารถในการดูแลตนเองเพิ่มขึ้น 
         ความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมกับความสามารถในการดูแล
ตนเอง 
        มีผลงานวิจัยตางๆ ที่ศึกษาถึงความสัมพันธของแรงสนับสนุนทางสังคมกับ
ความสามารถในการดูแลตนเอง  เชน  ฮับบารดและคณะ  ( Hubbard  et  al. 1984  :  266 – 269,              
อางถึงใน ชลธิชา  วังวิเวก 2537 : 29)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูถึงแรงสนับสนุนทาง
สังคมกับการปฏิบัติกิจกรรม  การดูแลตนเองในดานสุขภาพ  โดยศึกษาในกลุมผูใหญที่มีสุขภาพ
ปกติ 2  กลุม  กลุมที่ 1  มีอายุ 55  ปขึ้นไป  อายุเฉลี่ย 70  ป  จํานวน  97  ราย  กลุมที่  2  อายุระหวาง  
25 -77  ป  อายุ  44  ป  จํานวน 153 ราย  ใชแบบสอบถามแผนการดําเนินชีวิต  ( The  Life  
Questionnaire )  ที่สรางโดย  บราวนและคณะ  โดยจัดกิจกรรมการดูแลตนเองในดานการ
รับประทานอาหาร  การออกกําลังกาย  การพักผอน  การปองกันอันตราย  การใชยา  และการ
ปองกันโรค  และใชแบบสอบถามการรับรูแรงสนับสนุนทางสังคมที่สรางโดย  แบรนดและไว
เนิรท  ซ่ึงอาศัยแนวความคิดของ ไวสส  (Weise 1974, อางถึงใน ชลธิชา  วังวิเวก 2537 : 26)  วัด
แรงสนับสนุนทางสังคมใน  5  ดาน  คือ 

    1.  ความใกลชิดผูกพัน 
    2. การไดรับความชวยเหลือในดาน ตาง ๆเชน การไดรับขอมูล  การสนับสนุน

ทางดานอารมณ  และความชวยเหลือในดานวัตถุส่ิงของตาง ๆ  
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    3.  การแลกเปลี่ยนประโยชนซ่ึงกันและกัน  เชน การมีโอกาสไดอบรมเล้ียงดู
บุคคลอื่นหรือใหความชวยเหลือบุคคลอื่น 

    4.  การรับรูวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม 
    5.  การรับรูถึงการมีคุณคาในตนเอง 
         ผลการวิจัยพบวา  การรับรูถึงแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธใน

ทางบวกกับการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลตนเองทางดานสุขภาพ 
         สุภาภรณ  ดวงแพง ( 2531:61)  ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความรู  แรง

สนับสนุนจากคูสมรสกับการดูแลตนเองในผูปวยไตวาย  ที่ไดรับการรักษาโดยวิธีคัดของเสียออก
ทางเยื่อบุชองทองดวยตัวเอง  จํานวน  70  ราย  วัดการดูแลตนเองตามแนวความคิดของ  โอเรม  
ไดแก การควบคุมอาหารและยา  การใชยา  การมาตรวจตามนัด  และการปฏิบัติตนในกิจวัตร
ประจําวัน  ในดานความรู  ไดวัดเกี่ยวกับการรักษาและการปฏิบัติตัวของผูปวย  สําหรับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากคูสมรส  ไดวัดตามแนวความคิดของเฮาสใน  4  ดาน  คือ   

1. การสนับสนุนทางอารมณ 
2. การสนับสนุนทางดานการประเมิน 
3. การใหขอมูล 
4. การใหการชวยเหลือทางดานสิ่งของ  การเงินและแรงงาน 

         ผลการวิจัย  พบวา  แรงสนับสนุนจากคูสมรสมีความสัมพันธทางบวกกับการ
ดูแลตนเองของผูปวย  เชนเดียวกับการศึกษาของ  สมจิต  หนุเจริญกุล  (2533 : 32 , อางถึงใน      
สุภาภรณ  ดวงแพง  2531 : 66) ที่ไดศึกษาในกลุมผูปวยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ  และผูปวยมะเร็ง
ปากมดลูก  ที่ไดรับรังสีรักษาจํานวน  112  ราย  ผลการศึกษาพบวา  แรงสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธในทางบวกกับการดูแลตนเอง  และแรงสนับสนุนทางสังคม  เปนตัวทํานายในการ
ดูแลตนเองไดดีที่สุด  และการศึกษาของ จิรภา  หงษตระกูล (2532 : 28) ที่ไดศึกษาในกลุมผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ  จํานวน 100  ราย  ผลการศึกษาพบวา  แรงสนับสนุน
ทางสังคม  ก็มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเอง  และสามารถทํานาย
ความสามารถในการดูแลตนเองได  จากผลการวิจัยตาง ๆ ดังกลาวขางตน  จะทําใหเห็นวา            
แรงสนับสนุนทางสังคม  มีความสัมพันธกับความสามารถในการดูแลตนเองทั้งทางดานทั่วไป  และ
ทางดานสุขภาพ 
         นอกจากนี้มีงานวิจัยหลายเรื่องที่ไดกลาวถึงการสนับสนุนทางสังคม  มีผล
โดยตรงตอภาวะสุขภาพ  เชน  มิลเลอร  และอิงแฮม  ( Miller and    Ingham  1987, อางถึงใน ชลธิชา  
วังวิเวก 2537 : 33 )  พบวา  หญิงที่ไมไดรับการสนับสนุนทางสังคมมีการออนเพลีย   วิตกกังวล  
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ซึมเศราและหงุดหงิดมากกวาผูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคม  เบอรแมน  และไซม ( Berkman 
and Syme 1979 :186 – 203, อางถึงใน ชลธิชา  วังวิเวก 2537 : 35)  ไดศึกษาติดตามอัตราการตาย
ของประชาชนในเมืองอะลาเมตา  ( Alameda )  เปนเวลา 9  ป  พบวา  กลุมที่ขาดการติดตอกับสังคม 
จะมีอัตราตายสูงกวากลุมที่ติดตอกับสังคม  เพราะการติดตอกับสังคม  เชน  คูสมรสหรือเพื่อนบาน
จะทําใหบุคคลปฏิบัติตนดานสุขภาพในทางที่ดี  เชน  การพักผอนที่เพียงพอหรือการงดสูบบุหร่ี 
เปนตน  ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะสงผลถึงอัตราตายดวย 
         บทบาทของแรงสนับสนุนทางสังคมที่สําคัญตอผูสูงอายุสวนมาก  จะเกี่ยวของ
กับบุคคลในครอบครัวและเพื่อนบานเปนสวนมาก  ผูสูงอายุมักจะไดรับความนับถือและยกยอง  ใน
ดานผูที่มีประสบการณในชีวิตมากกวา  และมักจะเปนบุคคลที่จะไดรับความไววางใจใหเปนคน
ตัดสินคดีขอพิพาทตาง ๆ นอกจากนี้  เบลสเซอร  ( Blazer 1988, อางถึงใน ชลธิชา  วังวิเวก 2537 : 
32)  ไดทําการศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมและอัตราการตายของผูสูงอายุในชุมชน พบวาผูไดรับ
แรงสนับสนุนทางสังคมมีชีวิตยืนยาวขึ้น  
        โคเฮน และ วิลล (Cohen and  Wills , อางถึงใน ชลธิชา  วังวิเวก  2537 : 36) ได
เสนอสมมติฐานเกี่ยวกับบทบาทของแรงสนับสนุนทางสังคม ที่มีตอภาวะสุขภาพ และความเครียด
ไวดังนี้ 
     1.  แรงสนับสนุนทางสังคม มีผลโดยตรงตอภาวะสุขภาพ (The main  Effect  
Model ) การไดรับความชวยเหลือโดยตรงจะทําใหบุคคลเกิดอารมณที่มั่นคงกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
และตระหนักถึงการมีคุณคาในตนเอง   ทําใหมีภาวะสุขภาพและพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดี  
นอกจากนี้การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมยังมีผลตอการทําหนาที่ของระบบภูมิคุมกันและ
ฮอรโมนในรางกาย  ดวยเหตุนี้  บุคคลที่มีแรงสนับสนุนทางสังคมมาก  จึงมีภาวะสุขภาพและความ
ผาสุกดีกวาผูไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมนอยกวา 
    2.  แรงสนับสนุนทางสังคม  มีผลโดยตรงตอการดูดซับ  หรือลดผลกระทบที่เกิด
จากภาวะเครียด( Buffering  Effect  Model )เพราะความเครียดเกิดจากความรูสึกวา  ตนไรคุณคา  
ไมมีทางแกปญหา   สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเองไมสามารถเผชิญกับเหตุการณนั้นได                   
แรงสนับสนุนที่เพียงพอจะชวยลดความเครียดไดโดย 
         2.1   ชวยใหบุคคลประเมินเหตุการณที่เกิดขึ้นวาไมรุนแรง  หรือลดความ
รุนแรงลงเพราะการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม  จะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกวาไมวาจะมี
เหตุการณอะไรเกิดขึ้น  จะมีผูที่สามารถใหความชวยเหลือจึงประเมินความเครียดลดลง 
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        2.2   ชวยลดหรือขจัดปฏิกิริยา  ที่เกิดจากความเครียดหรือผลของความเครียดที
มีตอรางกายโดยตรง  ทําใหบุคคลมีการแกไขปญหา  ลดการรับรูถึงความรุนแรงของปญหาที่มีผล
ตอการทํางานของฮอรโมน 
         นอกจากนี้ยังมีผลตอ  การสงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพ  โดย
การไดรับขอมูล  จะชวยใหบุคคลมีการรับรูเกี่ยวกับตนเอง  และสิ่งแวดลอมมากขึ้น  มีความเขาใจ
ในเหตุการณนั้นดียิ่งขึ้น โดยการประเมินเหตุการณซํ้า  ทําใหควบคุมสถานการณนั้นได  และเพิ่ม
แรงจูงใจในการปรับตัว  เปนการสนับสนุนใหบุคคลมีความพยายามที่จะเผชิญปญหา 
 4.2.2   แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว 

         ในครอบครัวที่มีผูสูงอายุอาศัยอยูดวย  สมาชิกในครอบครัวทุกคนจะเปนผูที่
ใกลชิดผูกพันกับผูสูงอายุมากที่สุด  และเปนผูที่มีสวนในการชวยเหลือดูแลผูสูงอายุไดดีที่สุด  
เพื่อใหผูสูงอายุมีชีวิตที่เปนสุขตามสมควร  และจะไดรับประโยชนจากการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ
ในเวลาเดียวกัน  ครอบครัวจึงควรมีบทบาทดูแลผูสูงอายุเพื่อตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ
ทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และเศรษฐกิจของผูสูงอายุดังนี้ 

 4.2.2.1 บทบาทการดูแลที่ตอบสนองความตองการทางดานรางกายของผูสูงอายุ  
ไดแก การจัดหาและการดูแลเร่ืองอาหารการกิน  การจัดที่อยูอาศัยใหอยูอยางเหมาะสม  การจัดหา
และดูแลเครื่องนุงหม  เครื่องใช  ตลอดจนการดูแลดานอนามัยสวนบุคคล  ดูแลสุขอนามัยเมื่อยาม
เจ็บปวย  และใหการรักษาพยาบาล  อํานวยความสะดวกเรื่องพาหนะเดินทางและชวยเหลือดาน
แรงงานแกผูสูงอายุ 
    4.2.2.2 บทบาทการดูแลที่ตอบสนองความตองการทางดานอารมณ  จิตใจของ
ผูสูงอายุ ไดแก  การใหความเคารพนับถือ  ใหเกียรติ  ใหกําลังใจ  ใหความยกยอง  สนับสนุนใหมี
งานทําตามความสามารถ  และงานอดิเรกตามสมควร  ดูแลใหไดเขารวมกิจกรรมทางศาสนา  และ
ดูแลใหไดรับความบันเทิงตาง ๆ ตามควรแกวัยของผูสูงอายุ 

 4.2.2.3 บทบาทการดูแลที่ตอบสนองความตองการทางสังคมของผูสูงอายุไดแก  
สนับสนุนใหไดพบญาติและเพื่อนฝูงใหมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัวและสังคมภายนอก  
ตลอดจนการดูแลใหไดรับขาวสาร  เพื่อรับรูความเปนไปของสังคมที่เปนอยูแกผูสูงอายุ 

 4.2.2.4 บทบาทการดูแลที่ตอบสนองความตองการทางดานเศรษฐกิจ  ไดแก 
ชวยเหลือดานการเงิน  คาใชจายสวนตัวของผูสูงอายุ  ตลอดจนชวยควบคุมดูแลธุรกิจหรือ
ผลประโยชนแทนผูสูงอายุ 

     นอกจากนี้  เสนอ  อินทรสุขศรี  (2519  : 105 – 109 )  ไดใหขอพึงปฏิบัติแกบุตร
ในการดูแลผูสูงอายุในบาน  สรุปไดดังนี้ 
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 1.   การจัดอาหาร  อาหารควรจัดใหเหมาะสมกับสภาพของผูสูงอายุ  ถาผูสูงอายุ
เบื่ออาหาร  ควรปรึกษาแพทย เพื่อแนะนําเรื่องการแกไข 

 2.  ใหผูสูงอายุไดทํางานตามความพอใจ  เชน  กวาดบาน  ปลูกตนไม  ซอมแซม
ส่ิงของ  ซ่ึงทําใหผูสูงอายุรูสึกวามีประโยชนตอครอบครัว  อยางไรก็ตามผูสูงอายุไมตองการใหใคร
มาสั่งหรือใชใหตนทํางาน 

 3.  ควรใหเงินผูสูงอายุไวใชตามสมควร  แมวาปกติผูสูงอายุจะไมไดใชเงินมาก
นัก  แตผูสูงอายุอาจเอาไวซ้ือของเล็ก  ๆ นอยๆ หรือทําบุญตามศรัทธาของตน 

 4.  หาทางใหผูสูงอายุไดรับความบันเทิง  เบิกบานใจ  เชน  ถาผูสูงอายุพอใจอาน
หนังสือ  ก็ควรจัดหาหนังสือใหอาน  จัดใหมีวิทยุโทรทัศน  และการบันเทิงตาง ๆ  

 5.  พาผูสูงอายุไปเขาสังคมเทาที่กําลังจะไปได  เชน  พาไปชมการแสดง  การฟง
อธิบาย  ไปชมสถานที่ตาง ๆ  

 6.  ผูสูงอายุที่เล่ือมใสในศาสนา  ควรหาโอกาสพาไปวัดเพื่อฟงเทศน  สนทนา
ธรรม  หรือนิมนตพระที่ทานนับถือมาที่บาน  ใหผูสูงอายุไดสนทนาธรรม  ฟงคําส่ังสอนเปนตน 

 7.  ใหโอกาสผูสูงอายุไดพบเพื่อน  เพื่อไมใหวาเหว  หรือขาดเพื่อน 
 8. บุตรหลานควรจะกระทําตนใหผูสูงอายุรูสึกวา  ผูสูงอายุเปนบุคคลที่มีคุณคา  

ครอบครัวพึงแสดงความรัก  เคารพนับถือดวยกริยาวาจา 
 9.  จัดหางานอดิเรกให เชน  ถาผูสูงอายุชอบเล้ียงสัตว  ก็ควรหาสัตวเล้ียงให 
 10.  ดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในบาน 
 11. ที่อยูอาศัยของผูสูงอายุ  หองพัก   ทางเดิน  ควรใหมีแสงสวาง  พื้นไมล่ืน

จนเกินไป  และควรจัดใหผูสูงอายุอยูช้ันลาง 
 12.  การตัดผม  โกนหนวด  สระผม  ตัดเล็บ  ควรไดรับการดูแลเอาใจใสตาม

สมควร 
 13. ควรใหผูสูงอายุไดรับการตรวจรางกาย  ทุก 6 เดือน  และ ใหการ

รักษาพยาบาลยามเจ็บปวย 
     วัยสูงอายุเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆดาน ไมวาจะเปนทางดานรางกาย 
บทบาททางสังคมตางๆ หรือเปนวัยแหงการสูญเสีย สงผลใหผูสูงอายุตองประสบกับปญหาตางๆ
อยางมากมาย แตถาผูสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสและการชวยเหลือตางๆ ตลอดจนบุตรหลานเห็น
ความสําคัญ ใหความเคารพนับถือยกยอง ก็จะทําใหผูสูงอายุเห็นวาตนเองยังมีความสําคัญ มี
แนวโนมที่จะมีความพึงพอใจในชีวิตปจจุบัน (เกริกศักดิ์  บุญญานุพงศ,  สุรีย  บุญญานุพงศ และ
สมศักดิ์  ฉันทะ 2533, อางถึงใน ไมตรี  ติยะรัตนกูร 2536 : 20) สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
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สงผลใหผูสูงอายุดีขึ้นทั้งกาย และจิตใจ (ประมวญ  คิดคินสัน 2520 : 113) เชน จากการศึกษาของ  
เมดเลย ( Medley 1976 : 454, อางถึงใน ไมตรี  ติยะรัตนกูร 2536 : 22) พบวา ความพึงพอใจในชีวิต
ครอบครัวเปนผลกระทบที่สําคัญที่สุดในการที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจในชีวิตทั้งผูสูงอายุ เพศ
ชาย และเพศหญิง และจากการศึกษาของ  ทอมบสัน และสทริป (Thomson and  Streib  1981,              
อางถึงใน ไมตรี  ติยะรัตนกูร 2536 : 20)  พบวาสัมพันธภาพในครอบครัวเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการ
ที่จะทําใหผูสูงอายุมีความสัมพันธทางสังคมกับบุคคลอื่นๆไดเปนอยางดี 
     จากการศึกษาของเขมมิกา  ยามะรัต (2527 : 106) พบวา ผูสูงอายุที่ไดรับการดูแล
ที่ดีในครอบครัว จะมีความพึงพอใจในชีวิตสูงไปดวย สอดคลองกับการศึกษาของ  จารุนันท                  
สมบูรณสิทธิ์ (2535 : 95) ที่พบวา ผูสูงอายุที่ไดรับการดูแลที่ดีจากบุคคลในครอบครัว ก็จะมีความ
พึงพอใจในชีวิตสูง เชนเดียวกับการศึกษา ของปราโมทย  วังสะอาด (2530 : 97) ที่ทําการศึกษา
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ พบวา การไดรับการดูแลสนับสนุนที่ดีจากครอบครัว
เปนตัวแปรที่มีอํานาจในการทํานาย หรือมีความสําคัญสูงสุดกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ โดย
ผู สูงอายุที่อาศัยอยู ในครอบครัวที่ดูแลสนับสนุนดี  ก็จะมีสุขภาพจิตดีไปดวย  สวนกุลยา                 
ตันติผลาชีวะ (2524 : 1)กลาววาสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวจะชวยใหวัยสูงอายุเปนวัยที่มีความสุข 
และ ศรีเรือน แกวกังวาน (2530 : 254) กลาววา ผูสูงอายุจะมีความทุกข และความปนปวนใจใน
อารมณอยางมากถาไมสามารถสรางสัมพันธภาพกับบุตรหลานไดราบร่ืน นอกจากนี้แลว ถา
ผูสูงอายุมีสัมพันธภาพอันดีในครอบครัวแลว แมวาจะเปนผูเจ็บปวยก็จะสามารถเผชิญภาวะ
ความเครียดไดอยางดี โดยจากการศึกษาของ  จงรักษ  ศุภกิจเจริญ (2527 : 109-110)ที่ทําการศึกษา
พฤติกรรมเผชิญภาวะความเครียดในผูปวยสูงอายุ ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล พญาไท และ             
วชิรพยาบาล จํานวน 100 คน พบวาผูปวยสูงอายุที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวดี ก็จะสามารถเผชิญ
ภาวะความเครียดไดในระดับสูงเพราะสมาชิกในครอบครัวจะใหความรัก ความชวยเหลือเกื้อกูล
ดานตางๆ รวมทั้งสนับสนุนปจจัยที่จะสงเสริมใหสามารถเผชิญภาวะความเครียดไดอยางดียิ่งขึ้น 
สอดคลองกับการศึกษาของ  กุลวรรณ  วิทยาวงศรุจิ  ( 2529 : 119-124, อางถึงใน วรัญญา  มุนินทร 
2541 : 66)  ที่พบวา สัมพันธภาพในครอบครัวที่ดีจะทําใหสามารถปรับตัว หรือเผชิญกับปญหาดาน
รางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคมไดดี   
      นอกจากนี้เปนที่ทราบกันดี วาวัยสูงอายุ ถาสามารถปรับตัวเขากับสภาพชราแลว
ก็จะทําใหเปนผูสูงอายุที่มีความสุข (ศรีเรือน  แกวกังวาน  2530 : 260) 
      เบญจมา  เลาหพูนรังษี  (2534 : 67) ที่ทําการศึกษาการปรับตัวภายหลัง
เกษียณอายุของขาราชการพลเรือนจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 130 คน เปนเพศชาย 113 คน เพศ
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หญิง 17 คน พบวาผูเกษียณอายุราชการที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี จะมีการปรับตัวที่ดีกวา           
ผูเกษียณอายุราชการที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวระดับปานกลาง และต่ํา 
      สรุป จากการศึกษาแนวคิดตางๆเกี่ยวกับการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลในครอบครัวแลวผูวิจัยไดใหความหมาย ของการไดรับแรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว
คร้ังนี้ วาหมายถึง การที่ผูสูงอายุไดรับการอุปถัมภดูแล หรือปรนนิบัติจากสมาชิกในครอบครัวทั้งที่
พักอยูรวมกัน และพักอาศัยตางบาน ไดแก บุตรหลาน คูสมรส ญาติสนิท หรือผูใหการอุปการะ ซ่ึง
มีผลสนับสนุนใหผูสูงอายุสามารถดูแลตนเองไดและไดแบงการไดรับการสนับสนุนดังกลาว
ออกเปน 3 ดานตามศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวผูสูงอายุในเขตอําเภอตากฟาที่สามารถใหการ
สนับสนุนผูสูงอายุได คือ ดานขอมูลขาวสาร ดานอารมณ  และดาน วัตถุ/การบริการชวยเหลือ 
     และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของของนักวิจัยหลายทาน ซ่ึงเห็นไดชัดเจนวา
แรงสนับสนุนทางสังคม โดยเฉพาะจากบุคคลภายในครอบครัวมีความสัมพันธตอความพึงพอใจใน
การดําเนินชีวิตที่เหมาะสม มีความสุข และจะสงผลตอความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
ตอไป  ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงนําตัวแปรดานการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัวมาเปนตัวแปรทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุของอําเภอตากฟาดวย 
 
4.3  แนวคิด  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเห็นคุณคาในตน  
 การเห็นคุณคาในตน เปนความรูสึกที่แตละบุคคลมีตอตนเอง เปนการรับรูในภาพรวม
เกี่ยวกับคุณคาของตนเองหรือการมีภาพพจนตอตนเองวาเปนบุคคลที่มีคุณคา การรับรูนี้ จะนํามาซึ่ง
ความรูสึกมั่นคง และเปนสุข 
                  การเห็นคุณคาในตนเกิดจากการมีประสบการณในการเปนที่รักที่ตองการของบุคคล
ใกลชิด ซ่ึงคนที่เห็นคุณคาในตน จะเปนคนที่สามารถใหความรักเอื้ออาทรกับบุคคลอื่นเปนการ
ตอบแทนไดในลักษณะเดียวกัน 
      คนที่เห็นคุณคาในตนสูงมักประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัว การทํางาน มีการ
ตัดสินใจที่ดี และมีความมั่นคงในตนเอง มีแนวโนมที่จะเคารพสิทธิ และความรูสึกของบุคคลอื่น 
และมีความรูสึกเปนอิสระไมตองพึ่งพาหรือหาที่ยึดเหนี่ยวในทางที่ผิด 
             4.3.1   ความหมายของการเห็นคุณคาในตน 
    โรเซนเบอรก (Rosenberg 1965 : 99, อางถึงใน จันทนา  มหามงคล 2547 : 27)
กลาววา การเห็นคุณคาในตนเปนการประเมินความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในตนเอง ในดานการยอมรับ
ตนเอง การนับถือตนเอง การเห็นคุณคาในตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเอง โดยจะประเมินทัง้ดาน
ดี และดานไมดี 
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    มาสโลว (Maslow 1970 : 45, อางถึงใน จันทนา  มหามงคล 2547 : 29) ให
ความหมายของเห็นคุณคาในตนวาเปนความเชื่อมั่นในตนเอง รูสึกวาตนเองมีคา มีความเขมแข็ง มี
สมรรถภาพในการกระทําส่ิงตางๆ มีความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถ 
    ในการจัดลําดับความตองการของมนุษย ออกเปน 5 ขั้นนั้นความตองการความ 
เห็นคุณคาในตน(Self-esteem)อยูในขั้นที่ 4 รองลงมาจากความตระหนักในคุณคาของตนเองที่
แทจริง (Self-actualization) ซ่ึงเปนขั้นสูงสุด การเห็นคุณคาในตนเปนความรูสึกที่เกิดจากการ
มองเห็นความแตกตางระหวางบุคคลวา ไมมีใครเหนือกวาใคร ไมมีใครต่ําตอยกวาใคร เพียงแตวา
คนเราแตละคนมีความเปนเอกลักษณที่แตกตางกัน เมื่อเราเห็นคุณคาของตัวเรามากขึ้น ความเคารพ
ในเอกลักษณของตัวเองจะมากขึ้น ความรูสึกเดียวกันนี้ก็จะแผขยายไปสูผูอ่ืนที่แตกตางไปจากเรา 
และเราจะมีความเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืนมากขึ้น (เกียรติวรรณ  อมาตยกุล 2527 :                  
15-17) 
    แมคครอสกี  ริชมอนดและ สตีวาท (Mccrosky  Richmond and Stewart 1986 : 
116, อางถึงใน ชัยวัฒน  วงศอาษา 2539 : 7) กลาววาการเห็นคุณคาในตนเปนทัศนะของบุคคลที่
มองเห็นตัวเองในเชิงคุณคาโดยรวมผูที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ําจะมีแนวโนมขาดความเชื่อมั่น
ในความ สามารถของตนเอง และวัดสมรรถนะของตนเองทางลบแทบทุกดาน ไมวาจะพยายามมาก
เพียงใดมักจะคิดวาตนเองลมเหลว 
    บารรี (Barry 1988, อางถึงใน ปทมา  เรณูมาร 2539 : 95) กลาวถึง การเห็นคุณคา
ในตน วาเปนความรูสึกของบุคคลที่มีตอตนเอง เปนการใหคุณคาแกตนเอง และประเมินตนเองวามี
ความสําคัญ และมีคุณคา 
    คูเปอรสมิธ (Coopersmith 1992, อางถึงใน ปทมา  เรณูมาร 2539 : 94) กลาวถึง
การเห็นคุณคาในตนวาเปนการตัดสินความมีคุณคาของตนเอง และการแสดงถึงทัศนคติ ที่มีตอ
ตนเองในดานการยอมรับ หรือไมยอมรับเกี่ยวกับตนเอง  ตลอดจนความเชื่อที่บุคคลมีตอ
ความสามารถ(Capability)ความสําคัญ(Significance)ความสําเร็จ(Success) 
    ศรีเรือน  แกวกังวาล (2533 : 21)ไดใหความหมายของการเห็นคุณคาในตนวา 
เปนการแสวงหา และรักษาศักดิ์ศรีเกียรติยศทั้งโดยตนเองสํานึก และผูอ่ืนกลาวขวัญยกยองเชิดชู  

4.3.2   ความสําคัญของการเห็นคุณคาในตน 
    การเห็นคุณคาในตน นับวามีความสําคัญยิ่งที่จะทําใหบุคคลประสบความสําเร็จ
ในชีวิตซ่ึงถือเปนองคประกอบหนึ่งของ อัตมโนทัศนหรือความนึกคิดเกี่ยวกับตน ซ่ึงถูกพัฒนามา
ตั้งแตวัยเด็ก อันเปนจุดเริ่มตนของการรับรูเกี่ยวกับตนเอง จากการสัมผัสของผูใกลชิด ซ่ึงถือเปน
ส่ิงจําเปนตอความเปนปกติสุขทางรางกายและจิตใจของบุคคลกระบวนการพัฒนาการของความ 
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รูสึกเห็นคุณคาในตนจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งแตกตางในแตละชวงวัย
ในวัยสูงอายุนั้น จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะพบมากในเรื่องเกี่ยวกับการเกษียณอายุจากการทํางาน 
การสูญเสียชีวิตของคูสมรส ตลอดจนการสูญเสียความสามารถดานรางกาย ความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเองเปนสิ่งที่ไมคงที่ เปล่ียนแปลงไดตามวันเวลา ขึ้นอยูกับวุฒิภาวะ บทบาทในสังคมของบุคคล
สถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิต กลาวคือ ถาเหตุการณในชีวิตของบุคคลใดดําเนินไปในดานดี ประสบ
ความสําเร็จในสิ่งที่ตนกระทํา ความรูสึกมีคุณคาในตนเองก็จะเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขามถาบุคคล
ใดประสบเหตุการณที่ทําใหรูสึกวาตนเองหมดความสามารถไรประโยชน สูญเสียอํานาจ ความรูสึก
มีคุณคาในตนเองก็จะลดลง 
    บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูง จะสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผานเขามา
ในชีวิตสามารถยอมรับสถานการณที่ทําใหตนเองรูสึกผิดหวัง และทอแทใจดวยความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ดวยความคาดหวัง และความกลาหาญจึงเปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จ มีความสุข สามารถ
ดําเนินชีวิตตามที่ตนปารถนาไดอยางดี นอกจากนั้นพบวาผูที่เห็นคุณคาในตนเองสูง จะมีพลังใน
การหลีกเล่ียงปญหารุนแรงในอนาคตไดเปนอยางดี (Pope and otherss 1988 : 5, อางถึงใน ชัยวัฒน  
วงศอาษา 2539 : 8) 
  4.3.3  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตน 
    คูเปอรสมิธ(Coopersmith 1981 : 118-119, อางถึงใน จันทนา  มหามงคล 2547 : 
37) แบงองคประกอบที่เกี่ยวของกับการเห็นคุณคาในตนเองออกเปน 2 ประเภทไดแก องคประกอบ
ภายใน และองคประกอบภายนอก ดังนี้ 
    1. องคประกอบภายใน ไดแก 
       1.1 ลักษณะทางกายภาพ เชน ความสูง น้ําหนัก บุคลิกภาพ รวมทั้งเสื้อผาที่
สวมใสหรือคุณสมบัติอ่ืนที่ปรากฏใหเห็นได ถาบุคคลมีรูปรางหนาตาดี รางกายแข็งแรงก็จะทําให
เกิดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองไดสวนหนึ่ง แตลักษณะทางกายจะสงผลตอการเห็นคุณคาใน
ตนเองหรือไมเพียงใดขึ้นอยูกับคานิยมสวนตัว 
       1.2  ความสามารถทั่วไปสมรรถภาพ และผลงาน ลักษณะทั้ง 3 ดานนี้มี
ความสัมพันธระหวางกันและชวยสงเสริมใหบุคคลเกิดการเห็นคุณคาในตนเองโดยเปนตัวบงชี้
ความถี่ของความสําเร็จหรือความลมเหลวของบุคคล การปะสบความสําเร็จจะเปนการเสริมแรง
แตนเองและทําใหเกิดความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองได บุคคลที่ประสบความสําเร็จอยูเสมอจะมี
การเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาผูที่ไมคอยประสบความสําเร็จ 
       1.3  ภาวะทางอารมณ คือ ความรูสึกของบุคคลที่มีความสัมพันธกับการเห็น
คุณคาในตนเองซึ่งเกิดจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นแลว เกิดการเปรียบเทียบ และ
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ประเมินตนเอง โดยที่บุคคลนั้นอาจจะประเมินตนเองในดานบวก ซ่ึงเปนการมองตนเองในดาน
บวก ซ่ึงเปนการมองตนเองวาเปนบุคคลที่มีความสามารถประสบความสําเร็จ มีความรูสึกดีตอ
ตนเอง และรูสึกเปนสุขอันเปนการสงเสริมใหมีการเห็นคุณคาในตนเองเพิ่มสูงขึ้นแตหากบุคคล
ประเมินตนเองในดานลบ เขาจะประเมินตนเองวาไมมีความสามารถ ไรสมรรถภาพ มีความรูสึก
ดอย รูสึกวิตกกังวล และไมสามารถประสบความสําเร็จในอนาคตยังผลใหเห็นคุณคาในตนเองลด
ต่ําลง 
       1.4  คานิยมสวนบุคคล การเห็นคุณคาในตนเองของแตละบุคคลจะผันแปร
ตามคานิยม ในการประเมินคุณคาของตน บุคคลจะเทียบเคียงกับสิ่งที่ตนใหคุณคา หรืออุดมคติที่
ตนเองใหความสําคัญ แตกตางกันไป 
       1.5  ความปรารถนา ระดับความปรารถนาของแตละบุคคลจะมีความแตกตาง
กันไมวาจะเปนความปรารถนาดานการประสบความสําเร็จในผลงานความสามารถ หรือความ
คาดหวังอื่นๆที่มีตอตนเองซึ่งสิ่งนี้มีผลตอระดับการเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลนั้นๆ หากบุคคล
นั้นมีความปรารถนาสูงเกินความสามารถของตนหรือคาดหวังเกินความจริงโอกาสที่เขาจะประสบ
ความ สําเร็จที่มุงหวังก็ยอมนอยลง ทําใหการเห็นคุณคาในตนเองลดลงได แตหากบุคคลมี
ความสามารถ มีการกระทําหรือมีความคิดเปนไปตามที่ตนปรารถนาหรือดีกวาที่คาดไว เขาก็จะเกิด
การเห็นคุณคาในตนเอง 
       1.6  เพศ เพศชายมักมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาเพศหญิง เพราะ
สังคมและวัฒนธรรมโดยสวนใหญจะยกยองและใหคุณคาแกเพศชายมากกวาเพศหญิง 
    2. องคประกอบภายนอกไดแก 
       2.1  ความสัมพันธกับครอบครัว   สัมพันธภาพหรือบรรยากาศภายใน
ครอบครัวที่มีความอบอุน มีความเขาใจกัน มีความรูสึกที่ดีตอกันและใหความสําคัญแกกัน และ
เคารพสิทธิตอกันมีผลตอความคิด และความรูสึกของบุคคลที่มีตอตนเอง และเกิดการเห็นคุณคาใน
ตนเอง 
       2.2  สถานภาพทางสังคม หมายถึง องคประกอบภายนอกซึ่งเปนตัวบงชี้
ระดับทางสังคมของบุคคลเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น เชนตําแหนงหนาที่ การงาน บทบาททาง
สังคม วงศตระกูล ฐานะทางเศรษฐกิจ เปนตน โดยทั่วไป สถานภาพทางสังคมมักจะเนนที่ฐานะทาง
เศรษฐกิจของบุคคล ซ่ึงพิจารณาจากอาชีพ รายได และที่พักอาศัย เนื่องจากสถานภาพทางสังคมเปน
ส่ิงที่บงบอกถึงความสําเร็จ และความมีเกียรติ บุคคลที่มีส่ิงเหลานี้จึงมีความเชื่อวาตนมีคุณคาสูง 
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       2.3  การเปรียบเทียบตนเองกับผูอ่ืน ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสวนหนึ่ง
เกิดจากการเปรียบเทียบตนเองกับผูอ่ืนที่อยูในกลุมเดียวกับตนในดานความสามารถ ทักษะ ความ
ถนัด หากตนเองรูสึกดอยกวาผูอ่ืนจะมีแนวโนมมีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา 
       2.4  การมีสวนรวมในกิจกรรม ก็จะเปนสวนหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาเราไดรับ
การยอมรับจากกลุมไดแสดงความสามารถของตนเอง ซ่ึงถาประสบความสําเร็จแลว จะรูสึกวา
ตนเองมีคุณคา 
    บารรี (Barry 1988, อางถึงใน จารุวดี  บุณยารมณ 2541 : 51-53) แบง
องคประกอบของการเห็นคุณคาในตนเองออกเปน  4  องคประกอบคือ 
    1. ความรูสึกตอรางกายตนเอง  หมายถึง การที่บุคคลคิด และรูสึกตอรูปราง และ
หนาที่ของรางกาย ตลอดจนความสามารถของหนาที่พื้นฐานของรางกาย 
    2. ความสัมพันธระหวางตนเองกับบุคคลอื่น หมายถึง การที่บุคคลรูสึกเกี่ยวกับ
วิธีที่เขามีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นไมวาจะเปนคนที่สนิทสนมคุนเคย หรือบุคคลที่พบกันโดย
บังเอิญ 
    3. ความสําเร็จของตนเอง หมายถึง การที่บุคคลรูสึกเกี่ยวกับความสามารถของ
เขาที่จะนําเขาไปสูความสําเร็จในชีวิตครอบครัว การทํางาน  การศึกษา 
    4. ความเปนเอกลักษณของตนเอง เปนความรูสึกของบุคคลกับส่ิงที่ตนใหคุณคา
หรืออุดมคติที่ตนเองใหความสําคัญ 
  4.3.4   แหลงท่ีมาของการเห็นคุณคาในตนเอง 
    คูเปอรสมิธ (Coopersmith 1967 : 32, อางถึงใน สุรินทร  มีลาภลน 2539 : 27-28)
กลาววาแหลงที่มาของการเห็นคุณคาในตนเองมาจาก 4 แหลงดังนี้ 
    1. การมีอํานาจ (power) หมายถึงการที่บุคคลสามารถมีอิทธิพลและควบคุมผูอ่ืน
ได 
    2. การมีความสําคัญ (significance) หมายถึง การไดรับการยอมรับวาตนมีความ 
สําคัญ ไดรับความรักใครจากผูอ่ืน 
    3. การมีคุณความดี(Virtue)หมายถึง การยึดมั่นตามมาตรฐานทางจริยธรรมและ
ศีลธรรมของสังคม 
    4. การมีความสามารถ(Competence)หมายถึงการไดรับความสําเร็จบรรลุ
วัตถุประสงคในการกระทําของตน 
    นอกจากนี้ แบรดชอร (Bradshaw 1981 : 5-6, อางถึงใน สุรินทร มีลาภลน 2539 : 
27) ไดกลาวถึงแหลงที่มาของการเห็นคุณคาในตนเองคลายคลึงกับคูเปอรสมิธ ไดแก 
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    1. ความสัมฤทธิ์ผลที่ เห็นไดชัดเจนจากการกระทําไดรับความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และความคาดหวังของตน 
    2. รูสึกมีอํานาจในตนเองอยางชัดเจน และมีอิทธิพลอยูเหนือบุคคลอื่น 
    3. มีความรูสึกวาไดรับการกระทําในลักษณะที่เปนการยอมรับ มีคุณคา และ
ไดรับการดูแล 
 
    4. พฤติกรรมการกระทําของตนสอดคลองกับระบบเงื่อนไขในความเชื่อ 
จริยธรรม และศาสนา 
  4.3.5   ลักษณะความรูสึก และพฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการเห็นคุณคาในตนเอง 
     บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ําและสูง จะมีลักษณะการแสดงออกใหเห็น
ไดแตกตาง ซ่ึงแบรดชอร (Bradshaw 1981 : 26-27, อางถึงใน สุรินทร  มีลาภลน 2539 : 28-30) ได
รวบรวมลักษณะของผูที่มีการเห็นคุณคาในตนเองแตกตางกันไวดังนี้ 
    ลักษณะความรูสึก และพฤติกรรมที่สัมพันธกับการเห็นคุณคาในตนเองต่ําไดแก 
มีการตอบสนองตอผูอ่ืนต่ํา  ไมคอยมีชีวิตชีวา  ไมมั่นคง ออนแอ รูสึกเสียใจงาย  ไมเปดเผยตัวเอง   
ไมชอบเสี่ยง  ไมชอบฟงคนอื่น  ไมคอยมีความประทับใจ  โกรธ บันดาลโทสะ  หลีกเลี่ยงความ
ขัดแยงในใจ  ชอบปฏิเสธ  มีความกลานอย  มีการปรับตัวใหลงรอยกับผูอ่ืนยากซบเซา   มีความ
สงสัย  ไววางใจผูอ่ืนนอย  มีปญหาในการปรับตัว  รูสึกกลัวมาก  รูสึกไมปลอดภัย รูสึกเสียใจ   เปน
คนที่ทํางานไมถาวร  มีสัมพันธภาพกับผูอ่ืนไมลึกซึ้ง  มีความคิดสรางสรรคนอย   เปล่ียนแปลงให
เหมาะสมยาก  กระทําตนไปตามบทบาท 
    ลักษณะความรูสึกและพฤติกรรมที่สัมพันธกับการเห็นคุณคาในตนเองสูง ไดแก
มีการมอบหมายหนาที่   มีความเปนผูใหญ  มีความเปดเผย  วางใจ   ตรงไปตรงมา  ความมั่นใจ  
เผชิญหนากับความขัดแยง  มีความคิดสรางสรรค   ชอบดูแล  กลาเสี่ยง  มีความกลา  มีความรวมมือ  
มีการทดสอบ  มีลักษณะพิเศษเฉพาะ  รับฟงผูอ่ืน  มีการแบงความรับผิดชอบ  รูสึกวาตนเอง
ปลอดภัย  มีความกลาแสดงออก 
    การเห็นคุณคาในตนเองเปนสิ่งจําเปนตอความปกติสุขของรางกาย และจิตใจ
ของบุคคล (Whall 1987 : 41, อางถึงใน ขวัญใจ  พิมพิมล 2543 : 55) หากบุคคลใดเห็นคุณคาใน
ตนเอง ก็จะสามารถเผชิญโลกอยางมั่นใจ  รูสึกวาตนเองมีประโยชน และสามารถดูแลตนเองไดมี
ความพอใจในชีวิตที่เปนอยู ในทางตรงกันขามถาบุคคลใดประสบเหตุการณที่ทําใหรูสึกวาตนเอง
หมดความสามารถ ไรประโยชน สูญเสียอํานาจ ซ่ึงมีอิทธิพลตอชีวิตของคนอื่นๆหรือของเขาเอง 
การเห็นคุณคาในตนเองก็จะลดลง (Taylor 1982 : 129, อางถึงใน ขวัญใจ  พิมพิมล 2543 : 55) 
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สงผลใหความสามารถในการดูแลตนเองลดลง และหันมาเรียกรอง หรือรอใหสังคมดูแลเปนภาระ
ตอไป 
         สรุป  จากการศึกษาความหมาย และแนวคิดตางๆเกี่ยวกับการเห็นคุณคาใน
ตนเอง แลวพบวา การเห็นคุณคาในตนเองหมายถึง  การที่บุคคลมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง ในเรื่อง
ของการยอมรับตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเองที่จะประสบความสําเร็จ และการมีความสามารถ
เพียงพอในการกระทําสิ่งตางๆอันมีคุณคาตอตนเอง และสังคม ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม และสอดคลองกับวิถีชีวิตของผูสูงอายุในอําเภอตากฟา จึงไดกําหนดวิธีการประเมิน
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุตามความคิด ความรูสึกที่มีตอตนเองผูสูงอายุในดานตางๆ 
ดังนี้  ความรูสึกตอรางกายตนเอง   ความสัมพันธระหวางตนเองกับบุคคลอื่น   ความสําเร็จของ
ตนเอง  และความเปนเอกลักษณของตนเอง  
 
                      งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเห็นคุณคาในตนเอง 
                           วรัญญา  มุนินทร (2541 : 94-98)  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  และพฤติกรรมการดูแลตนเองของครูวัยหมดประจําเดือน กลุมตัวอยาง
เปนครูที่อยูในระยะหลังหมดประจําเดือน  จํานวน  149  ราย  จากโรงเรียนมัธยมศึกษา  อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม  พบวา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของครูวัยหมดประจําเดือน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
        นอริส และคูน  คอนเนล  (Norris and Kune-Connell 1985, อางถึงใน นพรัตน  
หนูยานยาง 2539 : 17 ) ทําการศึกษาผูใหญ จํานวน 2,264 คน พบวามีความแตกตางของระดับ
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ในกลุมตัวอยางที่มีปญหาสุขภาพ และไมมีปญหาสุขภาพ อยางมี
นัยสําคัญ คือผูที่มีปญหาสุขภาพจะมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ํากวาผูที่มีสุขภาพดี 
         เยาวลักษณ  มหาสิทธิวัฒน (2529 : 102-110)  ศึกษาความสัมพันธระหวางการ
รับรูการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตสังคม ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสูงอายุในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี จากกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน และพบวาความรูสึกมี
คุณคาในตนเองของผูสูงอายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุ 
        กมลพรรณ  หอมนาน (2539 : 109)  ทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง การรับรูสมรรถนะในตนเองกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
โดยใชกลุมตัวอยางที่เปนผูสูงอายุในชุมชนเขต อําเภอเมือง อําเภอทายาง อําเภอบานลาด และอําเภอ
เขายอย จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 150 คน จากการศึกษาพบวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
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                      จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาการเห็นคุณคาในตนเอง เปนปจจัยที่
สําคัญ  และมีอิทธิพลตอผูสูงอายุในการที่จะปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสม เพื่อคงไว
ซ่ึงสุขภาพ และความเปนอยูที่ดี ในการศึกษาครั้งนี้จึงนําตัวแปรดานการเห็นคุณคาในตนเองมาเปน
ตัวแปรทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในอําเภอตากฟา ดวย 
 
 4.4  แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ   
 4.4.1  ความหมายของโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ 
         โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  หมายถึง การมองโลก และส่ิงรอบตัวของผูสูงอายุ 
ที่สงผลตอการดํารงชีวิตประจําวันโดยพิจารณาเกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆซึ่งประกอบดวย 
    1. การเขาใจและการยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน ลักษณะ
ครอบครัวจากครอบครัวขยายในอดีต  เปลี่ยนแปลงเปนครอบครัวเดี่ยวในปจจุบัน   การมี
สัมพันธภาพที่หางเหินกันระหวางผูสูงอายุกับเด็กรุนหลัง  ความขัดแยงที่เกิดจากชองวางระหวางวัย  
และลักษณะสังคมที่แคบลงของผูสูงอายุ  
    2.   การเขาใจ และการยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เชนการหยุด
ทํางาน การขาดรายได การไมมีเงินใชจาย 
    3. การเขาใจ และการรับรูการเปลี่ยนแปลงทาง  วัฒนธรรม เชน การแตกตาง
ทางความคิด ความเชื่อ คานิยม จากบุตรหลาน และบุคคลรุนหลัง 
    4. การเขาใจ และการยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และส่ิงอํานวย
ความสะดวกตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร ฯลฯ  
 4.4.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
           เจษฎา  ปนเพ็ง (2547 : 82) ไดศึกษาการปรับตัวของผูสูงอายุที่มีฐานะยากจนใน
จังหวัดเพชรบูรณพบวาโลกทัศนตอชีวิตมีอิทธิพลตอการปรับตัวของผูสูงอายุยากจน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซ่ึงพบวาครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยาง(รอยละ50.27)มีโลกทัศนตอชีวิต
ดานบวก คือเห็นดวยวาผูสูงอายุควรจะมีเงินเพื่อไวใชจายเมื่อจําเปน(รอยละ96.76)วัยสูงอายุเปนวัย
แหงการพักผอน(รอยละ 96.76) ผูสูงอายุเปนผูที่มีประสบการณในชีวิตสามารถสั่งสอนบุตรหลาน 
และบุคคลรุนหลังได(รอยละ 95.68) ผูสูงอายุมีความสามารถในการแนะนํา ในเรื่องการจัดงานพิธี
ตางๆในหมูบานได(รอยละ94.05)ผูสูงอายุควรไดรับการเชื้อเชิญมารวมงานพิธีตางๆในหมูบาน 
(รอยละ 92.43) ผูสูงอายุควรมีการเยี่ยมเยียนผูสูงอายุดวยกัน(รอยละ 89.73)ผูสูงอายุควรมีการรวม
กิจกรรมในหมูบาน(รอยละ 81.62)ผูสูงอายุควรมีความพึงพอใจในชีวิตปจจุบัน(รอยละ80.54) และ
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ผูสูงอายุไมเห็นดวยในขอที่วาผูสูงอายุไมจําเปนตองดูแลตนเอง(รอยละ 71.35) และเมื่อเกิดการ
เจ็บปวยควรรอใหมีอาการมากจึงไปพบแพทย(รอยละ64.51) 
         จากการศึกษาถึงแมวากลุมตัวอยางสวนใหญจะเห็นดวยที่วา ผูสูงอายุเปนวัยที่นา
เปนหวงเพราะไมสามารถดูแลตนเองไดเหมือนกอน(รอยละ 89.73) ผูสูงอายุควรลดกิจกรรมลงใน
แตละวัน(รอยละ 89.19)ผูสูงอายุที่มีบุตรหลานทํางานนอกบาน จะสงผลตอความสุขของผูสูงอายุ
(รอยละ 84.32) การอยูบานตามลําพังจะทําใหผูสูงอายุรูสึกเศรา(82.16) และไมเห็นดวยที่วาผูสูงอายุ
ควรทํางานชวยเหลือครอบครัว(รอยละ 64.86) 
         ผูศึกษามีการอภิปรายเพิ่มเติมวาผูสูงอายุควรมีการเพิ่มพูนความรูใหมากพอที่จะ
ใชส่ังสอนลูกหลานและเด็กรุนหลัง และสําหรับการเปนที่ปรึกษาในหมูบานเกี่ยวกับงานพิธีตางๆ 
และผูสูงอายุควรไดรับการเชื้อเชิญใหเขารวม และหากผูสูงอายุไดมีการพุดคุยกับกลุมคนอื่นบอยๆ 
และสม่ําเสมอ เชนกลุมผูสูงอายุดวยกัน  บุตรหลาน และบุคคลรุนหลังเพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ความคิด หรือรับรูขอมูลขาวสารไดจาก โทรทัศน  วิทยุ หอกระจายขาวในหมูบาน ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะมี
ผลกระทบตอการเขาใจ และการยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ผูสูงอายุจะสามารถยอมรับ
สภาพการณตางๆที่เขาเจอได   นอกจากการไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชน เชนโทรทัศน  วิทยุ 
หอกระจายขาวในหมูบาน แลว การแลกเปลี่ยนประสบการณกันเองระหวางกลุมผูสูงอายุในชุมชน 
ก็มีผลตอการเปลี่ยนแปลงโลกทัศนตอชีวิตในทางบวก เชนผูสูงอายุจะเขาใจวาบุตรหลานของเขา
จําเปนตองออกไปทํางานนอกบานเพื่อไดเงินมาเลี้ยงครอบครัว และผูสูงอายุก็จะตั้งใจที่จะดูแล
ตนเองเพื่อปองกันการเจ็บปวยอยางจริงจัง (ศิริพัฒน  ยอดเพชร และคณะ 2541 : 25, อางถึงใน 
เจษฎา  ปนเพ็ง  2547 : 132) ดังนั้นผูสูงอายุควรมีโลกทัศนที่ดี และกวาง จะมีการดูแลตนเองและทํา
ตนเองใหเปนที่หนาเคารพ และศรัทธาก็จะทําใหผูสูงอายุปรับตัวเองไดดี (รัชนีพร  พันกร 2538 : 
11, อางถึงใน เจษฎา  ปนเพ็ง 2547 : 132) 
          สรุป  ถึงแมตัวแปรดานโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุจะเปนตัวแปรที่ยังไมมีการ
นํามาศึกษากันอยางกวางขวางเหมือนตัวแปรอื่นๆที่กลาวมาแลวขางตน  แตจากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวของแลวพบวาการมีโลกทัศนตอชีวิตที่ดี จะทําใหผูสูงอายุยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได
และสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงใหมๆทําใหมีการใชชีวิตในชวงสูงอายุที่เหมาะสม และ
มีความสุข ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงนําตัวแปรดังกลาวมาเปนตัวแปรทํานายพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุในอําเภอตากฟาดวย 
 

5.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ระหวาง อายุ เพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจ  ภาวะการพักอาศัย   
และภาวะการมีโรคประจําตวั กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
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5.1  อายุกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
 อายุเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง เพราะอายุมีสวนเกี่ยวของกับ
ความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับตนเอง การรับรู การแปลความหมาย การเขาใจ การตัดสินใจ 
และเปนตัวกําหนดความตองการ ในการดูแลตนเองทั้งหมด ตลอดจนความสามารถในการดูแลของ
บุคคลนั้น ทั้งเมื่ออยูในภาวะปกติ หรือภาวะเจ็บปวย (Orem 1985 : 255-256)ซ่ึงจะมีผลตอ
พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของบุคคล ผูสูงอายุจะมีลักษณะแตกตางกันตามชวงอายุ เนื่องจาก
ผูสูงอายุที่มีอายุมากขึ้นจะมีระดับการพึ่งพาผูอ่ืน (Honlon and Pickett 1984 : 433-434) 
 จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวามีผูศึกษาเกี่ยวกับอายุกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุไวดังตอไปนี้ 
 จากการศึกษาของทิพวัลย  ขาวสําอางค (2535 : 160)  พบวา อายุมีความสัมพันธทางลบ
กับแบบชีวิต หรือพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
 ละออง  สุวิทยาภรณ (2534 : 124) พบวาผูสูงอายุที่มีชวงอายุแตกตางกันมีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่แตกตางกัน ซ่ึงอาจเปนเพราะอายุมีความสัมพันธกับความเจ็บปวย แตเปนปฏิภาค
กับระดับสุขภาพและผูสูงอายุที่มีอายุยางเขาสูวัยสูงอายุชวงตนจะมีความวิตกกังวลตอความเปลี่ยน 
แปลงที่เกิดขึ้นทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้นจึงทําใหผูสูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปดีกวา
ผูสูงอายุ 70-79 ป และผูที่มีอายุ80 ปขึ้นไปตามลําดับ 
 สุลี  ทองวิเชียร และพิมพพรรณ  ศิลปสุวรรณ (2534 : 116-120) พบอายุ มีความสัมพันธ
กับการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ คือผูสูงอายุที่มีอายุนอยกวาจะมีการดูแลสุขภาพตนเองดีกวา
ผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 
 นริศรา  ลีลามานิต (2534 : บทคัดยอ) ศึกษาระดับความรู และการปฏิบัติในการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุ ในบานโปง ตําบลบานกาด กิ่งอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหมจํานวน 
980 คนพบวาผูสูงอายุมีความรู และการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับปานกลาง และ
ผูสูงอายุที่มี อายุตางกัน จะมีการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองที่แตกตางกัน 
 จากผลงานวิจัยที่กลาวมาขางตนอาจสรุปไดวา อายุ เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูสูงอายุ และพบวาผูสูงอายุที่มีระดับอายุที่แตกตางกันนั้นจะมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองแตกตางกันดวย โดยจากการศึกษาสวนใหญพบวาผูสูงอายุที่อยูในชวงอายุนอย หรือ
ผูสูงอายุตอนตน จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีกวาผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา  ดังนั้นในการศึกษาถึง
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในครั้งนี้ จึงคาดวาผูสูงอายุที่มีระดับอายุแตกตางกันจะมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกัน 
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5.2  เพศกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
 เพศ เปนปจจัยที่บงบอกถึงความแตกตางทางดานสรีรภาพ และเปนปจจัยหนึ่ง ที่ทําให
เกิดความแตกตางทางคานิยม และยังเปนตัวกําหนดบทบาท และบุคลิกภาพในครอบครวั ชุมชนและ
สังคม (Orem 1980 : 71 , อางถึงใน นพรัตน  หนูยานยาง 2539 : 64) ผูสูงอายุชายจะเปน       ผู
ทํางานนอกบาน ออกสังคมมากกวาผูสูงอายุหญิง ที่ตองดูแลบาน ดังนั้นพฤติกรรมบางอยางจึงมีผล
มาจากความแตกตางระหวางเพศ เชน การสูบบุหร่ี การดื่มสุรา 
   จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวามีผูศึกษาเกี่ยวกับเพศกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุไวดังตอไปนี้ 
   มูหเลนแคมป และโบรเออแมน (Muhlenkamp and Broerman 1988 : 637-646,                           
อางถึงใน ละออง  สุวิทยาภรณ 2534 : 97) พบวาเพศหญิงมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพในทางบวก
มากที่สุดซ่ึงสอดคลองกับ จอหนสัน (Johnson 1991 : 15-19)พบวาเพศหญิงมีพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพมากกวาเพศชาย 
  นภาพร  ชโยวรรณ และคณะ (2536 : 126) ศึกษาพบวาผูสูงอายุหญิงจะมีภาวะสุขภาพ
อนามัยดอยกวาผูสูงอายุชาย และผูสูงอายุหญิงมีโอกาสติดเชื้อไดไวกวาเพศชาย  
  สุลี  ทองวิเชียร และคณะ (2534 : 110) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผูสูงอายุในชุมชนเขตกรุงเทพมหานครโดยศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศของ
ผูสูงอายุกับระดับการดูแลตนเอง พบวา เพศหญิงและเพศชายมีระดับการดูแลตนเองที่แตกตางกัน 
โดยเพศชายจะมีระดับการดูแลตนเองไดดีกวาเพศหญิง 
   เนมิ และคนอื่นๆ (Neimi and others 1988 : 19)ไดทําการศึกษาเปรียบในยามเจ็บปวย
ของผูสูงอายุระหวางเพศหญิงกับเพศชายพบวา ในยามเจ็บปวยผูสูงอายุเพศชายมักไมไดทํากิจกวัตร
ประจําวันดวยตนเอง และตองพึ่งพาบุคคลในครอบครัวมากกวาเพศหญิง 
  นริศรา  ลีลามานิต (2534 : บทคัดยอ)  ศึกษาระดับความรู และการปฏิบัติในการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุ ในบานโปง ตําบลบานกาด กิ่งอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหมจํานวน 
980 คนพบวาผูสูงอายุมีความรู และการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับปานกลาง และ
ผูสูงอายุที่มี เพศตางกัน จะมีการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองที่แตกตางกัน 
  จากผลการวิจัยที่กลาวมาขางตน อาจสรุปไดวา เพศเปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูสูงอายุ  และผูสูงอายุเพศชาย จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง แตกตางกับ
ผูสูงอายุเพศหญิง   ดังนั้นในการศึกษาถึงพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในครั้งนี้จึงคาดวา
ผูสูงอายุที่มีเพศแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกัน 
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5.3  สถานภาพทางเศรษฐกิจกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
 รายไดนับเปนปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ 
เนื่องจากความสูงอายุทําใหขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีความวิตกกังวลสูง ซ่ึงจะเกี่ยวโยงไปถึง
สุขภาพรางกายดวยกลาวคือผูที่มีความวิตกกังวลอยู เสมอสุขภาพจะเสื่อมโทรม  (จําเรียง                          
กูรมะสุวรรณ 2536 : 1-34) ในปจจุบันรายไดเปนสิ่งที่ทําใหผูสูงอายุมีโอกาสที่จะไดรับการ
ตอบสนองความตองการในดานตางๆรวมทั้งเปนแหลงปจจัยที่มีผลทําใหเกิดความผาสุกใน
ครอบครัว  
 เพนเดอร (Pender 1987 : 161-162) กลาววาผูที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีจะมีโอกาส
ในการแสวงหาสิ่งที่เปนประโยชนตอการดูแลตนเองเอื้ออํานวยใหบุคคลสามารถดูแลตนเองเชนทํา
ใหไดรับอาหารที่เพียงพอ ตลอดจนเขาถึงบริการไดอยางเหมาะสม รวมทั้งสามารถจัดหาสิ่งของ
เครื่องใชตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวก เพื่อสงเสริมการดูแลตนเอง  
      จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวามีผูศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพทางเศรษฐกิจกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุไวดังตอไปนี้ 
 ภัทรา  จุลวรรณา (2529 : 79)ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง อัตมโนทัศน และปจจัย
บางประการ กับการดูแลตนเองของผูปวยวัณโรค ในจังหวัด ศรีสะเกษ พบวาผูที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจ และสังคมดี จะมีการดูแลตนเองดี 
                รัตนา  มาศเกษม (2527 : 95) ไดทําการศึกษาหาความสัมพันธ ระหวางอัตมโนทัศน 
และปจจัยบางประการกับการดูแลตนเองในผูปวยลมบาหมู ซ่ึงเปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 100 รายที่ไดรับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบัน
ประสาท พบวา สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมมีความสัมพันธกับการดูแลตนเองในผูปวย
ลมบาหมู 
               สุลี  ทองวิเชียร และพิมพพรรณ  ศิลปะสุวรรณ (2534 : 113) ไดทําการศึกษาการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูสูงอายุกลุมที่ไมมีรายไดจะมีการดูแลตนเองได
นอยกวากลุมที่มีรายไดสูง และการมีรายไดมีผลตอภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ 
 ละออง  สุวิทยาภรณ (2534 : 102)  พบวาผูสูงอายุที่ไมมีรายได และมีรายไดเปนของ
ตัวเองมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่แตกตางกัน 
 นพรัตน  หนูยานยาง (2539 : 110)ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา กรมการแพทยทหารเรือ 
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พบวาผูสูงอายุที่มีระดับรายไดแตกตางกันมีการดูแลสุขภาพตนเองแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ ระดับ.01   
 จากผลการวิจัยที่กลาวมาขางตน อาจสรุปไดวา สถานภาพทางเศรษฐกิจ เปนตัวแปรที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ  และผูสูงอายุที่มีรายได หรือ มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง แตกตางกับผูสูงอายุที่ไมมีรายได และฐานะทางเศรษฐกิจ
ไมดี โดยผูสูงอายุที่มีรายได หรือระดับรายไดสูง หรือฐานะทางเศรษฐกิจดี จะมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองสูงกวาผูสูงอายุที่ไมมีรายได หรือระดับรายไดต่ํา หรือฐานะทางเศรษฐกิจไมดี  ดังนั้นใน
การศึกษาถึงพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในครั้งนี้จึงคาดวาผูสูงอายุที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกัน 
 
5.4  ภาวะการพักอาศัยกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
 ในสังคมไทยถือวาครอบครัวเปนสถานบันที่ทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุซ่ึงอาจกลาวไดวา 
ครอบครัวมีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุมากเพราะคูสมรสหรือบุตรหลานใน
ครอบครัวสามารถเปนที่พึ่งทางเศรษฐกิจ และใหการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ ครอบครัวเปนสถาบัน
ที่ผูสูงอายุสามารถจะแสดงความตองการของตนออกมาอยางเต็มที่ (กรุงเทพมหานคร, สํานักอนามยั 
2536 : 23) โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีอายุมากขึ้น การดูแลชวยเหลือตนเองก็อาจทําไดนอยลง ดังนั้น
ผูสูงอายุที่มีอายุมากๆจึงยอมตองการการดูแลสงเสียจากบุตรหลานมากขึ้นกวาผูที่มีอายุต่ํากวา 
(นภาพร  ชโยวรรณ และคณะ 2532 : 23) 
 จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวามีผูศึกษาเกี่ยวกับภาวะการพักอาศัยกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุไวดังตอไปนี้ 
 สุลี  ทองวิเชียร และพิมพพรรณ  ศิลปสุวรรณ (2534 : 119)ไดทําการศึกษาการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับลูกหลานของตน จะมีการ
ดูแลตนเองโดยทั่วไปสูงกวาผูสูงอายุที่อยูคนเดียวตามลําพัง สงผลใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองยังมีคน
ดูแลตนเองอยู เห็นความสําคัญของตนเอง ทําใหเกิดความรูสึกสบายใจ มองเห็นคุณคาของตนเอง 
              ศรีเรือน  แกวกังวาล (2532 : 50) ที่พบวาลักษณะการอยูอาศัยของผูสูงอายุ มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร โดยการที่ผูสูงอายุที่อาศัย
อยูกับญาติพี่นอง ลูกหลานจะทําใหผูสูงอายุไมรูสึกอางวางเดียวดาย  
 จากผลการวิจัยที่กลาวมาขางตน อาจสรุปไดวา ภาวะการพักอาศัย เปนตัวแปรที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ  และผูสูงอายุที่มีการพักอาศัยกับบุตรหลาน และ
ญาติ จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง แตกตางกับผูสูงอายุที่พักอาศัยอยูตามลําพัง โดยผูสูงอายุที่พัก
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อาศัยอยูกับบุตรหลาน และญาติ จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวาผูสูงอายุที่พักอาศัยอยูตาม
ลําพังคนเดียว  ดังนั้นในการศึกษาถึงพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในครั้งนี้จึงคาดวา
ผูสูงอายุที่มีภาวะการพักอาศัยแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกัน 
 
5.5  ภาวะการมีโรคประจําตัว กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
 โรคประจําตัว เปนขอมูลบอกถึงภาวะสุขภาพ หรือปญหาทางดานสุขภาพอนามัยของ
ผูสูงอายุ ที่กําลังประสบอยู บงบอกถึงประวัติการเจ็บปวย การวินิจฉัยโรค การรักษาของแพทย หรือ
การแกปญหาทางสุขภาพของผูสูงอายุ และความสามารถในการเผชิญปญหาหรือการเจ็บปวยที่
เกิดขึ้น และบอกถึงความสามารถของผูสูงอายุที่ปฏิบัติกิจกรรมในการดูแลตนเองไดในระดับใด 
 จากการรวบรวมเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวามีผูศึกษาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุไวดังตอไปนี้ 
 โอเรม (Orem 1985 : 14-20) กลาววา การที่จะสงเสริม และคงไวซ่ึงการมีภาวะสุขภาพดี
นั้นเปนผลตอเนื่องมาจากการดูแลตนเอง การดูแลตนเองเปนการกระทําที่จงใจ มีเปาหมาย มีแบบ
แผน มีลําดับขั้นตอน เปนสิ่งที่พัฒนาขึ้นและเมื่อกระทําอยางมีประสิทธิภาพ จะมีสวนชวยให
โครงสรางสมบูรณ และสามารถทําหนาที่ของตนเองได  
              ความสามารถในการดูแลตนเองเปนผลทําใหมีความผาสุข และมีสุขภาพแข็งแรง ซ่ึง
กลาวไดวา ภาวะสุขภาพเปนผลที่เกิดมาจากการดูแลตนเอง 
 เดนนีส (Denyes 1988 : 13-19)ไดศึกษาในกลุมวัยรุนที่มีสุขภาพสมบูรณ และกลุมวยัรุน
ที่เปนโรคเรื้อรังจํานวน 369 คน ถึงการดูแลตนเอง ความสามารถในการดูแลตนเอง และภาวะ
สุขภาพ พบวากลุมวัยรุนที่มีสุขภาพสมบูรณมีความสามารถในการดูแลตนเองไดสูงกวากลุมที่เปน
โรคเร้ือรัง  
 ไมตรี  ติยะรัตนกูร (2536 :83) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการดูแล
สุขภาพจิตของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษาผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร
พบวาภาวะสุขภาพมีความสัมพันธกับการดูแลสุขภาพจิตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ
ผูสูงอายุที่มีภาวะสุขภาพกายดีจะมีการดูแลสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุที่มีภาวะสุขภาพกายไมดี 
 บรรลุ  ศิริพานิช และคณะ (2531 : 120) ไดทําการศึกษาพฤติกรรม และการดําเนินชีวิต
ของผูสูงอายุที่มีอายุยืนยาวในสังคมไทย พบวา สุขภาพกายมีความสัมพันธกับภาวะซึมเศราของ
ผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณจะมีภาวะซึมเศรานอยกวาผูสูงอายุที่มีสุขภาพ
รางกายไมแข็งแรงสมบูรณ และเมื่อนําผูสูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณมาทําการวิเคราะห 
ปรากฏวาไมพบความผิดปกติทางดานอารมณ และไมพบภาวะจิตเสื่อม  
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 เขมิกา  ยามะรัต (2527 : 106)  พบวาผูสูงอายุที่มีสุขภาพดี และไมมีโรคประจําตัว หรือมี
ปญหาสุขภาพเล็กนอยจะมีความพึงพอใจในชีวิตสูงกวาผูสูงอายุที่มีสุขภาพไมดี และมีโรค
ประจําตัว  
 จากผลการวิจัยที่กลาวมาขางตน อาจสรุปไดวา ภาวะการมีโรคประจําตัว เปนตัวแปรที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ  และผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว จะมีพฤติกรรม
การดูแลตนเอง แตกตางกับผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว โดยผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว จะมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวาผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว  ดังนั้นในการศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุในครั้งนี้จึงคาดวาผูสูงอายุที่มีภาวะการมีโรคแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองแตกตางกัน 
 จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาผูสูงอายุทุกคนจะประสบกับ
การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงตางๆนี้จะ
สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตตอไปของผูสูงอายุ  และจะกลายเปนปญหาตอสังคม  ซ่ึงหลักการ
ดูแลตนเองเปนหลักการหนึ่งที่เปนที่ยอมรับในการดําเนินงานทางดานสาธารณสุขวาจะสามารถทํา
ใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ถาวร และยั่งยืน และจากการศึกษา และทบทวนวรรณกรรมจะเห็นไดวาการที่
จะทําใหผูสูงอายุจะเกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองไดนั้นก็ตองขึ้นอยูกับปจจัยหลายดานดวยกัน คือ 
การเตรียมตัวเขาสูวัยผูสูงอายุในเรื่องที่ผูสูงอายุจะประสบกับการเปลี่ยนแปลง จะไดมีการเตรียมตัว 
และเตรียมใจกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  
การเห็นคุณคาในตน และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  ดังนั้นในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ โดยศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ระหวางผูสูงอายุที่มี เพศ   อายุ    สถานภาพทางเศรษฐกิจ   ภาวะการพักอาศัย  และภาวะการมีโรค
ประจําตัว   แตกตางกัน และศึกษาความสัมพันธ ระหวาง   การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ   แรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของ
ผูสูงอายุ  กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุตามกรอบแนวคิดที่แสดงในแผนภูมิที่ 2 
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                          ตัวแปรอิสระ                             ตัวแปรตาม 
 

     
แผนภูมิที่ 2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 - พฤติกรรมการดูแลตนเอง 
        การดูแลตนเองดานรางกาย 
        การดูแลตนเองดานจิตใจ  
        การดูแลตนเองดานสังคม 

        การดูแลตนเองดานเศรษฐกิจ  
-การเตรียมตวักอนเขาสูวยัผูสูงอายุ 
-แรงสนับสนนุทางสังคมจากบุคคล
ในครอบครัว 
-การเห็นคณุคาในตนเอง 
-โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอาย ุ

ขอมูลสวนบุคคล 
-เพศ    
-อายุ    
- สถานภาพทางเศรษฐกิจ    
-ภาวะการพักอาศัย  
-ภาวะการมีโรคประจําตัว   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ในอําเภอ ตากฟา  
จังหวัด นครสวรรค เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research)โดยมีผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้น
ไปเปนหนวยของการวิเคราะห(Unit of Analysis)ในการดําเนินการวิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจัย 
ดังตอไปนี้ 
 1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 4. การสราง และพัฒนาเครื่องมือ 
 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 6. การวิเคราะหขอมูล 
 
1.  ประชากร และกลุมตัวอยาง 
      1.  ประชากรที่ศึกษา  ไดแก ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ในอําเภอตากฟา  จํานวน 4,336 
คน ( โรงพยาบาลตากฟา  2548 : 3 )โดยกําหนดลักษณะของ 
กลุมประชากรดังตอไปนี้ 
  1.1  ผูสูงอายุที่ไมมีปญหาในการใหขอมูล คือไมมีปญหาดานการฟง และการพูด   
  1.2  ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคไมนอยกวา 6 เดือน 
  1.3  ผูสูงอายุที่ยินดีจะเขารวมการศึกษาวิจัย 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนผู สูงอายุในอําเภอตากฟา  จังหวัด
นครสวรรค จํานวน 366 คน มีการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร ยามาเน (Yamane 1969 : 
886, อางถึงในประคอง  กรรณสูตร 2542 : 11) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และมีความ
คลาดเคลื่อนได รอยละ 5  ดังสูตร    
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                  N 
     n   = 
                  1+Ne2 

  n    แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  N   แทน ประชากร  
  e    แทน ความคลาดเคลื่อนในการสุม 
 
แทนคาในสูตร 
                     4,336 
     n   = 
               1+[ 4,336 (0.05)2  ] 
     n   =     366 
 
ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 366  คน 
      การวิจัยคร้ังนี้ทําการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random 
Sampling)โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 
  1.  สุมตําบลที่จะทําการศึกษา  จํานวน 7 ตําบล โดยวิธีการจับสลากรายชื่อตําบล ใน
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค   ทําการสุมมารอยละ50 ไดมา 4 ตําบล คือตําบล ตากฟา  ตําบลสุข
สําราญ  ตําบลหนองพิกุล  และตําบลพุนกยูง 
  2.  สุมหมูบานที่จะทําการศึกษา จํานวน 42 หมูบานโดยวิธีการจับสลากรายชื่อ
หมูบานทําการสุมมารอยละ 50 ในแตละตําบล ไดจํานวนทั้งหมด 21 หมูบาน และกําหนดขนาด
ตัวอยางในแตละหมูบานตามสูตรการผันแปรตามจํานวนประชากร (Proportion allocation) ได
จํานวนกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 366 คนซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2  
  3.   สุมกลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษา จํานวน 366 คนโดยการจับสลากรายชื่อ
ผูสูงอายุในแตละหมูบานตามจํานวนที่กําหนด  เมื่อไดรายช่ือแลวสอบถามความสมัครใจของกลุม
ตัวอยางในการใหขอมูล กอนลงมือสัมภาษณ 
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ตารางที่ 2 แสดงการสุมกลุมตัวอยาง 
 

ตําบล หมูที ่ ช่ือหมูบาน จํานวนผูสูงอาย ุ จํานวนกลุมตวัอยาง 
ตากฟา 3 

4 
5 
7 

บานถนนโคง 
บานพุนิมิต 
บานไผนาเริง 
บานหนองบวังาม 

111 
33 
63 
63 

38 
11 
22 
22 

หนองพิกุล 2 
4 
6 
7 
10 
11 

บานเขานอย 
บานหนองสรอยทอง 
บานเทวฤทธิ ์
บานใหมสามคัคี 
บานซับเจริญ 
บานสุขสมบูรณ 

25 
71 
19 
59 
40 
26 

9 
25 
7 

20 
14 
9 

พุนกยูง 2 
3 
4 
7 
9 

ชอนทุเรียน 
บานพุเมน 
บานพุเลียบ 
บานพุนกยูง 
บานคลองใหม 

32 
34 
52 
62 
58 

11 
12 
18 
22 
20 

สุขสําราญ 1 
3 
4 
7 
9 
12 

บานสุขสําราญ 
บานเขาหม ี
บานเขากา 
บานพุขมิ้น 
บานชอนกระพงษ 
บานทุงทอง 

69 
84 
52 
25 
28 
49 

24 
29 
18 
9 
9 

17 
รวม  21  หมูบาน 1,055 366 

 
2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีดังนี้ 
                  1. ตัวแปรอิสระ(Independent Variables)ไดแก 
      1.1  ขอสวนบุคคลของผูสูงอายุ ไดแก  
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        1.1.1   เพศ   แบงเปน 2  กลุม ไดแก 
       -  เพศชาย 
       -  เพศหญิง 
        1.1.2  อายุ  แบงเปน 4 กลุม ไดแก 
       -  อายุ 60-65 ป  
       -  อายุ 66-70 ป 
       -  อายุ 71-75 ป 
       -  อายุ 75 ปขึ้นไป 
        1.1.3  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  แบงเปน 3  กลุม ไดแก 
       -  เพียงพอใชจาย   
       -  เพียงพอใชจาย และมีเหลือเก็บ   
                 -  ไมเพียงพอใชจาย   
        1.1.4   ภาวะการพักอาศัย  แบงเปน  4  กลุมไดแก  
       -  พักอาศัยอยูตามลําพังคนเดียว   
       -  พักอาศัยอยูกับคูสมรส     
       -  พักอาศัยอยูกับบุตร/หลาน/ญาติ       
       -  พักอาศัยอยูกับคูสมรสและ/หรือบุตรหลาน/ญาติ 
       -  พักอาศัยอยูกับบุคคลอื่นที่ไมใชคูสมรสและไมใชบุตรหลานและไมใช 
ญาติ 
       1.1.5  การมีโรคประจําตัว   แบงเปน 2  กลุมไดแก 
       -  มีโรคประจําตัว 
       -  ไมมีโรคประจําตัว 
  1.2  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ    
  1.3  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว   
      1.4  การเห็นคุณคาในตนเอง 
      1.5  โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ    

2. ตัวแปรตาม(dependent Variables)ไดแกพฤติกรรมการดูแลตนเอง แบงเปน 4 ดาน
ไดแก 
       2.1  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย 
       2.2  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ 
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      2.3  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคม 
       2.4  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจ 
 
3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสัมภาษณ
จํานวน 1 ชุด ที่ใหกลุมตัวอยางเปนผูใหขอมูล แบงออกเปน   5  สวนดังนี้ 
  สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุ ไดแก เพศ   อายุ   สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ  ภาวะการพักอาศัย และภาวะการมีโรคประจําตัว ลักษณะคําถามเปนแบบกําหนดตัวเลือก
(forced choice)มีคําถามรวมทั้งส้ิน  จํานวน 5  ขอ 
  สวนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  เปนแบบสัมภาษณที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ทบทวนวรรณกรรม และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ 
มีขอคําถาม จํานวน 20  ขอ แบงเปน 5 ดาน ดังนี้ 
 1. ดานการเงิน    จํานวน  4  ขอ 
 2. ดานที่อยูอาศัย   จํานวน  4  ขอ 
 3. ดานการใชเวลาวาง  จํานวน  4  ขอ 
 4. ดานรางกาย    จํานวน  4  ขอ 
 5. ดานจิตใจ     จํานวน  4  ขอ 
 แบบสัมภาษณ การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  มีลักษณะเปนการวัดแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale)มี  3  ระดับดังนี้ 
  นอย          หมายถึง    ผูสูงอายุกระทํากิจกรรมดานนั้นๆ นอย/ไมไดกระทํา                                                
       ปานกลาง  หมายถึง   ผูสูงอายุกระทํากิจกรรมดานนั้นๆปานกลาง                                                            
      มาก           หมายถึง   ผูสูงอายุกระทํากิจกรรมนั้นๆมาก                                                      
  ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ขอความที่แสดงถึงการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ
ของผูสูงอายุจะไดคะแนนจาก 1 ถึง 3  คะแนน  สําหรับคําตอบ  เตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุนอย  
ถึง  เตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุมาก  ตามลําดับ   
 การแปลความหมายคะแนนการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ   ของผูสูงอายุใชเกณฑใน
การแปลความหมายคะแนนตาม 
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 แบงเปน                      
 คาเฉลี่ย  1.00-1.66  หมายถึง มีการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ อยูในระดับ นอย 
                   คาเฉลี่ย  1.67-2.33  หมายถึง มีการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุอยูในระดับ ปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  2.34-3.00  หมายถึง มีการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ อยูในระดับ มาก 
                   สวนที่ 3 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ทบทวน
วรรณกรรม และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ มีขอคําถาม จํานวน  15  ขอ แบงเปน 3  ดาน ดังนี้ 
 1.  ดานขอมูลขาวสาร    จํานวน  5  ขอ 
 2.  ดานอารมณ     จํานวน  5  ขอ 
 3.  ดานวัตถุส่ิงของ /การบริการชวยเหลือ จํานวน  5  ขอ 
 แบบสัมภาษณ การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  มีลักษณะ
การวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)มี  3  ระดับดังนี้ 
 นอย  หมายถึง ผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวในดาน 
นั้นๆ นอย/ไมไดรับเลย 
  ปานกลาง หมายถึง   ผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวใน
ดานนั้นๆปานกลาง                                                                                                                 
 มาก หมายถึง ผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวในดาน              
นั้นๆ มาก 
      ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ขอความที่แสดงถึงการไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว   จะไดคะแนนจาก 1 ถึง 3  คะแนน  สําหรับคําตอบ นอย  ถึง  มาก 
ตามลําดับ   
       การแปลความหมายคะแนนการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว 
ใชเกณฑในการแปลความหมายคะแนนตามเกณฑดังนี้ 

  พิสัยอันตรภาคชั้น 
 3 – 1 

3 3 ชวงชั้น 

0.66 =

= = 2 = 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

92

     
                    
 
 
                   แบงเปน                
 คาเฉลี่ย  1.00-1.66  หมายถึง ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว   
อยูในระดับ นอย   
              คาเฉลี่ย  1.67-2.33  หมายถึงไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว   
อยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  2.34-3.00  หมายถึงไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว   
อยูในระดับมาก 
      สวนที่ 4  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเอง เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัย
สรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ทบทวนวรรณกรรม และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ มีขอ
คําถาม จํานวน  18  ขอ แบงเปน 4  ดานดังนี้ 
 1. ลักษณะทางกาย      จํานวน  4  ขอ 
 2. ความสัมพันธระหวางบุคคล จํานวน  4  ขอ 
 3. ความสําเร็จของตนเอง           จํานวน  6  ขอ 
 4. ความเปนเอกลักษณแหงตน  จํานวน  4  ขอ 
 แบบสัมภาษณ การเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale)มี  3  ระดับดังนี้ 
 เห็นดวยนอย    หมายถึง  ผูสูงอายุมีความรูสึกวาขอความที่ใหมานั้นเกิดขึ้นจริงเปน  
สวนนอย(25%) 
      เห็นดวยปานกลาง หมายถึง ผูสูงอายุมีความรูสึกวาขอความที่ใหมานั้นเกิดขึ้นจริง  
เปนบางครั้ง (50%) 
       เห็นดวยมาก หมายถึง ผูสูงอายุมีความรูสึกวาขอความที่ใหมานั้นเกิดขึ้นจริงเปนสวน
ใหญ (มากกวา 75%) 
      ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ขอความที่แสดงถึงการเห็นคุณคาในตนเอง ของ
ผูสูงอายุจะไดคะแนนจาก 1 ถึง 3  คะแนน  สําหรับคําตอบ เห็นดวยนอย  ถึง  เห็นดวยมาก  
ตามลําดับ   สวนขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน(ขอ 3) ผูตอบท่ีไดคะแนนมาก จะเปน
ผูสูงอายุที่เห็นคุณคาในตนเองมากกวาผูสูงอายุที่ไดคะแนนนอย  
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 การแปลความหมายคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุใชเกณฑในการแปล
ความหมายคะแนนตามเกณฑดังนี้ 
      
                    
 
 
 
 แบงเปน                      
 คาเฉลี่ย  1.00-1.66  หมายถึง มีการเห็นคุณคาในตนเอง อยูในระดับ นอย 
               คาเฉลี่ย  1.67-2.33  หมายถึงมีการเห็นคุณคาในตนเอง อยูในระดับ ปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  2.34-3.00  หมายถึงมีการเห็นคุณคาในตนเอง อยูในระดับ มาก 
      สวนที่ 5  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ เปนแบบสัมภาษณที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ทบทวนวรรณกรรม และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ 
มีขอคําถาม จํานวน  17  ขอ  แบงเปน  
 1. การเขาใจและการยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จํานวน  5  ขอ    
 2.   การเขาใจ และการยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ    จํานวน  4  ขอ   
 3. การเขาใจ และการรับรูการเปลี่ยนแปลงทาง  วัฒนธรรม จํานวน  4  ขอ   
 4.  การเขาใจ และการยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆ   จํานวน  4  ขอ   
 แบบสัมภาษณ เกี่ยวกับโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale)มี  3  ระดับดังนี้ 
 เห็นดวยนอย  หมายถึง  ผูสูงอายุมีความรูสึกวาขอความที่ใหมานั้นเกิดขึ้นจริงเปน 
สวนนอย(25%) 
 เห็นดวยปานกลาง    หมายถึง  ผูสูงอายุมีความรูสึกวาขอความที่ใหมานั้นเกิดขึ้นจริง
เปนบางครั้ง (50%) 
 เห็นดวยมาก หมายถึง  ผูสูงอายุมีความรูสึกวาขอความที่ใหมานั้นเกิดขึ้นจริงเปน 
สวนใหญ (มากกวา 75%) 
  ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ขอความที่แสดงถึงการมีโลกทัศนที่ดีตอชีวิตของ
ผูสูงอายุ จะไดคะแนนจาก 1 ถึง 3  คะแนน  สําหรับคําตอบ เห็นดวยนอย  ถึง  เห็นดวยมาก  
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ตามลําดับ สวนขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน(ขอ 10,11,12,14) ผูตอบที่ไดคะแนนมาก 
จะเปนผูสูงอายุที่มีโลกทัศนตอชีวิตดีกวาผูสูงอายุที่ไดคะแนนนอย  
 การแปลความหมายคะแนนโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ ใชเกณฑในการแปล
ความหมายคะแนนตามเกณฑดังนี้ 
 
     
  
                     
 
  
 แบงเปน                   
 คาเฉลี่ย  1.00-1.66  หมายถึง  มีโลกทัศนตอชีวิตไมดี 
               คาเฉลี่ย  1.67-2.33  หมายถึง  มีโลกทัศนตอชีวิตปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  2.34-3.00  หมายถึง  มีโลกทัศนตอชีวิตดี 
 สวนที่ 6แบบสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ เปนแบบ
สัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัย
ที่เกี่ยวของ มีขอคําถาม จํานวน  59  ขอ โดยแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 
 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ดานรางกาย    จํานวน  14  ขอ 
 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ดานจิตใจ        จํานวน  16  ขอ 
 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ดานสังคม       จํานวน  15  ขอ 
 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ดานเศรษฐกิจ  จํานวน  14  ขอ 
 แบบสัมภาษณ เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ มีลักษณะเปนการวัด
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)มี  3  ระดับดังนี้ 
  ปฏิบัตินานๆครั้ง/ไมไดปฏิบัติ  หมายถึง   ผูสูงอายุกระทํากิจรรมนั้นๆนานๆครั้ง/ 
ไมไดปฏิบัติเลย                                              
                   ปฏิบัติบางครั้ง   หมายถึง      ผูสูงอายุกระทํากิจกรรมนั้นๆเปนบางครั้ง 
  ปฏิบัติสม่ําเสมอเปนประจํา  หมายถึง  ผูสูงอายุกระทํากิจกรรมนั้นๆสม่ําเสมอเปน
ประจํา                                                      
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      ใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก ขอความที่แสดงถึงการดูแลตนเองของผูสูงอายุ จะ
ไดคะแนนจาก 1 ถึง 3 คะแนน  สําหรับคําตอบ ปฏิบัตินานๆครั้ง/ไมไดปฏิบัติ  ถึง  ปฏิบัติสม่ําเสมอ
เปนประจํา  ตามลําดับ สวนขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน(ขอ 12 ,13 ,53,55,56,57,58)  
 ผูตอบที่ไดคะแนนมาก จะเปนผูสูงอายุที่มีการดูแลตนเองสูงกวาผูสูงอายุที่ไดคะแนนนอย 
   การแปลความหมายคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ใชเกณฑในการแปล
ความหมายคะแนนตามเกณฑดังนี้ 
 
       
                  
   
 
 แบงเปน                      
 คาเฉลี่ย  1.00-1.66  หมายถึง มีการดูแลตนเองอยูในระดับ ต่ํา 
              คาเฉลี่ย  1.67-2.33  หมายถึง มีการดูแลตนเองอยูในระดับ ปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  2.34-3.00  หมายถึง มีการดูแลตนเองอยูในระดับ  สูง 
                
4.  การสราง และพัฒนาเครื่องมือ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยทําการสราง และพัฒนาเครื่องมือโดยดําเนินการดังนี้ 
 1.  ผูวิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ   การเตรียม
ตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ   การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคา
ในตนเอง  โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ จาก
หนวยงาน องคกร สถาบันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ 
 2.  กําหนดกรอบ และแนวคิดเพื่อสรางแบบสัมภาษณที่ใชในการวิจัย 
 3.  สรางแบบสัมภาษณ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย และผานการ
ตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity)จากอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ทาน 
 4.  นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น และไดรับการปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของอาจารย
ที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิไปทดลองใช (Try out) กับกลุมผูสูงอายุ ในอําเภอตากฟา  จังหวัด
นครสวรรค ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน  30  คน 
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 5.  นําแบบสัมภาษณเกี่ยวกับการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  การไดรับแรงสนับสนุน
ทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง  โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ มาหาคาความเชื่อมั่น (reliability)โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach s  alpha coefficient)โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม แตละดานดังตอไปนี้ 
  5.1   การเตรียมตัวเขาสูวัยผูสูงอายุ   มีขอคําถามทั้งสิ้น  20   ขอ วิเคราะหคาความ
เชื่อมั่นได   .854  
  5.2  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  มีขอคําถามทั้งส้ิน  15  ขอ 
วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .876 
  5.3  การเห็นคุณคาในตนเอง  มีขอคําถามทั้งสิ้น  18  ขอ วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได 
.884 
  5.4  โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  มีขอคําถามทั้งสิ้น  17  ขอ วิเคราะหคาความ
เชื่อมั่นได .842 
      5.5   พฤติกรรมการดูแลตนเอง   โดยรวมของผูสูงอายุ มีขอคําถามทั้งสิ้น  59  ขอ  
 วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .939 
          5.5.1  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกายของผูสูงอายุ มีขอคําถามทั้งสิ้น  14  
ขอ วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .869 
          5.5.2  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจของผูสูงอายุ มีขอคําถามทั้งส้ิน  16  
ขอ วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .912 
           5.5.3  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคมของผูสูงอายุ มีขอคําถามทั้งสิ้น  15  
ขอ วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .892 
           5.5.4  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุ มีขอคําถามทั้งส้ิน  
14  ขอ วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .873 
 
5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยดําเนินการขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร 
 2. ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณตามที่ผานการพัฒนา และปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับที่
ยอมรับได ไปดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง 
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 3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง จํานวน 366 คน ซ่ึงกลุม
ตัวอยางยินดีที่จะใหขอมูล 
 4.  ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสัมภาษณ  พบวาแบบสัมภาษณที่ เก็บ
รวบรวมมาไดเปนแบบสัมภาษณที่มีความสมบูรณ จํานวน 366  ฉบับ คิดเปนรอยละ  100  พรอมทั้ง
ลงรหัสในแบบสัมภาษณ 
 
6.  การวิเคราะหขอมูล  
 การวิจัยครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows(Statistical 
Package for Social Sciences) กําหนดระดับความมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยกําหนดการวิเคราะห
ขอมูลดังนี้ 
 1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุ โดยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ(%) 
 2. วิเคราะหคาระดับการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ   การไดรับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง  โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ โดยใชคาเฉลี่ย  (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) 
 3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่มีเพศ และการมีโรค
ประจําตัวแตกตางกันโดยการทดสอบคา ที (Independent Sample t-test)  และเปรียบเทียบความ
แตกตางของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ที่มี   อายุ    สถานภาพทางเศรษฐกิจ และ
ภาวะการพักอาศัยแตกตางกัน โดยทดสอบความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA) และหาก
พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติผูวิจัยจะดําเนินการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดย
ใชวิธีของ Scheffe ׳ 
 4.  การวิเคราะหปจจัยไดแก การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ   การไดรับแรงสนับสนุน
ทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง  โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  ที่
สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุโดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของการนําเขาสมการ(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 4 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใน
การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ  โดยผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบ
สัมภาษณของผูสูงอายุ ที่อยูในเขตอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค   จํานวน 366 คน มาวิเคราะห
และเสนอผลการวิเคราะห    โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกออกเปน 4 ตอน มีรายละเอียด
ดังนี้ 

            ตอนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ  
             ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับ การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง  โลกทัศนตอชีวิต  และพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผูสูงอายุ         

 ตอนที่ 3   การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ จําแนกตาม
ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ  อายุ  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  ภาวะการพักอาศัย  และ การมีโรค
ประจําตัว 

  ตอนที่ 4   การวิเคราะหตัวแปรไดแก การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  การไดรับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ
ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 

 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล   ดังนี้ 
 X1           หมายถึง    การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ   

 X2                   หมายถึง     แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว 
 X3                   หมายถึง     การเห็นคุณคาในตนเอง 
 X4                    หมายถึง     โลกทัศนตอชีวิต ของผูสูงอายุ 
                Y             หมายถึง      พฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยรวมของผูสูงอายุ 
 Y1           หมายถึง      พฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกายของผูสูงอายุ 

Y2           หมายถึง      พฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจของผูสูงอายุ 

98 
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             Y3           หมายถึง    พฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคมของผูสูงอายุ 
        Y4           หมายถึง พฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุ 
              X            หมายถึง   คาเฉลี่ย 
                S. D.        หมายถึง     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard  Deviation ) 
                r            หมายถึง       คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ( Correlation  Coefficient ) 
                n              หมายถึง    จํานวน (คน) 
               df             หมายถึง   องศาแหงความเปนอิสระ  ( Degree of  freedom ) 
                SS            หมายถึง    ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน( Sum of Square )  
                MS          หมายถึง      คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนยกกําลังสอง ( Mean  of  Square ) 
                R              หมายถึง       สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ( Multiple Correlation ) 
                R2             หมายถึง     ประสิทธิภาพในการทํานาย ( R   Square ) 
                Adjusted  R2     หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว 
 R2  change       หมายถึง คา R2 ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอย 
 b              หมายถึง      คาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
 Beta         หมายถึง     คาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 S.E.          หมายถึง    ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 
               Constant หมายถึง    คาคงที่ 

           t-test     หมายถึง   การทดสอบคาที   
           F - test   หมายถึง   การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว(One–Way ANOVA) 
 
ตอนที่ 1    การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ     

     ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ ซ่ึงเปนผูสูงอายุที่อยูในเขตอําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค   จํานวน  366  คน โดยจําแนกตาม  เพศ  อายุ  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  
ภาวะการพักอาศัย  และการมีโรคประจําตัว   โดยการแจกแจงความถี่   คารอยละ ดังมีรายละเอียด
ในตารางที่ 3  
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ตารางที่  3   แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบสัมภาษณ 
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ 
           ชาย 
            หญิง            

 
162 
204 

 
44.3 
55.7 

อายุ 
           60-64  ป 
           65-69  ป 
           70-74  ป 
           75 ปขึ้นไป 

 
122 
117 
95 
32 

 
33.3 
32.0 
26.0 
8.7 

สถานภาพทางเศรษฐกิจ 
         เพียงพอใชจาย 
         เพียงพอใชจาย และมีเหลือเก็บ 
         ไมเพียงพอใชจาย 

 
162 
99 

105 

 
44.3 
27.0 
28.7 

ภาวะการพักอาศัย 
           พักอยูตามลําพังคนเดียว 
           พักอาศัยอยูกับคูสมรส  
           พักอาศัยอยูกับบุตร/หลาน/ญาติ 
           พักอาศัยอยูกับคูสมรสและบุตรหลาน/ญาติ 
           พักอาศัยอยูกับบุคคลอื่นฯ 

 
27 
77 
99 

123 
40 

 
7.4 

21.0 
27.0 
33.6 
10.9 

การมีโรคประจําตัว 
           มี 
           ไมมีโรคประจําตัว            

 
203 
163 

 
55.5 
44.5 

                                    รวม 366 100.0 
 
    จากตารางที่ 3   พบวาผูสูงอายุที่ตอบแบบสัมภาษณในการวิจัยคร้ังนี้    สวนใหญเปน
เพศหญิง จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 55.7  มีอายุ 60 – 64 ป จํานวน  122  คน  คิดเปนรอยละ 
33.3  มีสถานภาพทางเศรษฐกิจแบบ เพียงพอใชจาย จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ44.3  มีภาวะการ
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พักอาศัยในลักษณะพักอาศัยอยูกับคูสมรส และบุตรหลาน/ญาติ จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 
33.6  และมีโรคประจําตัว จํานวน  203  คน คิดเปนรอยละ 55.5    
 
ตอนที่ 2    การวิเคราะหระดับ  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง  โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  และพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุ ท่ีตอบแบบสัมภาษณ        

             การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ  การเตรียมตัวกอนเขา 
สูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง  โลกทัศน
ตอชีวิตของผูสูงอายุ  โดยใชคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ    
   การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว   
   การเห็นคุณคาในตนเอง  และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุที่ตอบแบบสัมภาษณ        

 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา X  S.D คาระดับ 
1. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ โดยรวม 
    -ดานรางกาย 
   - ดานจิตใจ 
   - ดานสังคม 
   - ดานเศรษฐกิจ 
 2. การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ 
3. แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว   
4. การเห็นคุณคาในตนเอง 
5. โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ 

2.314 
2.552 
2.235 
2.361 
2.117 
2.084 
2.238 
2.138 
2.253 

.269 

.375 

.352 

.404 

.197 

.318 

.399 

.360 

.251 

ปานกลาง 
สูง 
ปานกลาง 
สูง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

       
                จากตารางที่ 4 พบวา พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ โดยรวมอยูในระดับ         
ปานกลาง( X  = 2.314 )และเมื่อแยกรายดาน พฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย และพฤติกรรม
การดูแลตนเองดานสังคมอยูในระดับสูง ( X  = 2.552 , X  = 2.361 ตามลําดับ )  พฤติกรรมการ
ดูแลตนเองดานจิตใจ และพฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจ อยูในระดับปานกลาง  
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( X  = 2.235 , X  = 2.117 ตามลําดับ ) สวนการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว การเห็นคุณคาในตนเอง  และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุอยูใน
ระดับปานกลาง( X  = 2.084 , X  = 2.238 , X  = 2.138 และ X  = 2.253 ตามลําดับ ) 
 
ตอนที่  3   การวิเคราะหเปรียบเทียบ  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ    จําแนกตามขอมูล
สวนบุคคล    ไดแก เพศ  อายุ  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  ภาวะการพักอาศัย  และ การมีโรค
ประจําตัว  
 ดังมีรายละเอียดในตารางที่  5 –14  

 

ตารางที่ 5  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ จําแนกตามเพศ โดยการ 
  ทดสอบคาที(Independent Sample t-test) 
 

เพศ n X  S.D. t 
ชาย 
หญิง 

162 
204 

2.325 
2.306 

.270 

.268 
.657 

 
                 จากตารางที่ 5  พบวาผูสูงอายุที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง ไมแตกตางกัน   
 
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ จําแนกตามการมี 
   โรคประจําตัว  โดยการทดสอบคาที (Independent Sample t-test) 

 
การมีโรคประจําตัว n X  S.D. t 

มี 
ไมมี 

 

203 
163 

2.363 
2.253 

.222 

.307 
3.826 *** 

*** p < .001 
            จากตารางที่ 6  พบวาผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว และไมมีโรคประจําตัว มีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวาผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว( X  = 2.363 , X  = 2.253 ตามลําดับ ) 
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ตารางที่ 7  แสดงจํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการดูแลตนเองของ 
  ผูสูงอายุที่ตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามภาวะการพักอาศัย 

 
ภาวะการพักอาศัย n X  S.D. คาระดับ 

ผูสูงอายุอยูตามลําพังคนเดียว    
พักอาศัยอยูกับคูสมรส    
พักอาศัยอยูกับบุตร/หลาน/ญาติ        
พักอาศัยอยูกับคูสมรสและ /หรือบุตร
หลาน/ญาติ 
พักอาศัยอยูกับบุคคลอื่นที่ไมใชคูสมรส
และไมใชบุตรหลานและไมใชญาติ 

27 
77 
99 

123 
 

40 

2.315 
2.282 
2.285 
2.372 

 
2.270 

.199 

.257 

.346 

.205 
 

.267 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

สูง 
 

ปานกลาง 
 

 
 จากตารางที่ 7 พบวา   คาเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ที่มีภาวะการพัก
อาศัยอยูกับคูสมรสและ/หรือบุตรหลาน/ญาติ อยูในระดับสูง  ( X = 2.372)  และคาเฉลี่ยพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผูสูงอายุที่มีภาวะการพักอาศัยแบบอยูตามลําพังคนเดียว  พักอาศัยอยูกับคูสมรส 
พักอาศัยอยูกับบุตร/หลาน/ญาติ  และพักอาศัยอยูกับบุคคลอื่นที่ไมใชคูสมรสและไมใชบุตรหลาน
และไมใชญาติอยูในระดับปานกลาง ( X =2.315, X  = 2.282 , X  = 2.285และ X  = 2.270) 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 8   แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว(One – Way ANOVA)ของพฤติกรรม 
  การดูแลตนเองของผูสูงอายุ จําแนกตาม ภาวะการพักอาศัย  

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

4 

361 

.648 

25.786 

.162 

.071 

 
2.269 

รวม 365 26.434  
 
            จากตารางที่ 8 พบวาผูสูงอายุ ที่มีภาวะการพักอาศัยตางกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ไมแตกตางกัน 
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             หมายเหตุ การทดสอบความเปนเอกพันธ (Homogeneity  of  variances) ของความ
แปรปรวนแบบทางเดียวของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ จําแนกตาม ภาวะการพักอาศัย 
พบวาแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการทํา ANOVA 

 
ตารางที่ 9   แสดงจํานวน  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการดูแลตนเองของ 
  ผูสูงอายุที่ตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตาม อายุ  

 
อายุ n X  S.D. คาระดับ 

60-64 ป 
65 – 69 ป 
70-  74 ป 
75 ปขึ้นไป 

122 
117 
95 
32 

2.419 
2.455 
2.195 
1.752 

.156 

.171 

.198 

.198 

สูง 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
            จากตารางที่ 9 พบวา   คาเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ที่มีอายุ 65-69 ป 
และอายุ 60-64 ปอยูในระดับสูง  ( X = 2.455 , X = 2.419 ตามลําดับ)  และคาเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุ ที่มีอายุ 70 - 74 ป และอายุ 75 ปขึ้นไป อยูในระดับปานกลาง ( X = 
2.195, X  = 1.752 ) ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 10  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว(One – Way ANOVA)ของพฤติกรรม 
   การดูแลตนเองของผูสูงอายุ จําแนกตาม อายุ  

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

3 

362 

15.125 

11.309 

5.042 

.031 

 
161.378** 

รวม 365 26.434  
** p < .01 

            จากตารางที่ 10 พบวาผูสูงอายุ ที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe′    
ดังรายละเอียดในตารางที่  11 
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ตารางที่ 11  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของ พฤติกรรมการดูแลตนเองของ 
  ผูสูงอายุ  จําแนกตาม อายุ 

 
อายุ 65-69 ป 

( X = 2.455 ) 
60-64 ป 

( X = 2.419 ) 
70-74 ป 

( X = 2.195 ) 
75 ปขึ้นไป 

( X = 1.752 ) 
65-69 ป 
( X = 2.455 ) 
60-64 ป 
( X = 2.419 ) 
70-74 ป 
( X = 2.195 ) 
75 ปขึ้นไป 
( X = 1.752 ) 
 

- 
 

.036 
 

.259* 
 

.703* 

 
 
- 
 

.223* 
 

.667* 

 
 
 
 
- 
 

.443* 

 
 
 
 
 
 
- 

* p < .05 
                    จากตารางที่  11  พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุ 65-69 ปมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกับ
ผูสูงอายุที่มีอายุ 70-74 ป  และผูสูงอายุที่มีอายุ 75 ปขึ้นไป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
ทั้งนี้ผูสูงอายุที่มีอายุ 65-69 ป มีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวา ผูสูงอายุที่มีอายุ 70-74 ป ( X = 
2.455 , X = 2.195 ) และสูงกวาผูสูงอายุที่มีอายุ 75 ปขึ้นไป( X = 2.455 , X = 1.752 )  ผูสูงอายุที่มี
อายุ 60-64 ป มีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกับผูสูงอายุที่มีอายุ 70-74 ป  และผูสูงอายุที่มีอายุ 
75 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้ผูสูงอายุที่มีอายุ 60-64 ป มีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองสูงกวาผูสูงอายุที่มีอายุ 70-74 ป ( X = 2.419 , X = 2.195 ) และสูงกวาผูสูงอายุที่มีอายุ 75 ป
ขึ้นไป( X = 2.419 , X = 1.752 ) ผูสูงอายุที่มีอายุ 70-74 ปมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกับ
ผูสูงอายุที่มีอายุ 75 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยผูสูงอายุที่มีอายุ 70-74 ปมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวาผูสูงอายุที่มีอายุ 75 ปขึ้นไป( X = 2.195 , X = 1.752 )สวนคูอ่ืนไม
พบความแตกตางกัน 
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ตารางที่ 12  แสดงจํานวน  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการดูแลตนเองของ 
    ผูสูงอายุที่ตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตาม สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ n X  S.D. คาระดับ 

เพียงพอใชจาย 
เพียงพอใชจาย มีเหลือเก็บ 
ไมเพียงพอใชจาย 

162 
99 

105 

2.442 
2.432 
2.006 

.164 

.167 

.226 

สูง 
สูง 

ปานกลาง 
 

  จากตารางที่ 12  พบวาคาเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจแบบเพียงพอใชจาย และสถานภาพทางเศรษฐกิจแบบเพียงพอใชจายมีเหลือเก็บ อยูใน
ระดับสูง  ( X = 2.442 , X = 2.432 )คาเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุที่มีสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจแบบไมเพียงพอใชจาย อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.006) 

 
ตารางที่ 13  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว(One – Way ANOVA)ของพฤติกรรม 
    การดูแลตนเองของผูสูงอายุ จําแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจ 

 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2 

363 

13.999 

12.435 

6.999 

.034 

 
204.328* 

รวม 365 26.434  
* p < .05 

                  จากตารางที่ 13 พบวาผูสูงอายุที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจตางกันมีพฤติกรรมในการ
ดูแลตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนราย
คูดวยวิธีของ Scheffe′    ดังรายละเอียดในตารางที่  14 
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ตารางที่ 14  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของ พฤติกรรมการดูแลตนเองของ 
   ผูสูงอายุ  จําแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจ 

 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ เพียงพอใชจาย 

( X = 2.442 ) 
เพียงพอใชจายมีเหลือเก็บ 

( X = 2.432 ) 
ไมเพียงพอใชจาย

( X = 2.006 ) 
เพียงพอใชจาย 
 ( X = 2.442 ) 
เพียงพอใชจายมีเหลือเก็บ 
 ( X = 2.432 ) 
ไมเพียงพอใชจาย 
( X = 2.006 ) 

- 
 

.009 
 

.435* 
 

 
 
- 
 

.426* 

 
 
 
 
- 

* p < .05 
                    จากตารางที่  14  พบวาผูสูงอายุที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจแบบไมเพียงพอใชจาย มี
พฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกับผูสูงอายุที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจแบบเพียงพอใช
จาย  และเพียงพอใชจายมีเหลือเก็บอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้ผูสูงอายุที่มีสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจแบบไมเพียงพอใชจาย  มีพฤติกรรมการดูแลตนเองต่ํากวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจแบบเพียงพอใชจาย และต่ํากวาผูสูงอายุที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจแบบเพียงพอใชจายมี
เหลือเก็บ ( X = 2.006, X = 2.442และX = 2.432 ตามลําดับ ) สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตางกัน 
 
ตอนที่  4   การวิเคราะหการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
 ในการวิเคราะหการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)   มีรายละเอียดดังนี้ 
                  4.1  การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง พฤติกรรมการดูแลตนเองดาน
รางกายของผูสูงอายุ   การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง   และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ     ดังรายละเอียดในตารางที ่
15 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

108 
 

ตารางที่ 15 แสดงสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกายของผูสูง 
 อายุ ( Y1 )  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ (X1) แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล 
 ในครอบครัว ( X2)  การเห็นคุณคาในตนเอง ( X3 )   และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  
 (X4 )            

ตัวแปร Y1 X1 X2 X3 X4 
Y1 1.000     
X1 .555** 1.000    
X2 .307** .435** 1.000   
X3 .438** .485** .409** 1.000  
X4 .286** .301** .091 .118* 1.000 

**  p < .01 ,  *  p < .05 
                     จากตารางที่  15  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
พบวา  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว การเห็น
คุณคาในตนเอง โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ดานรางกายของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  (r = .555 , r = .307 , r = .438 , r = 
.286 ตามลําดับ) โดยการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุกับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกายของ
ผูสูงอายุมีความสัมพันธ กันมากที่สุด ( r = .555 )  
                      เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันพบวาการเตรียมตัวกอนเขาสู
วัยสูงอายุกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทัศนตอ
ชีวิตของผูสูงอายุ  มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01(r = .435 , r = 
.485 , r = .301 ตามลําดับ) และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว มีความสัมพันธ
ทางบวก กับการเห็นคุณคาในตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  ( r =  .409 ) การเห็น
คุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05  ( r = .118 ) 
 
 4.2  การวิเคราะหตัวแปร ไดแก การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุเปนปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกายของผูสูงอายุ   ดังรายละเอียดในตารางที่  16 
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ตารางที่ 16   แสดงการวิเคราะห การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ แรงสนับสนุนทางสังคมจาก 
  บุคคลในครอบครัว   การเห็นคุณคาในตนเอง  และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ 
  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกายของผูสูงอายุ  
  โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา 
  สมการ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)   
  
ลําดับที่ของตัวแปรที่ไดรับ

คัดเลือกเขาสมการ R R2 Adj  R2 
 
 
 
 
 
 
 

R2  change b Beta t 

1.การเตรียมตัวกอนเขาสูวัย
สูงอายุ ( X1) 

.555 .308 .306 .308 .476 .404 8.075*** 

2.การเห็นคุณคาในตนเอง 
( X3) 

.587 .345 .341 .037 .235 .225 4.688*** 

3.โลกทั ศน ต อ ชี วิ ตของ
ผูสูงอายุ( X4) 

.602 .362 .357 .017 .206 .137 3.119** 

Constant   = .595                       S.E.est   =   .301                         F   =   68.425           Sig =.000 
*** p < .001  ,   ** p < .01  
 
                      จากตารางที่  16  พบวา   การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  การเห็นคุณคาใน
ตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองดาน
รางกายของผูสูงอายุโดยพบวา 
   การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุเปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่ 1 มีประสิทธิภาพในการทํานาย  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกายของผูสูงอายุได        
รอยละ 30.8     
           การเห็นคุณคาในตนเองเปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2  มี
ประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกายของผูสูงอายุ เพิ่มขึ้น  รอยละ 3.7 
โดยการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  และการเห็นคุณคาในตนเอง  สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกายของผูสูงอายุ ไดรอยละ 34.5 
               โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับ
ที่3 มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกายของผูสูงอายุ เพิ่มขึ้น รอยละ 
1.7 โดย การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของ
ผูสูงอายุ สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกายของผูสูงอายุไดรอยละ 36.2 
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โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเทากับ .301  และสมการที่ไดจากการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001  
สามารถเขียนเปนสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้  
 
        ในรูปคะแนนดิบ 
            Y1  =    .595 +  .476 (X1)  + .235 (X3)  + .206 ( X4) 

        ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
               Z    =   .404 (X1)  + .225 (X3)  + .137 ( X4) 

 4.3  การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง พฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ
ของผูสูงอายุ   การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  
การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  ดังรายละเอียดในตารางที่ 17 
 
ตารางที่ 17   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจของผูสูงอายุ  
  ( Y2 )  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ (X1) แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน 
  ครอบครัว ( X2)  การเห็นคุณคาในตนเอง ( X3 )   และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  
  (X4 )  

ตัวแปร Y2 X1 X2 X3 X4 
Y2 1.00     
X1 .520** 1.00    
X2 .496** .435** 1.00   
X3 .471** .485**    .409** 1.00  
X4 .359** .301** .091 .118* 1.00 

**  p < .01 ,  *  p < .05 
                     จากตารางที่  17  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
พบวา  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว การเห็น
คุณคาในตนเอง โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ดานจิตใจของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  (r = .520 , r = .496 , r = .471 , r = .359 
ตามลําดับ) โดยการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุกับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจของผูสูงอายุ
มีความสัมพันธกันมากที่สุด ( r = .520 )  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

111 
 

                     เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกัน พบวาการเตรียมตัวกอนเขาสู
วัยสูงอายุ กับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทัศนตอ
ชีวิตของผูสูงอายุ  มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r = .435 , r = 
.485 ,  r = .301 ตามลําดับ)   และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว มีความสัมพันธ
ทางบวก กับการเห็นคุณคาในตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ( r =  .409 ) และการเห็น
คุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05( r = .118 ) 
 4.4  การวิเคราะหตัวแปร ไดแก การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  เปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจของผูสูงอายุดังรายละเอียดในตารางที่ 18 
 
ตารางที่ 18   แสดงการวิเคราะห การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ แรงสนับสนุนทางสังคมจาก 
  บุคคลในครอบครัว การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ เปน 
  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจของผูสูงอายุโดยวิธีการ 
  วิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความ สําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  
  (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)   

 ลําดับที่ของตัวแปรที่ไดรับ
คัดเลือกเขาสมการ R R2 Adj  R2 R2  

change b Beta t 

1.การเตรียมตัวกอนเขาสูวัย
สูงอายุ ( X1) 
2.แรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในครอบครัว( X2) 
3.โ ล ก ทั ศ น ต อ ชี วิ ต ข อ ง
ผูสูงอายุ( X4) 

.520 
 

.600 
 

.641 

.270 
 

.360 
 

.411 

.268 
 

.356 
 

.406 

.270 
 

.090 
 

.051 

.237 
 

.257 
 

.340 
 

.214 
 

.291 
 

.242 
 

4.389*** 
 

6.465*** 
 

5.876*** 

4.การเห็นคุณคาในตนเอง 
( X3) 

.667 .445 .439 .034 .214 .219 4.720*** 

Constant   =  - .056                       S.E. est   =   .264                         F   =   72.482           Sig =.000 
*** p < .001  
                     จากตารางที่  18  พบวา  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ แรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในครอบครัว การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ เปนตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจของผูสูงอายุ  โดยพบวา 
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   การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่ 1 มีประสิทธิภาพในการทํานาย  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจของผูสูงอายุ ไดรอยละ 
27.0     
           แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการเปนลําดับที่ 2 มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจของ
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้น รอยละ 9.0 โดยการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  และแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลในครอบครัว สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจของผูสูงอายุ ไดรอย
ละ 36.0 
               โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับ
ที่3 มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจของผูสูงอายุ เพิ่มขึ้น รอยละ 
5.1 โดยการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว และโลก
ทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจของผูสูงอายุได
รอยละ 41.1 
   การเห็นคุณคาในตนเอง เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่4 มี
ประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจของผูสูงอายุ เพิ่มขึ้น รอยละ 3.4 
โดยการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว โลกทัศนตอ
ชีวิตของผูสูงอายุ  และการเห็นคุณคาในตนเอง สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ดานจิตใจของผูสูงอายุไดรอยละ 44.5โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเทากับ .264  
และสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  สามารถเขียนเปนสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและใน
รูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้  

 
        ในรูปคะแนนดิบ 
             Y2  =   - .056 +  .237 (X1)+ .257 (X2)  + .340 (X4)  + .214 ( X3) 

                     ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

               Z    =   .214 (X1)+ .291 (X2)  + .242 (X4)  + .219 ( X3) 

                   4.5  การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง พฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคม
ของผูสูงอายุ   การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  
การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ     ดังรายละเอียดในตารางที่ 19 
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ตารางที่ 19   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคมของผูสูงอายุ  
  ( Y3 )  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ (X1) แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน 
  ครอบครัว ( X2)  การเห็นคุณคาในตนเอง ( X3 )   และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  
  (X4 )            

ตัวแปร Y3 X1 X2 X3 X4 
Y3 1.00     
X1 .492** 1.00    
X2 .323** .435** 1.00   
X3 .559** .485** .409** 1.00  
X4 .120* .301** .091 .118* 1.00 

**  p < .01  ,  *  p < .05 
 
                     จากตารางที่  19  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
พบวา  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว การเห็น
คุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคมของผูสูงอายุอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  (r = .492 , r = .323 , r = .559 ตามลําดับ)และโลกทัศนตอชีวิต มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคมของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05(r=.120)โดยการเห็นคุณคาในตนเองกับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคมของผูสูงอายุ
มีความสัมพันธกันมากที่สุด ( r = .559 )  
                     เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกัน พบวาการเตรียมตัวกอนเขาสู
วัยสูงอายุ กับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทัศนตอ
ชีวิตของผูสูงอายุ  มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r = .435 , 
 r = .485 , r = .301 ตามลําดับ) และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว มีความสัมพันธ
ทางบวก กับการเห็นคุณคาในตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  ( r =  .409 ) และการเห็น
คุณคาในตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 ( r = .118 ) 
 
                   4.6  การวิเคราะหตัวแปร ไดแก การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ     เปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคมของผูสูงอายุ   ดังรายละเอียดในตารางที่ 20 
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ตารางที่ 20   แสดงการวิเคราะห การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ แรงสนับสนุนทางสังคมจาก 
  บุคคลในครอบครัว การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ เปน 
  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคมของผูสูงอายุโดยวิธีการ 
  วิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ  ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  
  (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)   

 ลําดับท่ีของตวัแปรที่ไดรับ
คัดเลือกเขาสมการ R R2 Adj  R2 R2  

change b Beta t 

1.การเห็นคุณคาในตนเอง 
( X3) 
2.การเตรียมตัวกอนเขาสูวัย
สูงอายุ ( X1) 

.559 
 

.613 

.313 
 

.376 

.311 
 

373 

.313 
 

.063 

.471 
 

.366 

.419 
 

.288 

8.846*** 
 

6.079*** 
 

Constant   =   .593            S.E. est   =   .320       F   =   109.507       Sig =.000 

*** p < .001  
 
                     จากตารางที่  20  พบวา การเห็นคุณคาในตนเอง  และการเตรียมตัวกอนเขาสูวัย
สูงอายุ เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคมของผูสูงอายุ  โดยพบวา 
   การเห็นคุณคาในตนเอง  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 
มีประสิทธิภาพในการทํานาย  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคมของผูสูงอายุ ไดรอยละ 31.3     
           การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่ 2  มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคมของผูสูงอายุเพิ่มขึ้น 
รอยละ 6.3 โดยการเห็นคุณคาในตนเอง  และการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  สามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคมของผูสูงอายุ ไดรอยละ 37.6   โดยมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการทํานายเทากับ .320 และสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  สามารถเขียนเปนสมการ
ถดถอยในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้  
 
        ในรูปคะแนนดิบ 
             Y3  =   .593 +  .471 (X3)+ .366 (X1)   

        ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
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               Z    =   .419 (X3)+ .288 (X1)  

                4.7  การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง   พฤติกรรมการดูแลตนเองดาน
เศรษฐกิจของผูสูงอายุ   การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  ดังรายละเอียดในตารางที่ 21 
 
ตารางที่ 21   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุ 
  (Y4 )  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ (X1) แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน 
  ครอบครัว ( X2)  การเห็นคุณคาในตนเอง ( X3 )   และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  
  (X4 )            

ตัวแปร Y4 X1 X2 X3 X4 
Y4 1.00     
X1 .512** 1.00    
X2 .120* .435** 1.00   
X3 .250** .485** .409** 1.00  
X4 .178** .301** .091 .118* 1.00 

**  p < .01  ,  *  p < .05 
                     จากตารางที่ 21 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปร 
ตามพบวา  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของ
ผูสูงอายุ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01(r = .512 , r = .250 , r = .178ตามลําดับ)และแรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจของ
ผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ( r = .120)โดยการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจของ  ผูสูงอายุมีความสัมพันธ กันมากที่สุด ( r = .512 )  
                     เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกัน พบวาการเตรียมตัวกอนเขาสู
วัยสูงอายุ กับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทัศนตอ
ชีวิตของผูสูงอายุ  มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r = .435 , r = 
.485 , r = .301 ตามลําดับ) และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว มีความสัมพันธ
ทางบวก กับการเห็นคุณคาในตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01( r =  .409 )และการเห็น
คุณคาในตนเอง มีความสัมพันธทางบวกกับโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05( r = .118 ) 
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                   4.8  การวิเคราะหตัวแปร ไดแก การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ เปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุ   ดังรายละเอียดในตารางที่ 
22 
 
ตารางที่ 22   แสดงการวิเคราะห การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ แรงสนับสนุนทางสังคมจาก 
  บุคคลในครอบครัว การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุเปน 
  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุโดยวิธีการ 
  วิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  
  (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)   
 
ลําดับท่ีของตวัแปรที่ไดรับ

คัดเลือกเขาสมการ R R2 Adj  R2 R2  

change b Beta t 

1.การเตรียมตัวกอนเขาสูวัย
สูงอายุ ( X1) 
2.แรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในครอบครัว ( X2) 

.512 
 
.524 

.262 
 
.275 

.260 
 
.271 

.262 
 
.013 

.350 
 
-.062 

.567 
 
-.126 

11.420*** 
 
-2.539*** 
 

Constant   =  1.526           S.E.  est   =   .168        F   =   68.836           Sig  = .000 

*** p < .001  
 
                     จากตารางที่ 22 พบวา การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ และแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัวเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจของ 
ผูสูงอายุโดยพบวา 
   การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุเปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่ 1 มีประสิทธิภาพในการทํานาย  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุ ได
รอยละ 26.2     
           แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวเปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการเปนลําดับที่ 2  มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจ 
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ของผูสูงอายุเพิ่มขึ้น รอยละ 1.3 โดยการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  และแรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในครอบครัวสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุ 
ไดรอยละ 27.5โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเทากับ .168    และสมการที่ไดจาก
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001  สามารถเขียนเปนสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐาน 
ไดดังนี้  
                     ในรูปคะแนนดิบ 
             Y4  =   1.526 +  .350 (X1) - .062 (X2)   
                     ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
               Z    =   .567 (X1) - .126 (X2)   
                  4.9   การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง  พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวม
ของผูสูงอายุ  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  
การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ   ดังรายละเอียดในตารางที่ 23 
 

ตารางที่ 23   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมของผูสูงอายุ( Y )   
  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ (X1) แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน 
  ครอบครัว ( X2)  การเห็นคุณคาในตนเอง ( X3 )   และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  
  (X4 )            

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 
Y 1.00     
X1 .645** 1.00    
X2 .422** .435** 1.00   
X3 .569** .485** .409** 1.00  
X4 .299** .301** .091 .118* 1.00 

**  p < .01  ,  *  p < .05 
                      จากตารางที่  23  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
พบวา  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว การเห็น
คุณคาในตนเอง โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
โดยรวมของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  (r = .645 , r = .422 , r = .569 , 
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 r = .299 ตามลําดับ)โดยการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุกับพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมของ
ผูสูงอายุมีความ สัมพันธ  กันมากที่สุด ( r = .645 )  
                     เมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกัน พบวาการเตรียมตัวกอนเขาสู
วัยสูงอายุ กับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทัศนตอ
ชีวิตของผูสูงอายุ  มีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r = .435 ,  
r = .485 , r = .301ตามลําดับ)  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการเห็นคุณคาในตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r=.409) การเห็นคุณคาใน
ตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05   
( r = .118 ) 
 
                   4.10  การวิเคราะหตัวแปร ไดแก การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุเปนปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยรวมของผูสูงอายุ ดังรายละเอียดในตารางที่ 24 
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ตารางที่ 24   แสดงการวิเคราะห การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ แรงสนับสนุนทางสังคมจาก 
  บุคคลในครอบครัว การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ เปน 
  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมของผูสูงอายุโดยวิธีการ 
  วิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  
  (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)   
 
ลําดับที่ของตัวแปรที่
ไดรับคัดเลือกเขา

สมการ 
R R2 Adj  R2 

 
R2  change b Beta t 

1.การเตรียมตัวกอนเขา
สูวัยสูงอายุ ( X1) 
2.การ เห็ นคุณค า ใน
ตนเอง ( X3) 
3.โลกทัศนตอชีวิตของ
ผูสูงอายุ( X4) 
4.แรงสนับสนุนทาง
สั งคมจากบุ คคลใน
ครอบครัว ( X2) 

.645 
 

.709 
 

.719 
 

.725 

.416 
 

.502 
 

.517 
 

.525 

.415 
 

.500 
 

.513 
 

.520 

.416 
 

.086 
 

.015 
 

.008 

.345 
 

.233 
 

.139 
 

.070 

.409 
 

.313 
 

.129 
 

.105 

9.046*** 
 

7.290*** 
 

3.398*** 
 

2.512** 
 

Constant   =  .626          S.E.  est   =   .186      F   =   99.740            Sig  =  .000 

*** p < .001 , ** p < .01 
 
                     จากตารางที่  24  พบวา การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุเปนตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมของผูสูงอายุ  โดยพบวา 
   การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุเปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่ 1 มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมของผูสูงอายุ ไดรอยละ 
41.6     
           การเห็นคุณคาในตนเองเปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่2 
มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมของผูสูงอายุเพิ่มขึ้น รอยละ 8.6 โดย
การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ และการเห็นคุณคาในตนเองสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรม 
การดูแลตนเองโดยรวมของผูสูงอายุ ไดรอยละ 50.2 
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   โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุเปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับ
ที่ 3  มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมของผูสูงอายุเพิ่มขึ้น รอยละ 1.5 
โดยการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมของผูสูงอายุ ไดรอยละ 51.7 
   แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการเปนลําดับที่ 4 มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมของ
ผูสูงอายุเพิ่มขึ้น รอยละ 0.8 โดยการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทศัน
ตอชีวิตของผูสูงอายุ  และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมของผูสูงอายุ ไดรอยละ 52.5 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการทํานายเทากับ .186 และสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของ ตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถเขียนเปนสมการ
ถดถอยในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้  
 

         ในรูปคะแนนดิบ 
             Y  =   .626   +  .345 (X1)+ .233 (X3)  + .139 (X4)  + .070 ( X2) 

        ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

               Z    =    .409 (X1)+ .313 (X3)  + .129 (X4)  + .105 ( X2) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 5 

 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
            สําหรับการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ   ในอําเภอ ตากฟา จังหวัด
นครสวรรค  คร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1)ระดับ พฤติกรรมการดูแลตนเอง   การเตรียมตัวกอน
เขาสูวัยสูงอายุ     แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง  และ
โลกทัศนตอชีวิต  ของผูสูงอายุในอําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค  2)เปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง ของผูสูงอายุ ที่มีเพศ   อายุ    สถานภาพทางเศรษฐกิจ    ภาวะการพักอาศัย    และ
ภาวะการมีโรคประจําตัว  แตกตางกัน  3)ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย   
ดานจิตใจ ดานสังคม  ดานเศรษฐกิจ และโดยรวมของผูสูงอายุในอําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค  
โดยผูวิจัยตั้งสมมุติฐานการวิจัยคือ1) ผูสูงอายุที่มีเพศ ตางกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกัน  
2) ผูสูงอายุที่มีอายุ ตางกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกัน  3) ผูสูงอายุที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ ตางกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกัน 4) ผูสูงอายุที่มีภาวะการพักอาศัย ตางกันมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกัน  5) ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว และไมมีโรคประจําตัว  มี
พฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกัน   6) การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ    แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง  และโลกทัศนตอชีวิต  ของผูสูงอายุ   เปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย   ดานจิตใจ  ดานสังคม  ดานเศรษฐกิจ  
และโดยรวมของผูสูงอายุในอําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 
ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค เปนเวลาไมนอยกวา 6 เดือน สุมตัวอยาง
โดยวิธีแบบหลายขั้นตอน ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 366 คน เปนผูใหขอมูล   เคร่ืองมือที่ใช
เปนแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เปนคารอยละ(%) คาเฉลี่ย( X ) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)  วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมใชคาที(Independent Sample t-
test)ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA)และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ 
           1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุ ในอําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค  สวน
ใหญเปนเพศหญิง จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 55.7  มีอายุ 60 – 64 ป จํานวน 122  คน คิดเปน
รอยละ 33.3  มีสถานภาพทางเศรษฐกิจแบบ เพียงพอใชจายจํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ44.3  มี
ภาวะการพักอาศัยในลักษณะพักอาศัยอยูกับคูสมรส และบุตรหลาน/ญาติ จํานวน 123 คน คิดเปน
รอยละ 33.6  และมีโรคประจําตัวจํานวน  203 คน คิดเปนรอยละ 55.5    
 2.  การวิเคราะหระดับ พฤติกรรมการดูแลตนเอง   การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ     
แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง  และโลกทัศนตอชีวิต  
ของผูสูงอายุในอําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค  ปรากฏผลดังนี้ 
    2.1   การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในอําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรคพบวาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุโดยรวม อยูในระดับปานกลาง  
( X  = 2.314) และเมื่อแยกรายดาน พฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย และพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง  ดานสังคมอยูในระดับสูง ( X  = 2.552 , X  = 2.361 ตามลําดับ )  พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ดานจิตใจ และพฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจ อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.235 ,  
X  = 2.117 ตามลําดับ )  
    2.2   การวิเคราะหระดับการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ ในอําเภอตากฟา  
จังหวัดนครสวรรค  พบวา อยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.084 ) 
                    2.3   การวิเคราะหระดับการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว 
ของผูสูงอายุ ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  พบวา อยูในระดับปานกลาง ( X  =2.238) 
                    2.4   การวิเคราะหระดับการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ ในอําเภอตากฟา  
จังหวัดนครสวรรค  พบวา อยูในระดับปานกลาง ( X  =2.138) 
                    2.5  การวิเคราะหระดับโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ ในอําเภอตากฟา  
จังหวัดนครสวรรค  พบวา อยูในระดับปานกลาง ( X  =2.253) 

     3.  การวิเคราะหเปรียบเทียบ  ความแตกตางของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ   
ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล    ไดแก เพศ  อายุ  สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ  ภาวะการพักอาศัย  และ การมีโรคประจําตัวที่แตกตางกัน  ปรากฏผลดังนี้ 

                  3.1  การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ใน
อําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค  จําแนกตามเพศ ของผูสูงอายุ  พบวาผูสูงอายุที่มีเพศตางกัน มี
พฤติกรรมการดูแลตนเอง ไมแตกตางกัน  
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                    3.2  การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ใน
อําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค  จําแนกตามการมีโรคประจําตัวของผูสูงอายุ พบวาผูสูงอายุที่มี
โรคประจําตัว และไมมีโรคประจําตัวมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.001โดยผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวมีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวาผูสูงอายุที่ไมมี
โรคประจําตัว( X  = 2.363 , X  = 2.253 )  
                 3.3  การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ใน
อําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค  จําแนกตามอายุของผูสูงอายุ พบวาผูสูงอายุที่มีอายุ 60-64 ป มี
พฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกับผูสูงอายุที่มีอายุ 70-74 ป  และผูสูงอายุที่มีอายุ 75 ปขึ้นไป
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้ผูสูงอายุที่มีอายุ 60-64 ป มีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูง
กวา ผูสูงอายุที่มีอายุ 70-74 ป ( X = 2.419 , X = 2.195 ) และสูงกวาผูสูงอายุที่มีอายุ 75 ปขึ้นไป
( X = 2.419 , X = 1.752 ) ผูสูงอายุที่มีอายุ 65-69 ป มีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกับผูสูงอายุ
ที่มีอายุ 70-74 ป  และผูสูงอายุที่มีอายุ 75 ปขึ้นไป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้
ผูสูงอายุที่มีอายุ 65-69 ป มีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวา ผูสูงอายุที่มีอายุ 70-74 ป ( X = 2.455 
, X = 2.195 ) และสูงกวาผูสูงอายุที่มีอายุ 75 ปขึ้นไป( X = 2.455 , X = 1.752 )  ผูสูงอายุที่มีอายุ   
70-74 ป มีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกับผูสูงอายุที่มีอายุ 75 ปขึ้นไป  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 โดยผูสูงอายุที่มีอายุ 70-74 ป มีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวา ผูสูงอายุที่มีอายุ 75 
ปขึ้นไป( X = 2.195 , X = 1.752 )สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตางกัน 
                 3.4   การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ใน
อําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค  จําแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูสูงอายุ พบวาผูสูงอายุ
ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจแบบไมเพียงพอใชจาย มีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกับผูสูงอายุที่
มีสถานภาพทางเศรษฐกิจแบบเพียงพอใชจาย  และเพียงพอใชจายมีเหลือเก็บ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้ผูสูงอายุที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจแบบไมเพียงพอใชจาย  มีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองต่ํากวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจแบบเพียงพอใชจาย และเพียงพอใชจายมี
เหลือเก็บ ( X = 2.006, X = 2.442และX = 2.432 ตามลําดับ ) สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตางกัน 
 4.  การวิเคราะหตัวแปรไดแก การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ ที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  ปรากฏผลดังนี้ 
  4.1   การวิเคราะหตัวแปรไดแก การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ ที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกายของผูสูงอายุ ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
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พบวาการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ 
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกายของผูสูงอายุไดรอยละ 36.2และสมการ
ที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001   
                        4.2  การวิเคราะหตัวแปรไดแก การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ ที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจของผูสูงอายุในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  พบวา
การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว โลกทัศนตอชีวิต
ของผูสูงอายุ  และการเห็นคุณคาในตนเอง สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดาน
จิตใจของผูสูงอายุไดรอยละ 44.5  และสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
                        4.3  การวิเคราะหตัวแปรไดแก การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ ที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคมของผูสูงอายุ ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  พบวา
การเห็นคุณคาในตนเอง  และการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรม
การดูแลตนเองดานสังคมของผูสูงอายุไดรอยละ37.6และสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ    อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001   
                  4.4  การวิเคราะหตัวแปรไดแก การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุน
ทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ ที่
สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุ ในอําเภอตากฟา จังหวัด
นครสวรรค  พบวาการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  และแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุ ไดรอยละ 
27.5  และสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
นําเขาสมการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001   
      4.5  การวิเคราะหตัวแปรไดแก การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ ที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมของผูสูงอายุ ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  พบวา
การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  และแรง
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเอง
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โดยรวมของผูสูงอายุได รอยละ 52.5 และสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตาม ลําดบั
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
  
การอภิปรายผล 
 จากการสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1.  การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ  การเตรียมตัวกอนเขาสู
วัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทัศนตอ
ชีวิตของผูสูงอายุในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
      1.1   ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ   โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลางทั้งนี้เพราะวาปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเมืองไทยแข็งแรงเพื่อตองการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุมอายุ และผูสูงอายุก็เปนกลุมหนึ่งที่เปนตัวช้ีวัดในนโยบาย
เมืองไทยแข็งแรงโดยมุงใหมีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุขึ้นในทุกหมูบานและสนับสนุนใหผูสูงอายุ  
เปนสมาชิกของชมรมผูสูงอายุ และกําหนดใหมีกิจกรรมภายในชมรมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เชน 
การประชุมใหความรู  การสนทนาธรรม  การเยี่ยมเยียนเพื่อนบาน การออกกําลังกาย การพบปะ
พูดคุย การรวมรณรงคตางๆฯลฯ ซ่ึงกิจกรรมตางๆเหลานี้ลวนเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูสูงอายุมี
การดูแลตนเองทั้งสิ้น และประกอบกับในเขตอําเภอตากฟา องคการบริหารสวนตําบลยังเห็น
ความสําคัญกับกลุมผูสูงอายุมากมีการสนับสนุนงบประมาณจัดโครงการหลายโครงการที่สงเสริม
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ เชน การใหเงินเดือนผูสูงอายุที่ยากจน 
เดือนละ 300 บาท  การพาไปเที่ยว  การจัดงานวันผูสูงอายุ และการจัดใหมีการออกกําลังกายใน
ชมรมฯ และหากพิจารณารายดานพบวา 
           พฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกายและดานสังคม มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู
ในระดับสูง  หากพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูสูงอายุมีพฤติกรรมในแตละขออยูในระดับสูง ซ่ึงเปน
ผลมาจากกิจกรรมสวนใหญในชมรมผูสูงอายุจะเปนกิจกรรมสงเสริมการดูแลตนเองดานรางกาย 
และดานสังคม เชน การประชุมใหความรูซ่ึงความรูที่ใหสวนใหญก็เปนเรื่องสุขบัญญัติแหงชาติ  
การปองกันการเจ็บปวย การตรวจสุขภาพ การคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต  มะเร็งปากมดลูก 
มะเร็งเตานม  ออกกําลังกายรวมกัน  และการสงเสริมใหเกิดกิจกรรมการดูแลตนเองดานสังคม เชน 
การนัดพบปะสังสรรคพูดคุยระหวางผูสูงอายุ  การรวมกันทําบุญตักบาตรในวันสําคัญ  การนัดกัน
ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบานที่เจ็บปวย เปนตนนอกจากนั้นกิจกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย  และดาน
สังคมของผูสูงอายุลวนเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติกันมาตั้งแตยังไมเขาสูวัยสูงอายุทั้งส้ิน เชน การรักษา
ความสะอาดของรางกาย และส่ิงแวดลอมภายในบาน  การรับประทานอาหาร   การปองกันอุบัติเหตุ 
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การออกกําลังกาย  การนอนหลับพักผอน การงดใชสารเสพติด  และดานสังคม เชน การเขารวม
กิจกรรมในชุมชน  กิจกรรมในครอบครัว  การพบปะพูดคุย และการสรางสัมพันธภาพ  จึงทําให
กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติกันเปนปกติในชีวิตประจําวันซึ่งอาจจะมีการปรับเล็กๆนอยๆ
ในบางกิจกรรมเทานั้น 
    พฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ และดานเศรษฐกิจ  มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับปานกลาง  หากพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูสูงอายุสวนใหญมีพฤติกรรมในแตละขออยู
ในระดับปานกลาง พฤติกรรมที่มีการปฏิบัติสูงที่สุดคือ การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ไดแก ขอ
คําถามที่วา  ทานฟงเทศน หรือการบรรยายธรรม หรือฟงคําสอนทางศาสนา ในโอกาสตางๆ  และ
ทานแสดงความเห็นใจกับผูที่ไดรับความเดือดรอน ดีใจกับผูที่ไดรับความสําเร็จ ( X = 2.45 , X = 
2.65 ตามลําดับ )ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวก็เปนกิจกรรมหนึ่งของชมรมผูสูงอายุ  สวนการดูแลตนเอง
ดานเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคือ  ขอคําถามที่วา 
ทานมีรายไดประจําทุกเดือน จากการทํางานดวยตนเอง ( X = 2.40 ) เพราะวาผูสูงอายุที่ตอบแบบ
สัมภาษณสวนใหญมีอายุไมมากอายุ 60-64 ,65-69 ป (รอยละ33.3,32.0 ตามลําดับ) ซ่ึงยังสามารถ
ทํางานหาเลี้ยงตนเองได 
  1.2   ผลการวิเคราะหระดับ การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ พบวาคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  หากพิจารณาเปนรายขอ จะเห็นวาผูสูงอายุสวนใหญมีการเตรียมตัว
ในแตละขออยูในระดับปานกลาง และขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคือ ขอคําถามที่วา ทาน
เตรียมหาบาน และที่ดินเปนของตนเอง สําหรับการอยูอาศัยเมื่อสูงอายุ ( X = 2.49 )เปนเพราะวา
ประชาชนสวนใหญเมื่อมีครอบครัวก็ตองมีการสรางบานเรือน (เรือนหอ)เพื่ออยูอาศัยที่มั่นคงตลอด
ช่ัวชีวิต  และจัดหาที่ดินไวสําหรับทํามาหากิน หรือไมก็เปนทรัพยสมบัติมรดกตกทอดมากจาก
บรรพบุรุษที่ยกให   ประกอบกับอําเภอตากฟา เปนเขตชนบทที่ครอบครัวสวนใหญเปนครอบครัว
ขยาย ผูสูงอายุในการศึกษาครั้งนี้กอนที่จะเขาวัยสูอายุ ไดรับการเรียนรู และการฝกฝนจาก
ผูปกครองที่อายุมากกวาในเรื่องการเตรียมตัว เชน การสอนใหรูจักการออมเงิน ไวใช  การสอนให
รูจักการยอมรับ และกลาเผชิญความจริง  รูจักสรางสัมพันธภาพกับคนอื่น เปนตน จึงทําใหผูสูงอายุ
ในวันนี้มีการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุพอสมควรในระดับปานกลาง 
  1.3  ผลการวิเคราะหระดับ การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัว  พบวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  หากพิจารณาเปนรายขอ จะเห็นวา
ผูสูงอายุสวนใหญไดรับการสนับสนุนในขอตางๆในระดับปานกลางดวยเชนกัน  ทั้งนี้เปนเพราะ
สังคมไทยเปนสังคมชาวพุทธที่มีการสั่งสอนสืบตอกันมา เปนคานิยมในเรื่องความกตัญูกตเวทีตอ 
บิดามารดา มีการทดแทนบุญคุณ คือการเลี้ยงดูบิดามารดายามแกชรา (อรพิน  แสงสวาง  2539:54, 
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อางถึงใน  สุดารัตน   พุฒพิมพ 2545 : 99) ซ่ึงในอดีตบุตรหลานจะคอยดูแลปรนนิบัติบิดามารดา
ตลอดเวลาโดยเฉพาะบุตรสาว หรือบุตรสะใภเพราะในอดีตผูหญิงไมตองออกไปทํางานนอกบาน 
อยูทํางานบานคอยปรนนิบัติสามี รวมท้ังบิดามารดาของสามี และของตนเอง ทุกอยาง แตใน
ปจจุบันสังคมเปลี่ยนไปบุตรหลานยังคงดูแลบิดามารดาเหมือนเดิมแตจะดูแลในลักษณะการสงเงิน
มาให  หรือไมก็ใหบิดามารดาเฝาบาน เพราะบุตรหลานทั้งชาย และหญิงตองออกไปทํางานหาเงิน
จะกลับมาก็มืดค่ําจะใหการสนับสนุนบิดามารดานอยลงกวาในอดีต แตก็ยังใหการสนับสนุนซึ่ง
อาจจะอยูในระดับปานกลาง  นอกจากวาเปนเรื่องจําเปน เชน การเจ็บปวย  ที่ตองใหการดูแลเปน
พิเศษโดยอาจตองหยุดงานเพื่อพาไปพบแพทย เปนตน  จึงทําใหขอคําถามที่วาเมื่อทานเกิดเจ็บปวย
ไมสามารถดูแลตนเองได สมาชิกในครอบครัวทาน จะชวยดูแลพาไปพบแพทย( X = 2.57 )เปนขอ
คําถามที่มีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุด 
  1.4   ผลการวิเคราะหระดับ การเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ   พบวาคะแนน
เฉล่ียโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  หากพิจารณาเปนรายขอ จะเห็นวาผูสูงอายุสวนใหญเห็นคุณคา
ในตนเองในขอตางๆในระดับปานกลางจํานวน 14 ขอ และขอคําถามที่มีคะแนนรวมอยูระดับสูง มี 
4 ขอ คือ ขอคําถามที่วา ทานภูมิใจที่ตนเองสามารถทําส่ิงตางๆ ไดดวยตนเอง    ในรอบปที่ผานมา 
ทานรูสึกภูมิใจ ที่ตนเองไมเคยเจ็บปวยถึงขั้นตองเขาโรงพยาบาล     ทานรูสึกวาตนเอง ไดเปนสวน
หนึ่งในการทํากิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัว และ/หรือในสังคม   และทานรูสึกวาตนเองสามารถ
ตัดสินใจ ในเรื่องตางๆไดอยางมั่นใจ( X = 2.55, X = 2.39, X = 2.35 และX = 2.35  ตามลําดับ)
เพราะผูสูงอายุที่ตอบแบบสัมภาษณสวนใหญอายุไมมากสวนใหญยังสามารถชวยเหลือตนเองได
เปนภาระบุตรหลานในบางเรื่องเทานั้น และการเห็นคุณคาในตนเองยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิต ( Barry 1984:99 , อางถึงใน  ปทมา  เรณูมาร 2539 : 95) กลาวคือ             
ถาเหตุการณในชีวิตของผูสูงอายุดําเนินไปในดานดี และประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนกระทําจะทํา
ใหระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงขึ้น แตถาผูสูงอายุประสบกับเหตุการณที่รูสึกวาลมเหลว 
หมดความสามารถหรือไรประโยชน ระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเองก็จะต่ําลง กลาวโดยสรุปคือ 
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีการเปลี่ยนไปตามรูปแบบของความคิดที่เปล่ียนแปลงไปในชวงเวลา
ตางๆ  
  1.5   ผลการวิเคราะหระดับ การมีโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ   พบวาคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  หากพิจารณาเปนรายขอ จะเห็นวาผูสูงอายุสวนใหญมีโลกทัศนตอ
ชีวิตในขอตางๆในระดับปานกลางจํานวน 11 ขอ  และขอคําถามที่มีคะแนนรวมในระดับดีมี 6 ขอ 
ซ่ึงขอคําถามที่มีคะแนนรวมสูงที่สุด คือขอคําถามที่มีขอความวา ทานคิดวาปจจุบันเงิน ทองหายาก
กวาในอดีต ส่ิงของ  และคาครองชีพตางๆ ก็แพงโดยเฉพาะคารักษาพยาบาล   ดังนั้นทานจะตอง
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ตั้งใจที่จะดูแลตนเองเพื่อปองกันการเจ็บปวย , ทานคิดวาเทคโนโลยี และส่ิงอํานวยความสะดวก
ตางๆเปนปจจัยหนึ่งที่จะสามารถนําพาประเทศไทย ใหเจริญทัดเทียมกับนานาประเทศได , ทานคิด
วาปจจุบันประเทศไทยกําลังพัฒนาทางดานวัตถุ เชนเทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
ซึ่งเปนสิ่งที่ดี แตก็ตองไมลืมที่จะพัฒนาดานจิตใจของคนตามไปดวย ( X = 2.56, X = 2.43, X = 
2.35 และX = 2.64  ตามลําดับ)ทั้งนี้เปนเพราะโลกทัศนของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงไดทั้งดานดี 
และไมดี โดยปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน ไดแก  พัฒนาการทางดานรางกาย  
วิกฤตการณตางๆ (นาลศิริ  เปาโรหิตย 2522, อางถึงใน สุดารัตน  พุฒพิมพ 2545 : 47) การ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ  ความสามารถในการทําหนาที่ (Smitherman  1983, อางถึงใน สุดารัตน  
พุฒพิมพ 2545 : 47) การเปนที่ยอมรับ และไมยอมรับของสังคมที่ผูสูงอายุอาศัยอยู (พรรณทิพย              
เกกะนันท  2516 : 45, อางถึงใน สุดารัตน  พุฒพิมพ 2545 : 47) อีกทั้งเกิดจากการเรียนรู                     
และประสบการณจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสังคมและสิ่งแวดลอม (Kendke 1968 : 115,          
อางถึงใน สุดารัตน   พุฒพิมพ 2545 : 47) นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืนที่ทําใหโลกทัศนตอชีวิต
เปล่ียนแปลงได เชนความรูสึกสูญเสีย ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  เปนตน โดยปจจัยตางๆเหลานี้ 
ถาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี  หรือเหมาะสม ก็จะสงผลใหโลกทัศนของผูสูงอายุ เปลี่ยนแปลงไป
ในทางดี ในทางตรงกันขามถาปจจัยเหลานี้เปล่ียนแปลงไปในทางที่ไมดี หรือไมเหมาะสมก็จะ
สงผลใหโลกทัศนของผูสูงอายุเปลี่ยนไปในทางไมดี  จากผลการศึกษาครั้งนี้พบวา กลุมตัวอยางมี
โลกทัศนตอชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลางเนื่องจากปจจัยในเรื่องการเห็นคุณคาในตนเองของ
กลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลาง และพัฒนา การทางดานรางกาย  การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ  
อยูในระดับปานกลาง เนื่องจากผูสูงอายุในการศึกษาครั้งนี้สวนใหญอายุไมมาก (60-69 ป)ซ่ึงยังมี
ความสามารถในการทําหนาที่พอสมควร  การยอมรับ และไมยอมรับจากบุคคลในสังคม จากขอ
คําถามที่วา ทานไดรับการยอมรับ และเคารพนับถือจากบุคคลอื่น อยูในระดับปานกลาง( X =2.27) 
จากปจจัยตางๆจึงสงผลใหโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง ประกอบกับอําเภอ
ตากฟาอยูในเขตชนบท จึงทําใหการเปลี่ยนแปลงตางๆเปนแบบคอยเปนคอยไปชาๆ จึงทําให
ผูสูงอายุมีเวลาเรียนรู และปรับตัวไดพอสมควร 
 2.  การวิเคราะหเปรียบเทียบ  ความแตกตางของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ   
ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล    ไดแก เพศ  อายุ  สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ  และ การมีโรคประจําตัวที่แตกตางกัน 
  2.1  การวิเคราะหเปรียบเทียบ  ความแตกตางของพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุ   ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  จําแนกตาม เพศ  ผูวิจัยตั้งสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1 
วา  ผูสูงอายุที่มีเพศ ตางกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกัน 
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     ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ผูสูงอายุที่มีเพศ แตกตางกันมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองไมแตกตางกัน  ผลการศึกษาครั้งนี้จึงไมยอมรับสมมุติฐานการวิจัยขอท่ี 1 ซ่ึงสามารถอธิบาย
ไดวารอยละ 55.5ของผูสูงอายุที่ตอบแบบสัมภาษณมีโรคประจําตัวโดยเพศชาย มีโรคประจําตัว 82 
คน คิดเปนรอยละ 40.40 เพศหญิง มีโรคประจําตัว 121 คนคิดเปนรอยละ 59.60  ซ่ึงโรคประจําตัว
ดังกลาวไดแก  โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  หัวใจ เกาท เปนตน ซ่ึงเปนผูสูงอายุที่มีปญหา
สุขภาพ ทําใหอวัยวะตางๆทํางานผิดปกติ จึงมีการปฏิบัติตัวในการแสวงหาทางที่จะขจัดความ
ผิดปกติเหลานั้น  เพื่อทําใหผูสูงอายุทั้งเพศชาย และเพศหญิงมีชีวิตยืนยาว และสามารถอยูกับโรค
ประจําตัวที่เปนได ซ่ึงไดแก การรับประทานยาตามแพทยส่ัง การสังเกตอาการผิดปกติของรางกาย 
การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การลดหรือเลิกกิจกรรมที่ทําใหอาการของโรครุนแรงมากขึ้น  
ดังนั้นไมวาผูสูงอายุเพศชาย หรือเพศหญิงก็ตามยอมตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ 
เหมือนกัน เปนผลใหมีการปฏิบัติตัวเพื่อดูแลตนเองในชีวิตประจําวันเพื่อปองกันการลุกลามของ
โรค หรือเพื่อปองกันโรค หรืออาการผิดปกติเหลานั้นคลายคลึงกัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  
วรรณวิไล  ทองเจริญ  และคณะ(2533 : 41)ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมสุขภาพ 
ทั้งในระยะกอน และหลังเขารับบริการ ในศูนยสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุไมแตกตางกัน และ
การศึกษาของ ทิพวัลย  ขาวสําอางค (2535 : 159) พบวาผูสูงอายุที่มารับบริการตรวจรักษา ในแผนก
ผูปวยนอก โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองไมแตกตาง
กัน  
  2.2   การวิเคราะหเปรียบเทียบ  ความแตกตางของพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุ   ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  จําแนกตาม อายุ  ผูวิจัยตั้งสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2 
วา  ผูสูงอายุที่มีอายุ ตางกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกัน 
     ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ผูสูงอายุ ที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับสมมุติฐานการ
วิจัยขอที่ 2 โดยผูสูงอายุที่มีอายุ 60-64 ป มีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวา ผูสูงอายุที่มีอายุ 70-74 
ป  และสูงกวาผูสูงอายุที่มีอายุ 75 ปขึ้นไป   ผูสูงอายุที่มีอายุ 65-69 ป มีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูง
กวา ผูสูงอายุที่มีอายุ 70-74 ป และสูงกวาผูสูงอายุที่มีอายุ 75 ปขึ้นไป  และผูสูงอายุที่มีอายุ 70-74 ป  
มีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวา ผูสูงอายุที่มีอายุ 75 ปขึ้นไป แสดงวาผูสูงอายุที่มีอายุมากจะมี
พฤติกรรมการดูแลตนเองต่ํากวาผูสูงอายุที่มีอายุไมมาก ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา ผูสูงอายุมีลักษณะ
แตกตางกันตามชวงอายุ เชน เมื่ออายุมากขึ้น ผูสูงอายุจะมีความเสื่อมของระบบตางๆ มากขึ้น เชน 
การมองเห็น  การไดยิน ทําใหการรับรูเปลี่ยนไป รวมทั้งระบบภูมิคุมกันเสื่อมลง และความเสื่อม
เหลานี้จะมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุที่เพิ่มขึ้น ทําใหเกิดความเจ็บปวยไดงายซึ่งเปนขอกําหนดความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

130

ตองการในการดูแลตนเองทั้งหมด ตลอดจนความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุ ทั้งเมื่ออยู
ในภาวะปกติ หรือภาวะเจ็บปวย   ผูสูงอายุที่มีอายุมากขึ้นจึงมีระดับพึ่งพาผูอ่ืนสูง เปนผลทําให
ความสามารถในการดูแลตนเองทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม  และเศรษฐกิจลดลง ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของ ของทิพวัลย  ขาวสําอาง (2535 : 160) พบวา อายุมีความสัมพันธทางลบกับแบบ
แผนการดําเนินชีวิต หรือพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ     และการศึกษาของ ละออง           
สุวิทยาภรณ  (2534 : 124) พบวาผูสูงอายุที่มีชวงอายุแตกตางกันมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่
แตกตางกัน ซ่ึงอาจเปนเพราะอายุมีความสัมพันธกับความเจ็บปวย แตเปนปฏิภาคกับระดับสุขภาพ 
และผูสูงอายุที่มีอายุยางเขาวัยสูงอายุชวงตน จะมีความวิตกกังวลตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง
ดานรางกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้นจึงทําใหผูสูงอายุที่มีอายุ 60-69 ป  มีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ดีกวาผูสูงอายุ 70-79 ป และผูที่มีอายุ80 ปขึ้นไปตามลําดับ   และการศึกษาของสุลี  ทองวิเชียร และ
พิมพพรรณ  ศิลปสุวรรณ (2534 : 33-34) พบวาอายุ มีความสัมพันธกับการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูสูงอายุ คือผูสูงอายุที่มีอายุนอยกวาจะมีการดูแลสุขภาพตนเองดีกวาผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา และ
การศึกษาของนริศรา  ลีลามานิต (2534 : 110) ที่ศึกษาระดับความรู และการปฏิบัติในการดูแล
สุขภาพตนเองของผูสูงอายุ ในบานโปง ตําบลบานกาด กิ่งอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหมจํานวน 
980 คนพบวาผูสูงอายุมีความรู และการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองอยูในระดับปานกลาง และ
ผูสูงอายุที่มี อายุตางกัน จะมีการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองที่แตกตางกัน 
  2.3  การวิเคราะหเปรียบเทียบ  ความแตกตางของพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุ   ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  จําแนกตาม สถานภาพทางเศรษฐกิจ   ผูวิจัยตั้ง
สมมุติฐานการวิจัยขอที่ 3 วา  ผูสูงอายุที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ  ตางกันมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองแตกตางกัน 
     ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ผูสูงอายุ ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการดูแลตนเอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาครั้งนี้จึง
ยอมรับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 3 โดยผูสูงอายุที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจแบบไมเพียงพอใชจาย  มี
พฤติกรรมการดูแลตนเองต่ํากวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจแบบเพียงพอใชจาย และ
เพียงพอใชจายมีเหลือเก็บซึ่งสามารถอธิบายไดวา สถานภาพทางเศรษฐกิจหรือรายได คือแหลง
ประโยชน เปนสิ่งอํานวยความสะดวกใหผูสูงอายุดูแลตนเองได ผูสูงอายุที่มีรายไดอาจจะมีเพียงพอ
ใชจาย หรือเพียงพอใชจายและเหลือเก็บยอมมีโอกาสที่จะไดรับการตอบสนองความตองการใน
ดานตางๆ ได ไมวาจะเปนสิ่งอํานวยความสะดวก  ที่อยูอาศัยที่ใกลสถานพยาบาล และแหลง
สาธารณูปโภค  อาหารที่มีคุณคา การรักษาพยาบาลที่รวดเร็วทันใจ และความสุขของตน และยังเปน
ปจจัยหนึ่งในการเขารวมกิจกรรม การมีงานอดิเรก  หรือการใชเวลาวางของผูสูงอายุ และการมี
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เศรษฐกิจแบบเพียงพอใชจาย  หรือเพียงพอใชจาย และมีเหลือเก็บ ทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึก
มั่นคง  มีความสุข  มีความพึงพอใจในชีวิต สําหรับผูสูงอายุที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจแบบไม
เพียงพอใชจายจะมีความวิตกกังวลสูง  สุขภาพจะเสื่อมโทรม และเจ็บปวยไดงาย และยังอาจตอง
ทํางานหนักเพื่อหารายไดเล้ียงตนเองหรือครอบครัวเพิ่ม  ทําใหไมมีเวลาในการดูแลตนเอง ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ ภัทรา  จุลวรรณา (2529 : 79) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง                 
อัตมโนทัศน และปจจัยบางประการ กับการดูแลตนเองของผูปวยวัณโรค ในจังหวัดศรีสะเกษ 
พบวาผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมดี จะมีการดูแลตนเองดี    และการศึกษาของรัตนา                       
มาศเกษม (2527 : 95)  ที่ไดทําการศึกษาหาความสัมพันธ ระหวางอัตมโนทัศน และปจจัยบาง
ประการกับการดูแลตนเองในผูปวยลมบาหมู ซ่ึงเปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจจากกลุมตัวอยาง
จํานวน 100 รายที่ไดรับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันประสาท 
พบวา สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมมีความสัมพันธกับการดูแลตนเองในผูปวยลมบาหมู    
และการศึกษาของสุลี  ทองวิเชียร และพิมพพรรณ  ศิลปสุวรรณ (2534 : 113) ที่ไดทําการศึกษาการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูสูงอายุกลุมที่ไมมีรายไดจะมีการดูแล
ตนเองไดนอยกวากลุมที่มีรายไดสูง และการมีรายไดมีผลตอภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ    และ
การศึกษาของละออง  สุวิทยาภรณ (2534 : 102) พบวาผูสูงอายุที่ไมมีรายได และมีรายไดเปนของ
ตัวเองมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่แตกตางกัน    และการศึกษาของ นพรัตน  หนูยานยาง( 2539 
:95) ที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุในคลินิกผูสูงอายุ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา กรมการแพทยทหารเรือ พบวาผูสูงอายุที่มีระดับรายไดแตกตางกัน
มีการดูแลสุขภาพตนเองแตกตางกัน 
  2.4  การวิเคราะหเปรียบเทียบ  ความแตกตางของพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผูสูงอายุ   ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  จําแนกตาม การมีโรคประจําตัว   ผูวิจัยตั้ง
สมมุติฐานการวิจัยขอที่ 5 วา  ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว และไมมีโรคประจําตัว มีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองแตกตางกัน 

        ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัว และไมมีโรคประจําตัว มี
พฤติกรรมการดูแลตนเอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการศึกษาครั้งนี้จึง
ยอมรับสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 5 โดยผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวมีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวา
ผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา ผูสูงอายุที่ตอบแบบสัมภาษณมีโรค
ประจําตัวไดแก โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  กระเพราะ  หอบหืด  ไต  หัวใจ  เกาท  ขอเขา
เสื่อม  ซ่ึงเปนผูสูงอายุที่มีปญหาสุขภาพ ทําใหอวัยวะตางๆทํางานผิดปกติ จึงมีการปฏิบัติตัวใน
การแสวงหาทางที่จะขจัดความผิดปกติเหลานั้น  เพื่อทําใหผูสูงอายุมีชีวิตยืนยาว และสามารถอยู
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กับโรคประจําตัวที่เปนได ซ่ึงไดแก การรับประทานยาตามแพทยส่ัง การสังเกตอาการผิดปกติของ
รางกาย การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย การลดหรือเลิกกิจกรรมที่ทําใหอาการของโรค
รุนแรงมากขึ้นดังนั้นจึงสงผลใหผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวมีการปฏิบัติตัวเพื่อดูแลตนเองใน
ชีวิตประจําวัน ในการปองกันการลุกลามของโรค หรือเพื่อปองกันโรคแทรกซอน หรืออาการ
ผิดปกติเหลานั้นดังกลาวและประกอบกับโรคประจําตัวที่ผูสูงอายุเปนสวนใหญไมสามารถรักษา
ใหหายขาดได เพราะเปนโรคที่เกิดจากความเสื่อมของรางกาย ผูปวยตองรับการรักษาประจําอยาง
ตอเนื่องอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  ผูปวยตองเขารับการตรวจรักษาเพื่อควบคุมอาการของโรคซึ่ง
กิจกรรมที่ทางสถานบริการสาธารณสุขใหกับผูปวยนอกจากการตรวจ การใหยา แลวยังมีกิจกรรม
การใหความรูหลากหลายวิธีเพื่อใหผูปวยเกิดการเรียนรู และนําไปปฏิบัติเพื่อการดูแลตนเองทั้ง
ดานรางกายเชนสุขบัญญัติแหงชาติ การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะกับโรคที่เปน การพักผอน  
การออกกําลังกาย  และดานจิตใจ เชน การจัดการกับความเครียด ฯลฯ ซ่ึงส่ิงเหลานี้ผูปวยตอง
ไดรับทุกคน และอาจจะเปนทุกครั้งที่เขารับบริการเพราะสิ่งเหลานี้จะชวยใหผลการรักษาไดผลดี 
จึงทําใหผูสูงอายุที่ปวยไดรับความรู และนํามาปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติแลวเกิดผลดีตอรางกาย
ผูสูงอายุก็ถือปฏิบัติจนเปนกิจวัตรประจําวัน จึงทําใหผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวมีโอกาสไดรับ
ความรู และการดูแลจากเจาหนาที่สาธารณสุขมากวาผูสูงอายุปกติ และประกอบกับแรงผลักดันที่
อยูในใจของผูสูงอายุที่ปวยวาตองการบรรเทาหรืออยูกับโรคประจําตัวตอไปอยางมีความสุขจึงทํา
ใหผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวมีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกวาผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัว 

                   3. การวิเคราะหตัวแปรไดแก การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ ที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย  ดานจิตใจ  ดานสังคม  ดานเศรษฐกิจ  และโดยรวม
ของผูสูงอายุ ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  ผูวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยขอท่ี 6,7,8,9 และ 10  
วา การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ    แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  การเห็น
คุณคาในตนเอง  และโลกทัศนตอชีวิต  ของผูสูงอายุ   เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแล
ตนเองดานรางกาย  ดานจิตใจ  ดานสังคม  ดานเศรษฐกิจ  และโดยรวมของผูสูงอายุ  ในอําเภอตาก
ฟา จังหวัดนครสวรรค 
      ผลการศึกษา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตามพบวาการเตรียมตัว
กอนเขาสูวัยสูงอายุ กับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย  ดานจิตใจ  ดานสังคม  ดานเศรษฐกิจ 
และโดยรวม ของผูสูงอายุมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01  (r = .555 
, r =.520 , r =.492 ,r  =.512 , r =.645 ตามลําดับ) แสดงวา เมื่อผูสูงอายุมีการเตรียมตัวกอนเขาสูวัย
สูงอายุมาก มีแนวโนมที่ผูสูงอายุจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย  ดานจิตใจ  ดานสังคม 
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ดานเศรษฐกิจ และโดยรวมสูงเชนกันทั้งนี้อาจเปนเพราะวัยสูงอายุเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงดาน
ตางๆ ผูสูงอายุจึงควรมีการเตรียมตัวเองลวงหนากอนเขาสูวัยสูงอายุ เพื่อใหชีวิตในวัยสูงอายุเกิด
ความสุข โดยนักจิตวิทยาพัฒนาการกลาวไววา บุคคลที่เรียนรูจะปรับตัวรับบทบาทผูสูงอายุ มีการ
เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเขาสูวัยนี้แลว วัยสูงอายุนาจะเปนระยะที่คนเราควรมีความสุข ความสงบมาก
ที่สุด (ศรีเรือน  แกวกังวาล 2533 : 251-252) โดยผูสูงอายุที่มีความสุข คือผูที่รูจักปรับตัวให
เหมาะสมกับวัยในแงตางๆ ยอมรับสภาพผูสูงอายุ สรางความประสงคและความหวังภายในขอบเขต
ที่เปนไปได บุคคลที่ไมเตรียมปรับตัวในยามสูงอายุทั้งกาย ใจ อารมณ และสัมพันธภาพในสังคมจะ
พบวาการปรับตัวในระยะวัยสูงอายุ เปนสิ่งที่นาหนักใจเปนปรากฏ การณที่นากลัว   บุคคลถาจะเขา
สูวัยสูงอายุอยางมีความสุขแลวควรมีการเตรียมตัวตั้งแตยังเด็ก เชน ตองสอนใหรูจักยอมรับ กลา
เผชิญความจริง เรียนรูที่จะศึกษาขอดีและขอบกพรองของเหตุการณของผูคนที่ผานเขามาในชีวิต
ของเขา โดยไมมีอารมณตึงเครียดไปในดานใดดานหนึ่งมากเกินไป รูจักวางแผนการ รูจักชวย
ตนเองภายในขอบขายที่สมควรรูจัก  สรางความสัมพันธกับผูอ่ืน รูจักรักคนอื่น  และทําใหผูอ่ืนรัก 
(ศรีเรือน  แกวกังวาล 2530 : 30, อางถึงใน ไมตรี  ติยะรัตนกูร 2536 : 24) ดังนั้น ถาบุคคลตองการที่
จะมีความสุขและสามารถดูแลตนเองไดในวัยสูงอายุ จึงควรมีการเตรียมตัวเองไวลวงหนากอนที่จะ
เขาสูวัยสูงอายุ  สวนการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว กับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองดานรางกาย  ดานจิตใจ  ดานสังคม  ดานเศรษฐกิจ   และโดยรวม ของผูสูงอายุมี
ความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r = .307 , r =.496 , r =.323 ,r  =       
.120 , r =.422 ตามลําดับ) แสดงวาเมื่อผูสูงอายุไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัวมาก มีแนวโนมที่ผูสูงอายุจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย  ดานจิตใจ   ดาน
สังคม   ดานเศรษฐกิจ และโดยรวมสูงดวยเชนกันทั้งนี้อาจเปนเพราะวัยสูงอายุเปนวัยที่มีการ
เปล่ียนแปลงในหลายๆดาน ไมวาจะเปนทางดานรางกาย บทบาททางสังคมตางๆ หรือเปนวัยแหง
การสูญเสีย สงผลใหผูสูงอายุตองประสบกับปญหาตางๆอยางมากมาย    สมาชิกในครอบครัวทุก
คนจะเปนผูที่ใกลชิดผูกพันกับผูสูงอายุมากที่สุด  และเปนผูที่มีสวนในการชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ
ไดดีที่สุด  เพื่อใหผูสูงอายุมีชีวิตที่เปนสุขตามสมควร  และจะไดรับประโยชนจากการดําเนินชีวิต
ของผูสูงอายุในเวลาเดียวกัน  ครอบครัวจึงควรมีบทบาทดูแลผูสูงอายุเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูสูงอายุทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และเศรษฐกิจแตถาผูสูงอายุไดรับการดูแล
เอาใจใสและการชวยเหลือตางๆ ตลอดจนบุตรหลานเห็นความสําคัญ  มีแนวโนมที่จะมีความพึง
พอใจในชวีิตปจจุบัน  (เกริกศักดิ์  บุญญานุพงศ,  สุรีย  บุญญานุพงศ และสมศักดิ์  ฉันทะ 2533 : 50, 
อางถึงใน ไมตรี  ติยะรัตนกูร 2536 : 20) สามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข และสามารถดูแล
ตนเองไดจึงสงผลใหผูสูงอายุดีขึ้นทั้งกาย  และจิตใจ (ประมวญ คิดคินสัน 2520  : 113)  สวนการ
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เห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ  กับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย  ดานจิตใจ  ดานสังคม  
ดานเศรษฐกิจ   และโดยรวม ของผูสูงอายุมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01  (r = .438 , r =.471 , r =.559 ,r  =.250 , r =.569 ตามลําดับ) แสดงวาเมื่อผูสูงอายุเห็นคุณคา
ในตนเองมากมีแนวโนมที่ผูสูงอายุจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย  ดานจิตใจ   ดาน
สังคม   ดานเศรษฐกิจ และโดยรวมสูงดวยเชนกันทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูสูงอายุที่มีการเห็นคุณคาใน
ตนเองสูง จะสามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผานเขามาในชีวิตสามารถยอมรับสถานการณที่ทําให
ตนเองรูสึกผิดหวัง และทอแทใจดวยความเชื่อมั่นในตนเอง ดวยความคาดหวัง และความกลาหาญ
จึงเปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จ มีความสุข สามารถดําเนินชีวิตตามที่ตนปรารถนาไดอยางดี 
นอกจากนั้นพบวาผูที่เห็นคุณคาในตนเองสูง จะมีพลังในการหลีกเล่ียงปญหารุนแรงในอนาคตได
เปนอยางดี (Pope and others 1988:5, อางถึงใน ชัยวัฒน  วงศอาษา 2539 : 8)   และสงผลใหมี
กิจกรรมในการสงเสริมการดูแลตนเอง ไดอยางมั่นใจ    สวนโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย  ดานจิตใจ  ดานสังคม  ดานเศรษฐกิจและโดยรวมของ
ผูสูงอายุมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r = .286 ,  r =.359 ,                 
r =.120, r  =.178 , r =.299 ตามลําดับ) แสดงวาเมื่อผูสูงอายุมีโลกทัศนตอชีวิตดี มีแนวโนมที่
ผูสูงอายุจะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย  ดานจิตใจ   ดานสังคม  ดานเศรษฐกิจ และ
โดยรวมสูงเชนกันทั้งนี้อาจเปนเพราะโลกเราในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทั้งดาน 
สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  และเทคโนโลยี และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ มีทั้งในทางที่ดี  
และไมดี  หากผูสูงอายุมีการปรับตัวในการเรียนรู และยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดกจ็ะทาํให
ผูสูงอายุมีโลกทัศนที่ดี ดําเนินชีวิตแบบไมมีอคติ ไมตอตาน ขัดขวางตอการเปลี่ยนแปลง ก็จะทําให
ผูสูงอายุปรับตัวที่จะเลือกพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงขึ้นได  
  ผลการศึกษา เกี่ยวกับปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย  
จิตใจ  สังคม    เศรษฐกิจ  และโดยรวม ของผูสูงอายุ ในครั้งนี้พบวา    
  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  การเห็นคุณคาในตนเอง และโลกทัศนตอชีวิตของ
ผูสูงอายุ สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย    ของผูสูงอายุ ในอําเภอตาก
ฟา  จังหวัดนครสวรรคไดรอยละ 36.2   ผลการศึกษาครั้งนี้จึงไมยอมรับสมมุติฐานขอ 6 
  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว
โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  และการเห็นคุณคาในตนเอง  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองดานจิตใจ ของผูสูงอายุ ในอําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรคไดรอยละ 44.5 ผล
การศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับสมมุติฐานขอ 7 
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  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ และการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุสามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคมของผูสูงอายุ ในอําเภอตากฟาจังหวัดนครสวรรค
ไดรอยละ  37.6  ผลการศึกษาครั้งนี้จึงไมยอมรับสมมุติฐานขอ 8 
  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ และการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
ในครอบครัว  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุ ในอําเภอ
ตากฟา  จังหวัดนครสวรรคไดรอยละ 27.5  ผลการศึกษาครั้งนี้จึงไมยอมรับสมมุติฐานขอ 9 
  การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ  การเห็นคุณคาในตนเอง โลกทัศนตอชีวิต และการ
ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการ
โดยรวมทุกดานของผูสูงอายุ ในอําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรคไดรอยละ 52.5 ตามลําดับ ผล
การศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับสมมติฐานขอที่ 10 ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 
      ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณพบวา การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุถูกเลือก
เขาสมการเปนลําดับที่ 1  ของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย   ดานจิตใจ  ดานเศรษฐกิจ  
และพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมของผูสูงอายุ  และถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 ของ
พฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคมของผูสูงอายุ   ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาวัยสูงอายุยังคงเปนวัยที่
ตองการ การทํากิจกรรมดวยตนเอง   และจากการศึกษาพบวาผูสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ทั้งนี้เปนเพราะผูสูงอายุมีการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุในเรื่องตางๆ เชน  มีการหาขอมูลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุ มีการตรวจสุขภาพประจําป  เพื่อเตรียมรางกายใหพรอม มี
การออกกําลังกาย มีการเตรียมศึกษาเกี่ยวกับอาหาร รูปแบบการออกกําลังกายที่เหมาะสม  มีการ
เตรียมใจตอการเปลี่ยนแปลงบทบาทตางๆทางสังคม ตลอดจนการยอมรับนับถือจากผูอ่ืนที่ลดลง 
เตรียมใจสําหรับการสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก ตลอดจนการสิ้นอายุขัยของตน เตรียมศึกษาธรรมะ 
ฝกสมาธิ เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง และหาทางแกไข มีการเตรียมสะสมเงินทองไวใช  มีการ
เตรียมวางแผนการใชจาย วางแผนเรื่องรายได มีการเตรียมวางแผนไววาจะอาศัยอยูกับใครเมื่อ
สูงอายุซ่ึงจากการเตรียมตัวดังกลาวจึงทําใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมผูสูง 
อายุที่มีการเตรียมตัว หรือมีการวางแผนชีวิตกอนจะเขาสูวัยสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหเกิด
ความพรอมเมื่อสูวัยสูงอายุและเปนการปองกันภาวะวิกฤตในชวงสุดทายของชีวิตเนื่องจากวัย
สูงอายุเปนระยะสุดทายของวงจรชีวิตเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ เกือบทุกดาน หากมีการ
เตรียมพรอมโดยการศึกษาหาความรูซ่ึงอาจจะเกิดจากการฝกฝน ในชวงวัยเด็กจากผูปกครองใน
ครอบครัวก็จะทําใหเกิดความคิดและการปรับตัวใหเขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงตางๆได
อยางมีความสุข คิดกิจกรรมการดูแลตนเองไดอยางเหมาะสมซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี การ
ปรับตัวของรอย ( Roy 1999:22 , อางถึงใน วีณา ล้ิมสกุล 2545 : 66 ) กลาววาบุคคลมีการตอบสนอง
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ตอการเปลี่ยนแปลง ผานรูปแบบการปรับตัว เมื่อมีส่ิงเราผานเขาสูระบบ บุคคลจะมีการตอบสนอง
โดยการปรับตัวเพื่อรักษาภาวะสมดุลของระบบ โดยกระบวนการควบคุม และกระบวนการคิด รู
ทํางานประสาน และควบคุมคูกัน ทําใหเกิดพฤติกรรมการปรับตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
นําสิ่งที่คิดวาดีมาปรับระบบการดําเนินชีวิต   (ศรีเรือน  แกวกังวาล  2540 : 68)   นอกจากนั้นวัย
สูงอายุยังเปนวัยที่ตองประสบกับการเปลี่ยนแปลงตางๆมากมายหากมีการเตรียมตัวเองลวงหนา
กอนเขาสูวัยสูงอายุ จะทําใหชีวิตในวัยสูงอายุเกิดความสุข และมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไดดี ไม
ตองเปนภาระกับบุคคลรอบขาง  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ ซูซาน  ( Susan 1990 , อางถึงใน ศรี
เรือน  แกวกังวาล 2533 : 251-252) ที่ไดกลาวไววาบุคคลที่เรียนรูจะปรับตัวรับบทบาทผูสูงอายุ มี
การเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเขาสูวัยนี้แลว วัยสูงอายุเปนระยะที่คนเราควรมีความสุข ความสงบมาก
ที่สุด ซ่ึงผูสูงอายุที่มีความสุข คือผูที่รูจักปรับตัวใหเหมาะสมกับวัยในแงตางๆ ยอมรับสภาพ สราง
ความประสงค และความหวังภายในขอบเขตที่เปนไปได  บุคคลที่ไมเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ ก็
จะไมปรับตัวในยามสูงอายุทั้ง กาย  จิต  อารมณ และสัมพันธภาพในสังคม  เปนสิ่งที่นาหนักใจ 
และเปนปรากฏการณที่นากลัว เพราะจะทําใหผูสูงอายุไมสามารถดูแลตนเองไดและเปนภาระให
สมาชิกในครอบครัว และสังคมตอไป ซ่ึงผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ แฮริค 
และคณะ  ( Harric et al. 1981 : 133, อางถึงใน ไมตรี   ติยะรัตนกูร 2536 : 20) ที่พบวา ปญหาการ
ปรับตัวภายหลังเกษียณราชการสวนใหญเกิดจากการขาดการเตรียมตัวสําหรับการเกษียณอายุ     
บุคคลถาจะเขาสูวัยสูงอายุอยางมีความสุขแลวควรมีการเตรียมตัวตั้งแตยังเด็ก เชน ตองสอนใหรูจัก
ยอมรับ กลาเผชิญความจริง เรียนรูที่จะศึกษาขอดีและขอบกพรองของเหตุการณของผูคนที่ผานเขา
มาในชีวิตของเขา โดยไมมีอารมณตึงเครียดไปในดานใดดานหนึ่งมากเกินไป รูจักวางแผนการ รูจัก
ชวยตนเองภายในขอบขายที่สมควรรูจักสรางความสัมพันธกับผูอื่น รูจักรักคนอื่น  และทําใหผูอ่ืน
รัก เปนตน จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตนแสดงใหเห็นวาการเตรียมตัวเขาสูวัยผูสูงอายุเปนตัว
แปรที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
         ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณพบวา แรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน
ครอบครัวถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2  ของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ  และถูกเลือก
เขาสมการเปนลําดับที่4 ของพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมของผูสูงอายุ ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา
สมาชิกในครอบครัวจะเปนคนใกลชิด ผูกพัน ใหความรัก ความสนิทสนมกับผูสูงอายุมาก และทํา
ใหผูสูงอายุเกิดมีความรูสึกวาตนเองมีคนรัก และเอาใจใส เปนบุคคลที่ทางครอบครัวใหการยกยอง 
และนับถือผู สูงอายุ  โดยเฉพาะในสังคมไทย  มักจะยกยองและนับถือผูสูงอายุในดานผูมี
ประสบการณมากอน จะรับฟงคําส่ังสอน นอกจากนั้นบุคคลในครอบครัวยังตองมีบทบาทในการ
ดูแลตอบสนองความตองการของผูสูงอายุในดานตางๆ โดยเฉพาะดานจิตใจ เนื่องจากผูสูงอายุมีการ
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เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย มีการเสื่อมถอยของรางกาย ชวยเหลือตนเองไดนอยลง บทบาททาง
สังคมลดนอยลง ไมสามารถหารายไดเล้ียงตนเองได จึงทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองเปนภาระของ
บุคคลในครอบครัว จึงทําใหผูสูงอายุ เกิดความนอยใจ เกิดภาวะเครียด และมักมีปญหาสุขภาพจิต
ตามมา ดังนั้นบุคคลในครอบครัวจึงตองใสใจดูแลสภาพจิตใจของผูสูงอายุ นอกจากนี้ผูสูงอายุสวน
ใหญไมสามารถหารายไดมาเล้ียงตนเอง บุคคลในครอบครัวจึงตองสนับสนุนดานการเงินใหกับ
ผูสูงอายุในการใชจายดานตางๆ เชน เปนคาใชจายสวนตัว  การไปเที่ยวพักผอน การทําบุญ เปนตน 
และจากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีรายไดสวนใหญมาจากบุคคลในครอบครัว ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ เสนอ  อินทรสุขศรี (2519 : 105-109 ) ที่ไดกลาววา การดูแลผูสูงอายุใน
ดานเศรษฐกิจคือ การใหเงินผูสูงอายุไวใชตามสมควร แมวาปกติผูสูงอายุจะไมไดใชเงินมากนัก แต
ผูสูงอายุอาจเอาไวซ้ือของเล็กๆนอยๆ หรือทําบุญตามศรัทธาของตน และสอดคลองกับแนวคิดของ 
โอเร็ม ( Orem 1985 : 132 )  ที่กลาววาแรงสนับสนุนทางสังคม ถือวาเปนแหลงประโยชนของ
บุคคล ซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐาน ทีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อตอบสนองตอความตองการดูแล
ตนเอง ซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคม ที่ผูสูงอายุไดรับทั้งทางดานอารมณ ซ่ึงเกิดจากการใกลชิดผูกพัน 
ความรักความหวงใย ความไววางใจ การสนับสนุนดานความคิด การตัดสินใจ ซ่ึงเกิดจากการ
ยอมรับนับถือ และเห็นถึงความมีคุณคา และการใหความชวยเหลือในดานตางๆ ไดแก คําแนะนํา 
ขอมูลขาวสาร วัสดุส่ิงของ และการบริการตางๆ นอกจากนี้แลว ยังมีผูสูงอายุอีกจํานวนหนึ่ง ที่ยัง
ตองทํางานในขณะที่สังคมแทบจะไมมีงานที่จะใหผูสูงอายุทํา เพราะสวนหนึ่งไมตองการจาง
แรงงานผูสูงอายุ เพราะมีทัศนะวา ผูสูงอายุทํางานไดไมเต็มที่ ประสิทธิภาพของงานต่ํากวาคนวัย
แรงงานทั่วไป และผูสูงอายุปวยบอย ซ่ึงตองจายสวัสดิการในสวนนี้มากกวาคนวัยแรงงาน                  
(มะลิวัลย บุษบงค 2544 : 24 ) นอกจากนี้การที่ผูสูงอายุไดรับแรงสนับสนุนยังสามารถปกปอง
ตนเองจากภาวะวิกฤติและการคุกคามของความเจ็บปวย ลดการใชยา เพิ่มความรวมมือในการ
รักษาพยาบาล  (ปติศักดิ์  เกิดแสง  2525, อางถึงใน จริยาวัตร คมพยัคฆ  2531: 98 ) โดยกลไกของ
แรงสนับสนุนกับภาวะสุขภาพของมนุษย อธิบายไดวาประการที่ 1 แรงสนับสนุนทําใหบุคคลมี
ประสบการณที่ดี มีอารมณมั่นคง ซ่ึงจะสงผลเสริมใหระบบตอมไรทอ ระบบประสาท และระบบ
ภูมิคุมกันโรคทํางานไดดีขึ้น อันจะสงผลตอสุขภาพโดยตรง ประการที่ 2 แรงสนับสนุนทางสังคม
ชวยลดภาวะวิกฤติโดยเปนตัวชวยลดความเครียดหรือชวยใหผูสูงอายุสามารถเผชิญภาวะเครียดไดดี
ขึ้น (Cohen and Will 1985 : 310-357, อางถึงใน จริยาวัตร คมพยัคฆ  2531 : 98)  ชวยเสริมใหมี
ความมั่นคงทางจิตใจ มองสถานการณตางๆไดถูกตองตามความเปนจริงเกิดแนวทางในการแกไข
ปญหาที่ดี ซ่ึงจะสงเสริมใหมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดี  จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา                    
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แรงสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว เปนตัวแปรที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ  
และในภาพรวมของผูสูงอายุ 
  และถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 ในลักษณะเชิงลบ ของพฤติกรรมการดูแล
ตนเองดานเศรษฐกิจ ซ่ึงหมายความวาการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองในดานเศรษฐกิจของผูสูงอายุในทางลบ   ดังนั้น
จึงสามารถอธิบายไดวาผูสูงอายุในเขตอําเภอตากฟาที่ไดรับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว
มาก จะสงผลใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจต่ํา เพราะวามีสมาชิกใน
ครอบครัวชวยดูแลในเรื่องคาใชจายประจําวันใหอยูแลวไมมีก็ขอ หรือเดียวลูกหลานก็ให เพราะ
สมาชิกในครอบครัวทราบวาผูสูงอายุไมมีรายไดอะไร ทํางานก็ไมไหว ทําใหผูสูงอายุรูสึกวาไม
จําเปนตองดูแลตนเองมาก ในการวิจัยคร้ังนี้พบวาผูสูงอายุในอําเภอตากฟาไดรับการสนับสนุนจาก
บุคคลในครอบครัว อยูในระดับปานกลางซึ่งไมนอย จึงทําใหผูสูงอายุมีการปฏิบัติตัวบางกิจกรรม
ไมมากเทาที่ควร  ถาดูจากขอคําถามในแบบสัมภาษณ จะพบวากิจกรรมดังกลาวคือ  การทํางาน
เสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได( X =1.98)ซ่ึงจริงๆแลวนาจะอยูในระดับสูงเนื่องจากผูสูงอายุสวนใหญยังมี
อายุไมมาก หรือบางกิจกรรมก็ยังมีผูสูงอายุปฏิบัติ เชนทานใชจายเงินในการซื้อหวย  เลนการพนัน
( X = 1.57) เปนตน 
      ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณพบวาการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ ถูก
เลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1   ของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคม และถูกเลือกเขามาเปน
ลําดับที่ 2 ของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย และพฤติกรรมการดูแลตนเองโดยรวมของ
ผูสูงอายุ และถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 4 ของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดวาผูสูงอายุที่มีการเห็นคุณคาในตนเองมากก็จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองสูง กลาวคือ 
เมื่อผูสูงอายุมีความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ  มีคุณคา  มีความพึงพอใจในตนเอง เชื่อมั่นใน
ความสามารถของตน จะทําใหผูสูงอายุทําหนาที่เพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายของตน ซ่ึง
จะสงเสริมใหผูสูงอายุเกิดแรงจูงใจ สนใจ เอาใจใสปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการดูแลตนเอง ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวความคิดของโอเร็ม (Orem 1985:121) ที่วาบุคคลที่จะปฏิบัติการดูแลตนเองอยางตอเนื่องนั้น
จะตองมีแรงจูงใจที่จะกระทําสวนความสําคัญของความรูสึกมีคุณคาในตนเองกับภาวะสุขภาพนั้น 
คูเปอรสมิธ (Coopersmith 1967 : 99, อางถึงใน วรัญญา  มุนินทร 2541 : 94-95) ไดกลาววา 
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองกอใหเกิดแรงจูงใจในการปองกันความเจ็บปวยเห็นคุณคาของการมี
สุขภาพดีมีความเชื่อมั่นในอํานาจ และการกระทําของตนที่จะดํารงรักษาสุขภาพของตนไว มี
พฤติกรรมที่ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคเชน การรักษาความสะอาดของรางกาย และภายในบาน 
การรับประทานอาหาร การปองกันอุบัติเหตุ และการออกกําลังกาย การพักผอนนอนหลับ และการ
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งดใชสารเสพติด เปนตนและเมื่อเจ็บปวยสามารถจะฟนคืนสูภาวะปกติไดเร็ว ซ่ึงจะเปนผลดีกับการ
รักษา ในทางตรงกันขามผูสูงอายุที่รูสึกวาคุณคาในตนเองเบี่ยงเบนไปจะมีลักษณะขาดการสนใจ
ติดตามไมเขาไปมีสวนรวมในการปองกัน หรือรักษาที่ไดรับและไมรับผิดชอบ หรือเพิกเฉยในการ
ดูแลตนเอง โดยความรูสึกมีคุณคาในตนเอง เปนตัวบงชี้พฤติกรรมในการดูแลตนเอง ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการวิจัย ของวรัญญา  มุนินทร (2541: 78)  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง  และพฤติกรรมการดูแลตนเองของครูวัยหมดประจําเดือน กลุมตัวอยางเปนครูที่อยู
ในระยะหลังหมดประจําเดือน  จํานวน  149  ราย  จากโรงเรียนมัธยมศึกษา  อําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม  พบวา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของครูวัยหมดประจําเดือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และจากการศึกษาของ แอนโทนุชซ่ี 
แจคสัน (Antonucci  Jackson  1967, อางถึงใน วรัญญา  มุนินทร 2541 : 33) ทําการศึกษาในกลุม
ผูใหญ จํานวน 2,264 คน พบวามีความแตกตางของระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ในกลุม
ตัวอยางที่มีปญหาสุขภาพ และไมมีปญหาสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญ คือผูที่มีปญหาสุขภาพจะมี
ความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ํากวาผูที่มีสุขภาพดี  เยาวลักษณ  มหาสิทธิวัฒน (2529:111) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางการรับรูการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตสังคม ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และ
พฤติกรรมสุขภาพของผูสูงอายุในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี จากกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน 
และพบวาความรูสึกมีคุณคาในตนเองของผูสูงอายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูสูงอายุ และกมลพรรณ    หอมนาน (2539:96)ทําการศึกษาความสัมพันธระหวาง ความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง การรับรูสมรรถนะในตนเองกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุโดยใชกลุม
ตัวอยางที่เปนผูสูงอายุในชุมชนเขต อําเภอเมือง อําเภอทายาง อําเภอบานลาด และอําเภอเขายอย 
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 150 คน จากการศึกษาพบวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ซ่ึงจะเห็นไดวาความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนปจจัยพื้นฐาน
เบื้องตนของบุคคลทําใหเกิดความ สามารถในการดูแลตนเอง นําไปสูการมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองที่ดี   จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุเปนตัวแปรที่มีผลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ   
  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณพบวา โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ  ถูกเลือกเขา
สมการเปนลําดับที่ 3 ของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย  ดานจิตใจ  และพฤติกรรมการดูแล
ตนเองโดยรวม ของผูสูงอายุ ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาผูสูงอายุที่มีโลกทัศนตอชีวิตดี จะมีพฤติกรรม
การดูแลตนเองทั้งนี้เนื่องจากโลกทัศนเกิดจากความคิด ความรูสึกของตัวผูสูงอายุที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลงตางๆทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  และเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกซึ่ง
ผูสูงอายุตองยอมรับ ตอการเปลี่ยนดังกลาว โดยมากกอนจะยอมรับตองอาศัยการเรียนรู การรับรู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

140

ขอมูลขาวสารซึ่งผูสูงอายุรับขอมูลขาวสารจากสื่อ ประเภท วิทยุ  โทรทัศน  หอกระจายในหมูบาน 
และจากการพูดคุยบอกกลาวจากคนในครอบครัวตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอสถาน 
การณที่เปลี่ยนแปลงไปตางๆของผูสูงอายุดวยกันภายในชมรมผูสูงอายุซ่ึงมากพอที่จะทําใหผูสูงอายุ
เรียนรูการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งนี้อธิบายไดวาเปนไปตาม
แนวคิด ทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy 1999:22 , อางถึงใน  วีณา ล้ิมสกุล 2545 : 68) ที่กลาววา
บุคคลมีการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมผานรูปแบบการปรับตัว เมื่อมีส่ิงเราผาน
เขาสูระบบ บุคคลมีการตอบสนองโดยการปรับตัวเพื่อรักษาภาวะสมดุลของระบบโดยกระบวนการ
ควบคุม และกระบวน การคิดรูทํางานประสาน และควบคุมคูกัน ทําใหเกิดพฤติกรรมการปรับตัว
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว นําสิ่งที่คิดวาดีมาปรับระบบการดําเนินชีวิต เชนการยอมรับวา
ปจจุบันเงิน ทองหายากกวาในอดีต ส่ิงของ  และคาครองชีพตางๆ ก็แพงโดยเฉพาะคารักษาพยาบาล   
ดังนั้นจึงตองตั้งใจที่จะดูแลตนเองเพื่อปองกันการเจ็บปวย   ยอมรับวา ปจจุบันประเทศไทยกําลัง
พัฒนาทางดานวัตถุ เชนเทคโนโลยี และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆซึ่งเปนสิ่งที่ดี แตก็ตองไมลืมที่
จะพัฒนาดานจิตใจของคนตามไปดวย เมื่อเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็จะสงผลให
เกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีได ในทางตรงกันขามถาไมสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยน แปลง
ดังกลาวได ก็จะเกิดอคติ ความคิดความรูสึก ตอตาน เกิดความขัดแยงขึ้น ทําใหเกิดโลกทัศนตอชีวิต
ไมดี สงผลใหมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไมดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เจษฎา  ปนเพ็ง 
(2547:82) ไดศึกษาการปรับตัวของผูสูงอายุที่มีฐานะยากจน ในจังหวัดเพชรบูรณพบวาโลกทัศนตอ
ชีวิตมีอิทธิพลตอการปรับตัวของผูสูงอายุยากจน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซ่ึงพบวา
คร่ึงหนึ่งของกลุมตัวอยาง(รอยละ 50.27) มีโลกทัศนตอชีวิตดานบวก คือเห็นดวยวาผูสูงอายุควรจะ
มีเงินเพื่อไวใชจายเมื่อจําเปน (รอยละ96.76) วัยสูงอายุเปนวัยแหงการพักผอน(รอยละ96.76) 
ผูสูงอายุเปนผูที่มีประสบการณในชีวิตสามารถสั่งสอนบุตรหลาน และบุคคลรุนหลังได(รอยละ 
95.68) ผูสูงอายุมีความสามารถในการแนะนํา ในเรื่องการจัดงานพิธีตางๆในหมูบานได(รอยละ 
94.05)ผูสูงอายุควรไดรับการเชื้อเชิญมารวมงานพิธีตางๆในหมูบาน(รอยละ 92.43)ผูสูงอายุควรมี
การเยี่ยมเยียนผูสูงอายุดวยกัน(รอยละ 89.73 ) ผูสูงอายุควรมีการรวมกิจกรรมในหมูบาน (รอยละ 
81.62) ผูสูงอายุควรมีความพึงพอใจในชีวิตปจจุบัน(รอยละ 80.54) และผูสูงอายุไมเห็นดวยในขอ
ที่วาผูสูงอายุไมจําเปนตองดูแลตนเอง(รอยละ71.35)และเมื่อเกิดการเจ็บปวยควรรอใหมีอาการมาก
จึงไปพบแพทย(รอยละ64.51)จากที่กลาวมาแสดงใหเปนวาโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุเปนตัว
แปรที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
    ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณพบวา การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลในครอบครัวของผูสูงอายุ   ไมถูกเลือกเขาสมการของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย  
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และดานสังคมซึ่งสามารถอธิบายไดวา จากการศึกษาครั้งนี้ผูสูงอายุไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
จากบุคคลในครอบครัวอยูในระดับปานกลาง แตผูสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย 
และดานสังคมอยูในระดับสูง ทั้งนี้จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีโรคประจําตัว หรือมี
ปญหาทางดานสุขภาพ  รอยละ 55.5 ซ่ึงกิจกรรมการดูแลตนเองในภาวะนี้เปนกิจกรรมที่บุคคลพึง
กระทําเพื่อเอาชนะปญหาสุขภาพอนามัย ไดแกการแสวงหาความชวยเหลือจากบุคคลที่เชื่อถือได 
โอเร็ม (Orem 1991 : 199) ซ่ึงบุคคลในครอบครัวสวนใหญเปนบุคคลที่อายุนอยกวา   ประสบการณ
เกี่ยวกับปญหาโรคภัยไขเจ็บมีนอย  ความรูเรื่องปญหาสุขภาพที่ผูสูงอายุเปนก็มีไมมากพอที่จะ
เช่ือถือได ผูสูงอายุจึงพยายามที่จะหาวิธีที่ถูกตองในการดูแลตนเองดวยตนเองเปนการชดเชย และ
การที่ไดมาเขาชมรมผูสูงอายุก็เปนวิธีการหนึ่งที่ผูสูงอายุเลือกปฏิบัติ ทําใหผูสูงอายุไดรับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากกลุมผูสูงอายุดวยกัน ที่มีปญหาสุขภาพคลายตนเอง และบุคลากรทาง
สาธารณสุขในชมรมผูสูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญทางปญหาสุขภาพไดประการหนึ่ง และการมาเขา
ชมรมทําใหผูสูงอายุไดรับการแนะแนวทาง ในการดูแลตนเองอยางถูกตอง (ชลธิชา  วังวิเวก  2537 : 
113) ประกอบกับกิจกรรมการดูแลตนเองดานรางกายสวนใหญเปนกิจกรรมที่ตัวผูสูงอายุเอง
สามารถปฏิบัติดวยตนเองได และเปนกิจกรรมที่ไดปฏิบัติมาตั้งแตแตเด็กจากการแนะนําสั่งสอน
จากผูปกครอง   ครูในโรงเรียน เชน การอาบน้ํา  การทําความสะอาดบาน  และเครื่องนอน  การ
รับประทานอาหาร ฯลฯ เปนตน แตก็ยังมีพฤติกรรมบางอยางที่ตองปรับเปลี่ยนบางเมื่อเขาสูวัย
สูงอายุ เชน การปองกันอุบัติเหตุ  และความรูในการปองกันอุบัติเหตุดังกลาวก็สามารถหาไดเมื่อเขา
ชมรมผูสูงอายุ และประกอบกับในการศึกษาครั้งนี้ผูสูงอายุสวนใหญอายุยังไมมาก อยูในชวง 60-69 
ป ซ่ึงสามารถจัดการดูแลตนเอง (Orem 1991 : 113-114) ได 
   ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณพบวาการเห็นคุณคาในตนเองไมถูกเลือกเขา
สมการของพฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจ  ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาการเห็นคุณคาใน
ตนเองของผูสูงอายุไมใชปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจ  ทั้งนี้เปน
เพราะอําเภอตากฟาอยูในเขตชนบท และผูสูงอายุสวนใหญอยูในครอบครัวขยายที่ประกอบไปดวย
คูสมรส  และบุตรหลาน/ญาติ รอยละ 33.6  บทบาทของผูสูงอายุสวนใหญจะเปลี่ยนแปลงจาก
หัวหนาครอบครัว  ซ่ึงเปนผูนํารายไดมาเลี้ยงครอบครัว เปนสมาชิกในครอบครัวแทนโดยมีบุตร
หลานทําหนาที่เปนผูหารายไดเก็บและบริหารรายได จะมีเปนบางสวนที่บุตรหลานใหไวเพื่อซ้ือ
หมากพลู รับประทาน แตบุตรหลานก็ยังคงยกยองใหเกียรติผูสูงอายุในฐานะผูมีประสบการณ จึง
เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหการศึกษาครั้งนี้ผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีคุณคาในระดับปานกลาง แตการรูสึก
มีคุณคาดังกลาวสงผลใหผูสูงอายุมีการดูแลตนเองดานรางกาย จิตใจ  สังคม  แตไมไดสงผลให
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ผูสูงอายุมีการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจ   เนื่องจากปจจัยดานความเสื่อมถอยของรางกาย จึงทําให
ผูสูงอายุมีการพึ่งพาบุตรหลาน และรัฐบาลทางดานเศรษฐกิจอยู 
        ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณพบวาโลกทัศนตอชีวิตไมถูกเลือกเขาสมการของ
พฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคม  และดานเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาโลกทัศนตอชีวิต
ของผูสูงอายุไมใชปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคม  และดานเศรษฐกิจ 
ทั้งนี้เปนเพราะผูสูงอายุสวนใหญในอําเภอตากฟาอยูในครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรกรรมทําไร และ
เมื่อเขาสูวัยสูงอายุสวนใหญจะยกที่ดินทํากินใหบุตรหลานทํา หรือไมก็จะใหเชา  ทําใหผูสูงอายุมี
รายไดคงที่หรือไมก็ลดลงจะมีเพียงสวนนอยที่ยังคงประกอบอาชีพทําไรตอไปจนกวารางกายจะทน
สูไมไหว ถึงแมวาจะยังคงทําไรตอไปแตปริมาณผลผลิตที่ไดรับในแตละปเมื่อเทียบกับรายจายแลว
ลดลงกวาในอดีตเนื่องจากกระบวนการทําไรทุกขั้นตอนตองอาศัยพละกําลัง แตเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ
พละกําลังตางๆก็ลดลง รางกายเสื่อมลงตามวัยตองจางทุกขั้นตอน จึงทําใหผลกําไรที่ไดลดลง 
นอกจากนี้แลวยังมีผูสูงอายุอีกจํานวนหนึ่งที่ยังตองทํางานในขณะที่ สังคมแทบจะไมมีงานที่จะให
ผูสูงอายุทําเพราะสวนหนึ่งไมตองการจางแรงงานผูสูงอายุเพราะมีทัศนะคติวา ผูสูงอายุทํางานไดไม
เต็มที่ประสิทธิภาพของงานต่ํากวาคนวัยแรงงานทั่วไปและผูสูงอายุปวยบอย ซ่ึงตองจายสวัสดิการ
ในสวนนี้มากกวาคนวัยแรงงาน (มะลิวัลย   บุษบงค  2544 : 24) ดังนั้นถึงแมผูสูงอายุจะมีโลกทัศน
ที่ดียอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได แตผูสูงอายุถูกจํากัดดวยสภาพรางกายที่เสื่อมถอยลง เกิด
ภาวะโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน จึงทําใหโลกทัศนตอชีวิตไมสามารถเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองดานเศรษฐกิจได สวนทางดานพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคมของผูสูงอายุสามารถ
อธิบายไดวาผูสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคมอยูในระดับสูงทั้งนี้เปนผลมาจากอําเภอ
ตากฟาเปนอําเภอที่ตั้งอยูในเขตชนบท การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ยอมเกิดขึ้นแบบชาๆทําให
ผูสูงอายุมีระยะเวลาในการเรียนรู และปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวประกอบกับกิจกรรม
การดูแลตนเองดานสังคม สวนใหญเปนกิจกรรมที่ผูสูงอายุคุนเคยและปฏิบัติมาตั้งแตยังไมเขาสูวัย
สูงอายุ เชน การรวมงานประเพณี  หรืองานพิธีตางๆ เชนงานบวช  การทําบุญ  การรวมกิจกรรม
รณรงค  การพบปะพูดคุย  แตมีกิจกรรมใหมคือการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ซ่ึงในชมรมก็มีแต
ผูสูงอายุที่รูจักคุนเคยกันเปนอยางดีอยูแลว และกิจกรรมในชมรมผูสูงอายุสวนใหญสงเสริมการดแูล
ตนเองดานสังคมทั้งส้ินจึงทําใหโลกทัศนตอชีวิตไมมีอิทธิพลตอการดูแลตนเองดานสังคม 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ คือ การ
เตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ   การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว  โลกทัศน
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ตอชีวิตของผูสูงอายุ  และการเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ  ซ่ึงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูสูงอายุ พบวา อายุ  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  และภาวะการมีโรคประจําตัว 
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกตางกัน ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการนําผลการ 
วิจัยไปใชเพื่อสงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุและการทําวิจัยในครั้งตอไป ดังตอไปนี้ 
 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. จากผลการวิจัย พบวา การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการดูแลตนเองทั้งดานรางกาย  จิตใจ  สังคม  และเศรษฐกิจ จึงควรมีการสงเสริมการ
เตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุใหประชาชนที่มีอายุ 40 ปโดยการอบรมใหความรู เพื่อเตรียม
ความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุทั้ง 5 ดานคือ ดานการเงินสนับสนุนใหกลุมประชาชนดังกลาวเก็บ
เงินไวใชในชวงสูงอายุ โดยการฝากธนาคาร ทําประกันชีวิต ฯลฯ ตามความเหมาะสมของแตละ
บุคคลดานการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ใหกลุมประชาชนดังกลาวคิดและวางแนวทางในการหา
งานที่เหมาะสมกับตนเองทําในยามสูงอายุ เชนใครอยากทําอะไรก็รวมกลุมกันฝกหัดใหชํานาญเพื่อ
เอาไวทํายามสูงอายุ  ดานที่อยูอาศัยก็ตองมีการเตรียมที่อยูเชนการสรางบานที่เหมาะสมกับสภาวะ
ของตนเอง  สวนการเตรียมตัวดานรางกาย โรงพยาบาลตากฟาจะจัดทําส่ือตางๆ เชน แผนพับ  CD  
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ และการดูแลตนเอง ตลอดจนวิธีการออก
กําลังกายที่เหมาะสมกับแตละบุคคลตามขอจํากัดตางๆ   และออกตรวจสุขภาพเบื้องตน ให
ประชาชนกลุมดังกลาวปละ 2 ครั้งในวันประชาคม  และการเตรียมตัวทางดานจิตใจ โดยการจัดให
ความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ และการฝกการยอมรับการเปลี่ยนตางๆที่จะเกิดขึ้น  
ชักชวนกันเขาวัดฟงธรรมทําจิตใจใหสงบ และชักชวนกลุมบุคคลดังกลาวเขารวมกิจกรรมของ
ชมรมผูสูงอายุ เปนตน  
 2.  จากผลการวิจัย พบผูสูงอายุในอําเภอตากฟามีพฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย  
และสังคมอยูในระดับสูง แตพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ และดานเศรษฐกิจอยูในระดับปาน
กลาง ดังนั้นจะนําขอมูลดังกลาวเผยแพรใหผูเกี่ยวของ กับผูสูงอายุทราบ และหาแนวทางในการ
กระตุนพฤติกรรมการดูแลตนเองทั้ง 2 ดานใหสูงขึ้น ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวนาจะจัดขึ้นในชมรม
ผูสูงอายุ เชน การจัดใหมีการฝกการทําดอกไมจันทน หรืออาชีพอ่ืนๆเพื่อ สงขาย และหาตลาดให
ผูสูงอายุมีรายไดเสริม  หรือการใหความรูเกี่ยวกับวิธีลดความวิตกกังวล  เปนตน 
 3. จากผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการดูแลตนเองของผูสูงอายุขึ้นอยูกับปจจัย
ดาน อายุ สถานภาพทางเศรษฐกิจ   และภาวะการมีโรคประจํา ผูวิจัยจะนําขอมูลดังกลาวไปเผยแพร
ใหผูเกี่ยวของทราบ และจัดกลุมผูสูงอายุตามความสามารถในการดูแลตนเองออกเปน 3 กลุม คือ
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กลุมที่ดูแลตนเองไดดี ไดแกผูสูงอายุที่มีอายุ60-65 ป  สถานภาพทางเศรษฐกิจอยูในลักษณะ
เพียงพอใชจาย/เพียงพอใชจายมีเหลือเก็บ  และ/หรือมีโรคประจําตัวหรือไมมีก็ได  กลุมที่ดูแล
ตนเองไดปานกลาง ไดแก ผูสูงอายุที่มีอายุ 66-75 ป สถานภาพทางเศรษฐกิจอยูในระดับเพียงพอใช
จาย  และมีหรือไมมีโรคประจําตัวก็ได  และกลุมที่ดูแลตนเองไดนอย ไดแก ผูสูงอายุ ที่มีอายุ 76 ป 
ขึ้นไป  สถานภาพทางเศรษฐกิจแบบไมเพียงพอใชจาย  และมีโรคประจําตัว เพื่อเปนการแกไข
ปญหา และทํางานไดตรงตามความตองการของชุมชน 
 4. จากผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุที่มีโรคประจําตัวมีการดูแลตนเองสูงกวาผูสูงอายุที่
ไมมีโรคประจําตัว  ดังนั้นผูวิจัยจะนํากลุมผูสูงอายุที่ไมมีโรคประจําตัวมาสงเสริมพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองใหมากขึ้นโดยการจัดอบรม  และการติดตามเยี่ยมบานเพื่อปองกันการเกิดโรคตอไป 
          
  ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของการดูแลตนเอง  ของผูสูงอายุที่อยูใน
ชมรมและนอกชมรมผูสูงอายุ ที่อยูในหมูบานตางๆ เพื่อนําผลการวิจัยไปวางแผนการดําเนินงานกับ
ผูสูงอายุอยางเหมาะสมตอไป 
 2.  ควรมีการศึกษาถึงทัศนคติที่มีตอผูสูงอายุ ในกลุมประชาชนวัยตางๆ เชน กลุม
นักเรียน นักศึกษา   วัยผูใหญตอนตน  วัยผูใหญตอนปลาย เพื่อนําผลไปวางแผนการรณรงคเพื่อให
มีการปฏิบัติตอผูสูงอายุอยางเหมาะสม 
 3.   ควรมีการศึกษาการดูแลตนเองในดานจิตใจ  และดานเศรษฐกิจซึ่งเปนดานที่
ผูสูงอายุในการศึกษาครั้งนี้ดูแลตนเองในระดับปานกลาง ในกลุมวัยผูใหญตอนปลาย เพื่อนํา
ผลการวิจัยไปวางแผนการใหการดูแลเพื่อการเตรียมตัวไปสูวัยสูงอายุอยางมีความสุข และไมเปน
ปญหา และไมเปนภาระตอสังคมตอไป 
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แบบสัมภาษณสําหรับการวิจัย 
เร่ือง  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสงูอายุ ในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

------------------------ 
 

 แบบสัมภาษณชุดนี้ เปนเครื่องมือเพื่อประกอบการศึกษาวิจัยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ซ่ึงอยูในการควบคุมดูแลของคณาจารยที่ปรึกษา ผลที่ไดจากการตอบแบบสัมภาษณของ
ทานจะเปนขอมูลในการเขียนวิทยานิพนธ ซ่ึงจะเปนประโยชนทางวิชาการ ในสาขาวิชาจิตวิทยา
ชุมชน ภาควิชาจิตวิทยา และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คําอธิบาย 
 1. แบบสัมภาษณนี้ใชกับผูสูงอายุที่มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 

     2. โปรดตอบใหตรงกับความคิดเห็น หรือความรูสึกของทานใหมากที่สุด และกรุณา
ตอบแบบสัมภาษณ ใหครบทุกขอ เพื่อความสมบูรณของแบบสัมภาษณ เพราะแบบสัมภาษณที่
สมบูรณเทานั้นจึงจะสามารถนําไปใชในการวิจัยได คําตอบของทานจะถือเปนความลับ และไมมี
ผลกระทบตอผูใด เพราะขอมูลที่ไดจะนําไปวิเคราะห และเสนอผลเปนภาพรวม เพื่อใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานผูสูงอายุ 

     3.   แบบสัมภาษณแบงออกเปน 6 สวน 
       3.1  แบบสัมภาษณ เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 
       3.2  แบบสัมภาษณ เกี่ยวกับการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ 
      3.3  แบบสัมภาษณ เกี่ยวกับ การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใน

ครอบครัว 
       3.4  แบบสัมภาษณ เกี่ยวกับ การเห็นคุณคาในตนเอง 
       3.5  แบบสัมภาษณ เกี่ยวกับ โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ 
       3.6  แบบสัมภาษณ เกี่ยวกับ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
 

ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานทีใ่หความรวมมอืในการวิจัยคร้ังนี้ 
นางสาวเตือนใจ   ทองคํา 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน 
ภาควิชาจติวิทยา และการแนะแนว 

บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสัมภาษณเร่ือง 
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสงูอายุ ในอาํเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 

 
 
สวนที่ 1  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 
คําอธิบาย  โปรดทําเครื่องหมาย  ในวงเล็บที่ตรงกับคําตอบของผูสูงอายุที่ใหสัมภาษณ 
1. ผูใหสัมภาษณ เปน 
     (  ) 1. เพศชาย   
     (  ) 2. เพศหญิง 
2.  ผูใหสัมภาษณ มีอายุระหวาง 
     (  ) 1.  60-64 ป 
     (  ) 2.  65-69 ป 
     (  ) 3.  70-74 ป 
     (  ) 4.  75 ปขึ้นไป 
3.  ปจจุบันผูใหสัมภาษณ มีสถานภาพทางเศรษฐกิจเปนอยางไร 
     (  ) 1.  เพียงพอใชจาย 
     (  ) 2.  เพียงพอใชจาย และมีเหลือเก็บ 
     (  ) 3.  ไมเพียงพอใชจาย 
4.  ปจจุบันผูใหสัมภาษณ พักอาศัยอยูกับใคร 
     (  ) 1.  พักอยูตามลําพังคนเดียว 
     (  ) 2.  พักอาศัยอยูกับคูสมรส 
     (  ) 3.  พักอาศัยอยูกับบุตร/หลาน/ญาติ 
     (  ) 4.  พักอาศัยอยูกับคูสมรสและบุตรหลาน/ญาติ 
     (  ) 5.  พักอาศัยอยูกับบุคคลอื่นที่ไมใชคูสมรส และไมใชบุตรหลาน และไมใชญาติ 
5.  ปจจุบันผูใหสัมภาษณ มีโรคประจําตัวหรือไม 
     (  ) 1.  มี ระบุโรคประจําตัวคือ................................ 
     (  ) 2.  ไมมีโรคประจําตัว 
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สวนที่ 2  แบบสัมภาษณการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ 
คําอธิบาย  แบบสัมภาษณตอไปนี้ เปนการสัมภาษณเกี่ยวกับการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ 
ในชวงกอนที่ผูใหสัมภาษณจะมีอายุ 60  ป  ผูใหสัมภาษณไดมีการเตรียมตัวหรือวางแผนในเรื่อง
ตอไปนี้หรือไม อยางไร โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับการเตรียมตัวกอนเขาสูวัย
สูงอายุ ของผูใหสัมภาษณวาตรงกับระดับใด 
 

ระดับการเตรยีมตัว ขอ การเตรียมตวักอนเขาสูวยัสูงอาย ุ
มาก ปาน

กลาง 
นอย/ 

ไมไดเตรยีม 
 
1. 

ดานการเงิน 
ทานไดเตรียมสะสมเงินทอง  ไวเพื่อใชจาย  เมื่อสูงอายุ 

   

2. ทานมีการประเมิน  รายรับ - รายจาย  เพื่อเตรียมตัววาง
แผนการใชจายเมื่อสูงอายุ 

   

3. ทานมีการวางแผน  เร่ืองรายได เมื่อตองหยุดทํางานในวัย
สูงอายุ 

   

4. ทานเตรียมทําประกันชีวิต   ประกันภัย  ไวเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต 

   

 
5. 

ดานที่อยูอาศัย 
ทานเตรียมหาบาน และที่ดินเปนของตนเอง  สําหรับการ
อยูอาศัยเมื่อสูงอายุ 

   

6. ทานไดคิดไววา  เมื่อทานเปนผูสูงอายุทานจะอยูอาศัยกับ
ใคร 

   

7. ทานวางแผน  เกี่ยวกับบุคคลที่ทานอาจจะพึ่งพาอาศัยได
ยามที่ทานเดือดรอนเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ 

   

8. ทานปรับปรุงบานใหนาอยู และอยูในสภาพที่ดี(เก็บทิ้ง 
บริจาคของใชที่ไมจําเปน) โดยคํานึงถึงความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ เมื่อสูงอายุ 

   

 
9. 

ดานการใชเวลาวาง 
ทานไดเตรียม  หางานอดิเรกที่ทานอยากทํา   เมื่อเขาสูวัย
สูงอายุ 
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ระดับการเตรยีมตัว ขอ การเตรียมตวักอนเขาสูวยัสูงอาย ุ
มาก ปาน

กลาง 
นอย/ 

ไมไดเตรยีม 
10. ทานวางแผน ใชเวลาวาง  เมื่อสูงอายุ   โดยการเปนสมาชิก

กลุม หรือชมรม เพื่อเขารวมกิจกรรมตางๆ 
   

11. เมื่อสูงอายุ  ทานวางแผนใชเวลาวาง ไปผักผอนตาม
สถานที่ตางๆ  

   

12. เมื่อสูงอายุ   ทานวางแผนใชเวลาวาง  ในการเขารวมกิจ  
กรรมทางศาสนามากขึ้น เชน การทําบุญ ทําสมาธิ  การ
ปฏิบัติธรรม 

   

 
13. 

ดานรางกาย 
ทานมีการตรวจสุขภาพ ทุกป เพื่อเตรียมรางกายใหพรอม
กอนเขาสูวัยสูงอายุ 

   

14. ทานออกกําลังกาย  เปนประจํา อยางนอยสัปดาหละ 3 
วันๆละประมาณ 20-30 นาที จะไดมีสุขภาพรางกายที่
แข็งแรงเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ 

   

15. ทานไดศึกษา   เกี่ยวกับอาหารที่ เหมาะ  สม  และเปน
ประโยชนสําหรับวัยสูงอายุ 

   

16. ทานไดศึกษา  เกี่ยวกับรูปแบบของ การออกกําลังกายที่
เหมาะ สม และเปนประโยชนสําหรับวัยสูงอายุ 

   

 
17. 

ดานจิตใจ 
ทานหาขอมูล  เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวัย
สูงอายุ   

   

18. ทานไดเตรียมใจไวแลว  สําหรับบทบาทตางๆ ทางสังคม  
ตลอดจนการยอมรับนับถือจากผูอ่ืนที่ลดนอยลง 

   

19. ทานไดเตรียมใจไวแลว  สําหรับการสูญเสียบุคคลอันเปน
ที่รัก ตลอดจนการสิ้นอายุขัยของตัวทานเอง 

   

20. ทานศึกษา ธรรมะหรือคําสอนทางศาสนา และฝกปฏิบัติ  
เชนฝกกรรมฐาน เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นเมื่อเปนผูสูงอายุ  และหาทางแกไข 
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สวนที่ 3  แบบสัมภาษณเก่ียวกับการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว 
คําอธิบาย  แบบสัมภาษณสวนนี้ แตละขอ หมายถึงส่ิงที่ผูใหสัมภาษณ  ไดรับจากบุคคลในรอบครัว 
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง ที่ตรงกับการไดรับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว 
ของผูใหสัมภาษณวาอยูในระดับมากนอยเพียงใด 

ระดับการไดรับการสนับสนุน ขอ การไดรับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว 
มาก ปาน

กลาง 
นอย/ 

ไมไดรับ 
1. สมาชิกในครอบครัวของทาน หาหนังสือ/เอกสาร หรือเลา

ใหทานฟง เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัว  เพื่อสงเสริมการดูแล
ตนเองที่ถูกตอง และเหมาะสม 

   

2. เมื่อทาน มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ซ่ึงอาจกอใหเกิด
ปญหาสุขภาพ  เชน  ซ้ือยาชุดมารับประทานเอง   ไม
รับประทานผัก ผลไม ฯลฯสมาชิกในครอบครัวจะอธิบาย
ใหทานทราบถึงโทษ และแนะนําใหทานมีการปฏิบัติตัวที่
ถูกตอง และเหมาะสม  

   

3. เมื่อทานมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวใน
ชีวิตประจําวันทานสามารถขอคําแนะนําไดจากสมาชิกใน
ครอบครัวของทาน 

   

4. เมื่อมีขาวเกี่ยวกับโรคติดตอ ระบาด  เชน ไขหวัดนก 
ไขเลือดออก ตาแดง ฯลฯสมาชิกในครอบครัวจะแจงให
ทานทราบและแนะนําวิ ธีการปฏิบัติตัวที่ ถูกตองเพื่อ
ปองกันโรคดังกลาว 

   

5. เมื่อทานลืม ปฏิบัติกิจกรรมที่ทานตองปฏิบัติเปนประจํา 
เชน   ออกกําลังกาย/รับประทานอาหาร/รับประทานยา/ 
ไปทําบุญ /เขารวมกิจกรรมในชุมชนในชมรมผูสูงอายุ
ฯลฯ สมาชิกในครอบครัวจะคอยเตือนทาน 

   

6. สมาชิกในครอบครัวทาน เขาใจ ในตัวทานเสมอ ไมวา
ทานจะแสดงพฤติกรรมแบบใดออกมาก็ตาม 

   

7. สมาชิกในครอบครัวทาน ใหความรัก และดูแลเอาใจใส
ตอการดําเนินชีวิตประจําวันของทาน 
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ระดับการไดรับการสนับสนุน ขอ การไดรับการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว 
มาก ปาน

กลาง 
นอย/ 

ไมไดรับ 
8. สมาชิกในครอบครัวทาน  จะคอยใหกําลังใจเมื่อทาน

สามารถดูแลตนเอง หรือทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
ตัวทานเองไดสําเร็จ 

   

9. สมาชิกในครอบครัวจะใหความสําคัญ และเห็นคุณคาตอ
ส่ิงที่ทานปฏิบัติเสมอ 

   

10. เมื่อทานมีเร่ืองไมสบายใจ   สมาชิกในครอบครัวจะแสดง
ความเห็นอกเห็นใจทาน 

   

 
11. 

ดานวัตถุ /การบริการชวยเหลือ 
สมาชิกในครอบครัวทาน  จัดหา และเตรียมอุปกรณที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการดูแลตนเอง
ของทาน เชนการจัดหาวิทยุ โทรทัศนใหเพื่อคลายเหงา  
จัดทําไมพลองเพื่อใชในการออกกําลังกาย ฯลฯ 

   

12. เมื่อทานเกิดเจ็บปวยไมสามารถดูแลตนเองได   สมาชิกใน
ครอบครัวทาน  จะชวยดูแล พาไปพบแพทย  

   

13. เมื่อทานตองการเดินทาง  ไปในสถานที่ตางๆ เชนวัด 
พบปะเพื่อน ประกอบพิธีทางศาสนา หรือการเขารวม
กิจกรรมตางๆสมาชิกในครอบครัวทานยินดีที่จะพาทาน
ไป 

   

14. สมาชิกในครอบครัวทานมักใหเงินทาน  เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

   

15. หากทานตองทํากิจกรรมที่หนักๆ หรือเกินกําลังที่ทาน
สามารถทําคนเดียวได   สมาชิกในครอบครัวทานจะรีบ
เขามาชวยทานทํากิจกรรมนั้นทันที เชนยกของ 
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สวนที่ 4  แบบสัมภาษณเก่ียวกับการเห็นคุณคาในตนเอง 
คําอธิบาย  แบบสัมภาษณตอไปนี้ เปนการสัมภาษณเกี่ยวกับการเห็นคุณคาในตนเอง  
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณมากที่สุด 

ระดับความคดิเห็น ขอ การเห็นคณุคาในตนเอง 
เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวยนอย/ 
ไมเห็นดวย 

 
1. 

ดานลักษณะทางกาย 
ทานภูมิใจที่ตนเองสามารถทําสิ่งตางๆไดดวย
ตนเอง 

   

2. ในรอบปที่ผานมา  ทานรูสึกภูมิใจ ที่ตนเองไมเคย
เจ็บปวยถึงขั้นตองเขาโรงพยาบาล 

   

3 
 

บอยคร้ังที่ทานรูสึกหงุดหงิดกับสภาพรางกายที่
เส่ือมถอยไป เชน  ตามองไมชัด หูฟงไมไดยิน 
ผิวหนังแหงกราน  

   

4 ทานคิดวาทานเปนคนแข็งแรง    
 
5. 

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
ทานไดรับการยอมรับ และ ความเคารพนับถือ 
จากผูอ่ืน 

   

6. ทานรูสึกวาตนเอง ไดเปนสวนหนึ่งในการทํา
กิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัว และ/หรือใน
สังคม 

   

7. ทานรูสึกวาลูกหลาน และ/หรือคนอื่นๆในชุมชน  
ชอบเขามาพูดคุย หรือขอคําปรึกษาจากทาน 

   

8. ทานเปนคนราเริงสนุกสนาน   ที่ใครๆชอบอยู
ใกลชิด 

   

 
9. 

ดานความสําเร็จของตนเอง 
เมื่อคิดถึงอดีตทานรู สึกพอใจที่ เปนผูประสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงาน 

   
 

10. ทานพอใจที่ เปนผูประสบความสําเร็จในชีวิต
ครอบครัว 
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ระดับความคดิเห็น ขอ การเห็นคณุคาในตนเอง 
เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวยนอย/ 
ไมเห็นดวย 

11. ทานพอใจกับการดําเนินชีวิตประจําวันที่ทาน
เปนอยู 

   

12. ทานรูสึกวาตนเองเปนบุคคลที่มีความสามารถคน
หนึ่ง 

   

13. ทานรูสึกวาตนเองสามารถตัดสินใจ ในเรื่องตางๆ 
ไดอยางมั่นใจ 

   

14. ทานรูสึกวาตนเองสามารถเปนแบบอยางที่ดีใน
การดําเนินชีวิตแกผูอ่ืนได 

   

 
15. 

ดานความเปนเอกลักษณแหงตน 
ทานรู สึกว าทานมีความเชี่ ยวชาญ  เชน  ดาน
สมุนไพร  แพทยแผนไทย  อาหาร ฯลฯ หรือมี
ความโดดเดน เชน รูปรางหนาตาดี  บุคลิกดี   การ
แตงกายดี  ฯลฯ  คนหนึ่ง ในชุมชน 

   

16. ทานรูสึกวา  ความเชี่ยวชาญ หรือความโดดเดน 
ดังกลาวทําใหทานเปนที่รูจักของคนในชุมชน 

   

17. ทานรูสึกดี  ที่มีคนเขามาใหความสําคัญ และเห็น
คุณคา ในความโดดเดน หรือความเชี่ยวชาญของ
ทาน เชน มาขอคําแนะนําปรึกษา 

   

18. ทานมั่นใจวาความเชี่ยวชาญ และความโดดเดน
ของทาน ยังมีคนรุนหลังอีกมากมายที่ตองการ
เรียนรูและสืบทอดตอไป 
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สวนที่ 5  แบบสัมภาษณเก่ียวกับโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ 
คําอธิบาย  แบบสัมภาษณตอไปนี้ เปนการสัมภาษณเกี่ยวกับโลกทัศนตอชีวิต   
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง  ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของผูใหสัมภาษณมากที่สุด 
 

ระดับความคดิเห็น ขอ ความคิดเหน็เกี่ยวกับโลกทศันตอชีวิต 
เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวยนอย/ 
ไมเห็นดวย 

1. ทานเขาใจ และยอมรับวา สังคมไทยที่เปลี่ยนจาก
ครอบค รัวขยาย เปนครอบครั ว เ ดี่ ย ว ทํ า ให
ประชาชนรุนหลังเขมแข็ง สามารถตอสูชีวิต กลา
ตัดสินใจไดดวยตนเอง ซ่ึงเปนเรื่องที่ดี 

   

2. ทานเขาใจ และ ยอมรับวา  สังคมไทยปจจุบันทํา
ใหทานและคนรุนหลังหางเหินกันมากขึ้นเพราะ
เด็กจะสนใจทานนอยลงแตสนใจอยางอื่นใหมๆ
มากขึ้น  

   

3. ทานตองพัฒนาตนเอง  ในดานความรู และสิ่ง
ใหมๆเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมจะ
ไดไมเกิดชองวางระหวางวัยมากนัก 

   

4. ทานเขาใจวา  วัยรุนกับทานมีชองวางระหวางวัย
มากเพราะฉะนั้นทานคิดวา   การขัดแยงตอง
เกิดขึ้น ซ่ึงทานสามารถทําใจยอมรับได 

   

5. ทานเขาใจ  และยอมรับวา  สังคมของทานจะแคบ
ลงเรื่อยๆ เหลือเฉพาะกลุมผูสูงอายุดวยกัน ซ่ึง
นับวันก็จะยิ่งลดลงเพราะความตาย 

   

6. ทานเขาใจ และยอมรับวา  ปจจุบันทานตองหยุด
ทํางาน เนื่องจากสภาพรางกายที่เสื่อมลง   

   

7. ทานเขาใจ  และยอมรับวา  ทานจะมีรายไดนอยลง 
หรือขาดรายไดซ่ึงยอมสงผลใหทานไมมีเงินใช
จายที่สะดวกสบายเหมือนกอน   
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ระดับความคดิเห็น ขอ ความคิดเหน็เกี่ยวกับโลกทศันตอชีวิต 
เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวยนอย/ 
ไมเห็นดวย 

8. ทานเขาใจวา  ลูกหลานตองออกไปรับจางทํางาน
นอกบาน เพื่อหารายไดมาใชจายในครอบครัว  
ตองทิ้งใหทานอยูบานตามลําพัง ซ่ึงตองเหงาบาง 
ทานจึงตองหากิจกรรมที่ทําใหคลายเหงา 

   

9. ทานคิดวาปจจุบันเงิน ทองหายากกวาในอดีต 
ส่ิงของ  และคาครองชีพตางๆ ก็แพงโดยเฉพาะคา
รักษาพยาบาล   ดังนั้นทานจะตองตั้งใจที่จะดูแล
ตนเองเพื่อปองกันการเจ็บปวย 

   

 
10 

ดานวัฒนธรรม 
ทานเขาใจวาปจจุบันเพศชายนอยกวาเพศหญิง จึง
ทําใหเพศหญิงสวนใหญทําทุกวิ ถีทางเพื่อให
ตัวเองดูดี และเปนที่นาสนใจของเพศชาย เชน 
ตองทําตัวทันสมัย  ดื่ม เหลาสูบบุห ร่ี  แตงตัว
ลอแหลมเพื่อใหเห็นทรวดทรงที่นาสนใจ  ซ่ึงทาน
รับไมได 

   

11 ทานรับไมได  ที่คนสวนใหญในปจจุบันมีคานิยม
ทางดานวัตถุมาก ใชจายฟุมเฟอยเพื่อใหสังคมมอง
วาตนเองไมตกยุค ตกสมัย 

   

12 ท านรับไม ได อย า งยิ่ ง  กับขนบธรรม เนี ยม 
ประเพณี และวัฒนธรรม ในปจจุบัน 

   

13. ปจจุบันทานถูกคนรุนหลังมองวาเปนผูลาสมัย 
พูดคุยไมรูเรื่อง จูจี้ ขี้บน บุตรหลานไมอยากเขา
ใกล ซ่ึงทานเขาใจและยอมรับได 

   

14 ทานคิดวาเทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ เชน โทรศัพท  การส่ือสาร คอมพิวเตอร 
ฯลฯ ทําใหคนหางเหินกันมากขึ้น 
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ระดับความคดิเห็น ขอ ความคิดเหน็เกี่ยวกับโลกทศันตอชีวิต 
เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวยนอย/ 
ไมเห็นดวย 

15 ทานคิดวา เทคโนโลยี  และส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆที่เกิดขึ้นในปจจุบันมีทั้งดานบวก 
และดานลบขึ้นอยูกับวาผูใชจะมีจริยธรรมมาก
นอยเพียงใด เชน การใชคอมพิวเตอรในการตัด
ตอส่ือลามก  

   

16 ทานคิดวา เทคโนโลยี  และส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆเปนปจจัยหนึ่งที่จะสามารถนําพา
ประเทศไทย ใหเจริญทัดเทียมกับนานาประเทศ
ได 

   

17 ทานคิดวาปจจุบันประเทศไทยกําลังพัฒนา
ทางดานวัตถุ เชนเทคโนโลยี และส่ิงอํานวย
ความสะดวกตางๆซึ่งเปนสิ่งที่ดี แตก็ตองไมลืม
ที่จะพัฒนาดานจิตใจของคนตามไปดวย 
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สวนที่ 6  แบบสัมภาษณเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
คําอธิบาย  แบบสัมภาษณตอไปนี้ เปนการสัมภาษณเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผูสูงอายุ 
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับระดับการปฏิบัติพฤติกรรม  ของผูใหสัมภาษณมาก 
ที่สุด 
 
พฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย 

ระดับการปฏบิัติ ขอ กิจกรรมปฏิบัติ 
สม่ําเสมอ/
เปนประ จํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมได
ปฏิบัติ 

 
 
1. 

การรักษาความสะอาดของรางกายและการดูแล
ความสะอาดเรียบรอยภายในบาน 
ทานอาบน้ํา แปรงฟนทุกวันๆละ 2 คร้ังเชา- เย็น 

   

2. ทานจัดที่อยูอาศัยภายในบานใหมีการระบายถายเท
อากาศที่ดี 

   

3. ทําความสะอาดเครื่องนอนทุก สัปดาห    
 
 
4. 

การรับประทานอาหาร และการขับถายอุจจาระ 
ปสสาวะ 
ทานรับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ 

   

5. ทานรับประทานอาหารประเภท ขาว นม เนื้อปลา 
ผัก และผลไม ทุกวัน 

   

6. ทานดื่มน้ําสะอาดวันละ 6-8 แกวทุกวัน    
7. ทานขับถายอุจจาระ และปสสาวะเปนปกติ ทุกวัน     
 
8. 

การปองกันอุบัติเหตุ และการออกกําลังกาย 
ทานเปลี่ยนอิริยาบถ หรือลุกนั่ง หรือยืนชาๆ อยาง
ระมัดระวัง เพื่อปองกันการหกลม 

   

9. ทานมักจะจัดสิ่งแวดลอมภายในบานใหปลอดภัย
เชน เก็บส่ิงของใหเปนระเบียบไมเกะกะ พื้นไมล่ืน 
ติดไฟฟาตลอดทางเดินในเวลากลางคืนฯลฯ 
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ระดับการปฏบิัติ ขอ กิจกรรมปฏิบัติ 
สม่ําเสมอ/
เปนประ จํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมได
ปฏิบัติ 

10. ทานออกกําลังกาย โดยการเดินเร็ว วิ่งเหยาะ รําจี้กง  
รําไมพลอง  หรืออ่ืนๆที่เหมาะกับทาน สัปดาหละ 
3 วันๆละ 20-30 นาทีหรือ การทํางานบานสะสม
คร้ังละ 10 นาทีรวมแลวไดวันละ 20-30 นาที 

   

 
 
11. 

การพักผอนนอนหลับ การงดใชสารเสพติด และ
การตรวจสุขภาพ 
ทานนอนหลับพักผอนคืนละ 6- 8 ช่ัวโมง 

   

12. ทานดื่มเครื่องดื่มประเภท ชา / กาแฟ    
13. ทานดื่มเครื่องดื่มประเภท แอลกอฮอล    
14 ทานตรวจสุขภาพอยางนอย ปละ 1 คร้ัง    
 
 
แบบสัมภาษณเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ 

ระดับการปฏบิัติ ขอ กิจกรรมปฏิบัติ 
สม่ําเสมอ/
เปนประ จํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมไดปฏิบัต ิ

 
15. 

ดานการพัฒนาการรูจักตนเอง 
ทานพิจารณาตนเอง   เพื่อใหทราบวาอุปนิสัยที่
แทจริงของทานเปนอยางไร 

   

16. ทานสํารวจวาในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทาน
ประสบความสําเร็จในเรื่องใดบาง 

   

17. เมื่อทานทํางานสิ่งใดไมสําเร็จ ทานจะสํารวจหา
สาเหตุกอนที่จะคิดวาตนเองไรความสามารถ 

   

18. ทานคนหาความสามารถ หรือจุดเดนของตนและ
คนหาขอบกพรองเพื่อการปรับปรุงและแกไข 
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ระดับการปฏบิัติ ขอ กิจกรรมปฏิบัติ 
สม่ําเสมอ/
เปนประ จํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมไดปฏิบัต ิ

 
19. 

ดานการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 
ระหวางการพูดคุยกับผูอ่ืน ทานจะตรวจสอบวาทั้ง
สองฝายมีความเขาใจในเรื่องที่พูดตรงกันหรือไม 

   

20. กอนการพูดคุย  ทานจะประเมินความสนใจของผูที่
ทานจะพูดคุยดวย 

   

21. ในระหวางการสนทนา  ทานใหความสนใจ กับ
คําพูด สีหนา และทาทางของผูที่ทานพูดคุยดวย 

   

 
22. 

ดานการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 
ทานวางแผนการทํากิจกรรมการพักผอนหยอนใจ 
รวมกับครอบครัว หรือเพื่อนๆ 

   

23. ทานหลีกเลี่ยงการเขากลุมเลน การพนัน ดื่มเหลา 
นินทาผู อ่ืน  เพราะเปนการเสีย เวลาโดยเปล า
ประโยชน 

   

 
24. 

การเผชิญปญหา 
เมื่ อท านเผชิญปญหา  ทานจะเริ่มตนดวยการ
พิจารณาวาปญหาที่เผชิญอยูคืออะไร 

   

25. กอนที่ทานจะแกปญหา เมื่อเกิดความทุกขใจ ทาน
จะพิจารณาวา ความทุกขใจนั้นเกิดจากอะไร 

   

26. ทานแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยพิจารณาถึงผลดี 
และผลเสียของวิธีการแกปญหา 

   

 
 
27. 

การพัฒนา และดํารงรักษาระบบสนับสนุนทาง
สังคม 
ทานแบงเวลาเพื่อเขารวมกิจกรรมทางสังคม โดย
มุ งหวั ง ว า จะไดพบ เพื่ อนใหม  หรือกระชั บ
ความสัมพันธกับเพื่อนเกา 
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ระดับการปฏบิัติ ขอ กิจกรรมปฏิบัติ 
สม่ําเสมอ/
เปนประ จํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมไดปฏิบัต ิ

28. ทานศึกษาหาขอมูลวา  มีกลุมบุคคลหรือหนวยงาน
ใดในชุมชนที่สามารถสนับสนุนหรือชวยเหลือทาน
ได  ในยามที่ทานเดือดรอน 

   

 
29. 

การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 
ทานฟงเทศน หรือการบรรยายธรรม หรือฟงคํา
สอนทางศาสนาในโอกาสตางๆ 

   

30. ทานแสดงความเห็นใจกับผูที่ไดรับความเดือดรอน 
ดีใจกับผูที่ไดรับความสําเร็จ 

   

 
แบบสัมภาษณเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคม 

ระดับการปฏบิัติ ขอ กิจกรรมปฏิบัติ 
สม่ําเสมอ/
เปนประ จํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมไดปฏิบัต ิ

31 ทานไปรวมงานประเพณี หรืองานพิธีตางๆ เชน งาน
บวช งานสมรส เมื่อไดรับเชิญ 

   

32 ทานไปรวมกิจกรรมทางศาสนา เชน การทําบุญใน
วันสําคัญทางศาสนา  การแหเทียนเขาพรรษา เวียน
เทียน  สงกรานต ทอดกฐิน ผาปา  ฯลฯ 

   

33 ทานเขารวมกิจกรรมรณรงค ที่จัดขึ้นในชุมชน เชน 
การเดินรณรงค  การรวมทําความสะอาดชุมชน  
ฯลฯ  

   

 
34 

กิจกรรมในชมรมผูสูงอายุ/ในกลุมผูสูงอายุดวยกัน 
ทานเปนสมาชิก ชมรมผูสูงอายุในหมูบาน และเขา
รวมกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ ที่ชมรมจัดใหมีขึ้น 
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ระดับการปฏบิัติ ขอ กิจกรรมปฏิบัติ 
สม่ําเสมอ/
เปนประ จํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมไดปฏิบัต ิ

35. ทานมักจะหากิจกรรมงายๆ เชน สวดมนต  ทําสมาธิ  
ทําอาหาร จักสาน รองเพลงฯลฯ ทําในกลุมผูสูงอายุ
ดวยกัน 

   

 
36. 

กิจกรรมในครอบครัว 
ทานมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัว
ของทานเทาที่ทานสามารถปฏิบัติได เชน การทํา
ความสะอาดบาน การทําอาหารรับประทาน   การ
ออกไปเที่ยวพักผอนในวันหยุดของครอบครัว ฯลฯ  

   

37. ทานมักจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนบุตรหลาน/ญาติพี่
นองที่ไมไดอยูบานเดียวกัน 

   

38. ทานจะแสดงสีหนายิ้มแยม  ทําจิตใจใหราเริงแจมใส 
ลูกหลานเห็นก็อยากพูดคุยทักทายทาน 

   

 
39. 

การพบปะพูดคุย และการสรางสัมพันธภาพ 
ทานมักจะไปพบปะพูดคุย  กับผูสูงอายุ หรือเพื่อน
บาน ในละแวกบานใกลเคียง 

   

40. ทานจะสรางสัมพันธไมตรี กับบุคคลในวัยเดียวกัน 
และตางวัยเสมอ 

   

41. ขณะพูดคุยกับบุคคลอื่นทานจะรักษามารยาทในการ
สนทนา เชนการเปนผูฟงที่ดี  ไมพูดคําหยาบดาทอ  
ไมกลาวรายใคร  

   

42. ทานมักจะเลานิทานใหเด็กฟง      
43. ทานยังติดตอพูดคุย  และไปมาหาสู กับเพื่อนเกา    
44. ทานจะแสดงสีหนายิ้มแยม  ทําจิตใจใหราเริงแจมใส 

ลูกหลานเห็นก็อยากพูดคุยทักทายทาน 
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ระดับการปฏบิัติ ขอ กิจกรรมปฏิบัติ 
สม่ําเสมอ/
เปนประ จํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมไดปฏิบัต ิ

 
45. 

การเยี่ยมเยียนเพื่อนบาน 
ถาทานทราบ  วาเพื่อนบานในละแวกบานใกลเคียง
เจ็บปวย ทานจะไปเยี่ยมเยียน 

   

 
แบบสัมภาษณเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจ 

ระดับการปฏบิัติ ขอ กิจกรรมปฏิบัติ 
สม่ําเสมอ/
เปนประ จํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมไดปฏิบัต ิ

46. ทานมีรายไดประจําทุกเดือนจากการทํางานดวย
ตนเอง  

   

47. ทานมีรายไดประจํ าทุก เดือนจาก  บุตร /ญาติ /
หนวยงาน/บุคคลอื่นให 

   

48. ทานมีการทํางานเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายไดในแตละ
เดือน 

   

49. ทานวางแผนการใชจายเงินทุกเดือน    
50. ในแตละเดือน ทานสามารถปฏิบัติไดตามแผนการ

ใชจายที่วางไว 
   

51. ทานประเมินรายรับ-รายจายของทานในแตละเดือน    
52. ทานใชจาย เงิน อยางประหยัดโดยใชจายเฉพาะสิ่งที่

จําเปนเทานั้น เชน คาอาหาร  ดูแลสุขภาพ การ
พักผอน  ทําบุญ ปรับปรุงที่อยูอาศัย เครื่องนุงหมที่
จําเปน เปนตน 

   

53 ทานใชจายเงินในการ ซ้ือหวย เลนการพนัน    
54. ทานใชหนี้สินที่ไปกูยืมจากบุคคลอื่นๆตรงตาม

กําหนดเวลา 
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ระดับการปฏบิัติ ขอ กิจกรรมปฏิบัติ 
สม่ําเสมอ/
เปนประ จํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมไดปฏิบัต ิ

55 หากทานมีเงินไมเพียงพอในการใชจาย ทานจะขอ
ยืมจากบุคคลอื่นๆ/บุตรหรือญาติ 

   

56 ทานมักจะนําเงินที่ทานมี ไปชวยเหลือบุตรหลาน 
และ/หรือไปทําบุญจนไมพอใชจายในแตละเดือน 

   

57 ทานนําขาวของในบานไปขาย จํานํา เมื่อมีเงินไม
พอใช 

   

58 ในแตละเดือนทานสามารถเก็บเงินไดมาก เพราะ
ทานประหยัดในการใชเงิน  โดยยอมอดทั้งๆที่มีเงิน 

   

59. ทานเก็บเงินรายไดบางสวนในแตละเดือนไวเพราะ
บุตรหลานจะไดนําเงินสวนนี้ไปจัดงานศพ เมื่อทาน
เสียชีวิต 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
คาคะแนนของแบบสัมภาษณเม่ือแยกเปนรายขอ 
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สวนที่ 2 แบบสัมภาษณการเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ 
จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ 

(คน/รอยละ) 
การเตรียมตวักอนเขาสูวยัสูงอาย ุ

มาก ปานกลาง นอย/ 
ไมไดเตรียม 

1.ทานไดเตรียมสะสมเงินทอง ไวเพื่อใชจาย เมื่อสูงอายุ 
( X  = 2.03) 

11/55 266/72.7 45/12.3 

2.ทานมีการประเมินรายรับ-รายจาย เพื่อเตรียมตัววาง
แผนการใชจายเมื่อสูงอายุ  ( X  = 1.86) 

45/12.3 223/60.9 98/26.8 

3.ทานมีการวางแผนเรื่องรายได เมื่อตองหยุดทํางานใน
วัยสูงอายุ ( X  = 1.97) 

64/17.5 226/61.7 76/20.8 

4.ทานเตรียมทําประกันชีวิต ประกันภัย ไวเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต ( X = 2.07) 

90/24.6 210/57.4 66/18 

5. ทานเตรียมหาบาน และที่ดินเปนของตนเอง สําหรับ
การอยูอาศัยเมื่อสูงอายุ ( X  = 2.49) 

190/51.9 167/45.6 9/2.5 

6.ทานไดคิดไววา เมื่อทานเปนผูสูงอายุทานจะอยูอาศัย
กับใคร ( X = 2.20) 

115/31.4 211/57.7 40/10.9 

7.ทานวางแผน เกี่ยวกับบุคคลที่ทานอาจจะพึ่งพาอาศัยได
ยามที่ทานเดือดรอนเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ  ( X  = 2.22) 

112/30.6 221/60.4 33/9.0 

8. ทานปรับปรุงบานใหนาอยู และอยูในสภาพที่ดี(เก็บ
ทิ้ง บริจาคของใชที่ไมจําเปน) โดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เมื่อสูงอายุ  ( X  = 2.24) 

127/34.7 201/54.9 38/10.4 

9. ทานไดเตรียม หางานอดิเรกที่ทานอยากทํา เมื่อเขาสูวยั
สูงอายุ   ( X = 2.03) 

76/20.8 224/61.2 66/18.0 

10. ทานวางแผน ใชเวลาวาง เมื่อสูงอายุโดยการเปน
สมาชิกกลุม หรือชมรม เพื่อเขารวมกิจกรรมตางๆ  
( X  = 2.01) 

80/21.9 210/57.4 76/20.8 

11.เมื่อสูงอายุ ทานวางแผนใชเวลาวางไปพักผอนตาม
สถานที่ตางๆ    ( X  = 1.91) 

60/16.4 212/57.9 94/25.7 
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จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ 

(คน/รอยละ) 
การเตรียมตวักอนเขาสูวยัสูงอาย ุ

มาก ปานกลาง นอย/ 
ไมไดเตรียม 

12. เมื่อสูงอายุ ทานวางแผนใชเวลาวาง ในการเขารวม
กิจกรรมทางศาสนามากขึ้น เชน การทําบุญ ทําสมาธิ การ
ปฏิบัติธรรม  ( X  = 2.43) 

178/48.6 169/46.2 19/5.2 

13.ทานมีการตรวจสุขภาพทุกป เพื่อเตรียมรางกายให
พรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุ ( X  = 1.89) 

59/16.1 206/56.3 101/27.6 

14.ทานออกกําลังกายเปนประจํา อยางนอยสัปดาห 
ละ 3 วันๆละประมาณ 20-30 นาที จะไดมีสุขภาพที่
แข็งแรงเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ  ( X  = 1.96) 

78/21.3 196/53.6 92/25.1 

15.ทานไดศึกษาเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสม และเปน
ประโยชนสําหรับวัยสูงอายุ ( X  = 1.95) 

74/20.2 199/54.4 93/25.4 

16.ทานไดศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการออกกําลังกายที่
เหมาะสม และเปนประโยชนสําหรับวัยสูงอายุ  
( X  = 1.93) 

76/20.8 190/51.9 100/27.3 

17. ทานหาขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
วัยสูงอายุ  ( X  = 1.83) 

55/15.0 195/53.3 116/31.7 

18.ทานไดเตรียมใจไวแลว สําหรับบทบาทตางๆทาง
สังคมตลอดจนการยอมรับนับถือจากผูอ่ืนที่ลดนอยลง  
( X  = 2.13) 

74/20.2 265/72.4 27/7.4 

19.ทานไดเตรียมใจไวแลว สําหรับการสูญเสียบุคคลอัน
เปนที่รักตลอดจนการสิ้นอายุขัยของตัวทานเอง 
   ( X = 2.27) 

136/37.2 191/52.2 39/10.7 

20. ทานศึกษาธรรมะ หรือคําสอนทางศาสนา และฝก
ปฏิบัติ เชนฝกกรรมฐาน เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นเมื่อเปนผูสูงอายุ และหาทางแกไข  
( X  = 2.28) 

155/42.3 159/43.4 52/14.2 
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สวนที่ 3 แบบสัมภาษณเก่ียวกับการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว 
จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ 

(คน/รอยละ) 
การไดรับการสนับสนุน 

มาก ปานกลาง นอย/ 
ไมไดรับ 

1.สมาชิกในครอบครัวของทาน หาหนังสือ/เอกสาร หรือ
เลาใหทานฟง เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตัว เพื่อสงเสริมการ
ดูแลตนเองที่ถูกตองเหมาะสม( X  = 1.71) 

34/9.3 192/52.5 140/38.3 

2.เมื่อทานมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ซ่ึงอาจกอใหเกิด
ปญหาสุขภาพ  เชน  ซ้ือยาชุดมารับประทานเอง  ไม
รับประทานผักผลไมฯลฯ สมาชิกในครอบครัวจะอธิบาย
ใหทานทราบถึงโทษ และแนะนําใหทานมีการปฏิบัติตัวที่
ถูกตอง และเหมาะสม( X  = 2.13) 

119/32.5 175/47.8 72/19.7 

3.เมื่อทานมีปญหา และขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวใน
ชีวิตประจําวันทานสามารถขอคําแนะนําไดจากสมาชิกใน
ครอบครัวของทาน ( X  = 2.10) 

86/23.5 231/63.1 49/13.4 

4.เมื่อมีขาวเกี่ยวกับโรคติดตอ ระบาด เชน ไขหวัดนก 
ไขเลือดออก  ตาแดงฯลฯ สมาชิกในครอบครัวจะแจงให
ทานทราบ  และแนะนําวิธีการปฏิบัติตัวที่ ถูกตองเพื่อ
ปองกันโรคดังกลาว ( X  = 2.18) 

135/36.9 163/44.5 68/18.6 

5.เมื่อทานลืมปฏิบัติกิจกรรมที่ทานตองปฏิบัติเปนประจํา 
เชน ออกกําลังกาย/รับประทานอาหาร/รับประทานยา/ไป
ทําบุญ/เขารวมกิจกรรมในชุมชน ในชมรมผูสูงอายุ ฯลฯ 
สมาชิกในครอบครัวจะคอยเตือนทาน ( X  = 2.19) 

130/35.5 174/47.5 62/16.9 

6.สมาชิกในครอบครัวทานเขาใจ ในตัวทานเสมอไมวา
ทานจะแสดงพฤติกรรมแบบใดออกมาก็ตาม ( X  = 2.22) 

98/26.8 250/68.3 18/4.9 

7.สมาชิกในครอบครัวทาน ใหความรัก และดูเอาใจใสตอ
การดําเนินชีวิตประจําวันของทาน ( X  = 2.31) 

132/36.1 214/58.5 20/5.5 

8.สมาชิกในครอบครัวทาน จะคอยใหกําลังใจเมื่อทาน
สามารถดูแลตนเอง หรือทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอตัว
ทานเองไดสําเร็จ ( X  = 2.34) 

144/39.3 204/55.7 18/4.9 
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จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ 
(คน/รอยละ) 

การไดรับการสนับสนุน 

มาก ปานกลาง นอย/ 
ไมไดรับ 

9.สมาชิกในครอบครัวจะใหความสําคัญ และเห็นคุณคาตอ
ส่ิงที่ทานปฏิบัติเสมอ ( X  = 2.25) 

121/33.1 214/58.5 31/8.5 

10.เมื่อทานมีเรื่องไมสบายใจ สมาชิกในครอบครัวจะ
แสดงความเห็นอกเห็นใจทาน ( X  = 2.30) 

143/39.1 191/52.2 32/8.7 

11.สมาชิกในครอบครัวทาน จัดหา และเตรียมอุปกรณที่
เปนประโยชนตอการปฏิบัติตัวเพื่อสงเสริมการดูแลตนเอง
ของทาน เชน การจัดหาวิทยุ โทรทัศนใหเพื่อคลายเหงา 
จัดทําไมพลองเพื่อใชในการออกกําลังกายฯลฯ ( X  = 
2.22) 

108/29.5 230/62.8 28/7.7 

12.เมื่อทานเกิดเจ็บปวยไมสามารถดูแลตนเองได สมาชิก
ในครอบครัวทาน จะชวยดูแล พาไปพบแพทย ( X  = 
2.57)  

214/58.5 145/39.6 7/1.9 

13.เมื่อทานตองการเดินทางไปในสถานที่ตางๆ เชน วัด 
พบปะเพื่อน ประกอบพิธีทางศาสนา หรือการเขารวม
กิจกรรมตางๆ สมาชิกในครอบครัวทานยินดีที่จะพาทาน
ไป ( X  = 2.42) 

163/44.5 193/52.7 10/2.7 

14.สมาชิกในครอบครัวทานมักให เงินทาน  เพื่อเปน
คาใชจายในการดําเนินชีวิตประจําวัน ( X  = 2.27) 

134/36.6 195/53.3 37/10.1 

15.หากทานตองทํากิจกรรมที่หนักๆ หรือเกินกําลังที่ทาน
สามารถทําคนเดียวได สมาชิกในครอบครัวทานจะรีบเขา
มาชวยทานทํากิจกรรมนั้นทันที เชนยกของ ( X  = 2.38) 

157/42.9 190/51.9 19/5.2 
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สวนที่ 4 แบบสัมภาษณเก่ียวกับการเห็นคุณคาในตนเอง 
จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ 

(คน/รอยละ) 
การเห็นคณุคาในตนเอง 

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวยนอย/ 
ไมเห็นดวย 

1.ทานภูมิใจที่ตนเองสามารถทําส่ิงตางๆไดดวยตนเอง 
( X  =2.55) 

202/55.2 162/44.3 2/0.5 

2. ในรอบปที่ผานมาทานรูสึกภูมิใจที่ตนเองไมเคย
เจ็บปวยถึงขั้นตองเขาโรงพยาบาล ( X  =2.39) 

191/52.2 128/35.0 47/12.8 

3.บอยคร้ังที่ทานรูสึกหงุดหงิดกับสภาพรางกายที่เสื่อม
ถอยไป เชน ตามองไมชัด หูฟงไมไดยิน ผิวหนังแหง
กราน( X  =2.17) 

109/29.8 209/57.1 48/13.1 

4.ทานคิดวาทานเปนคนแข็งแรง  ( X  =2.01) 56/15.3 259/70.8 51/13.9 
5.ทานไดรับการยอมรับ และความเคารพนับถือ จากผูอ่ืน  
( X  =2.27) 

109/29.8 247/67.5 10/2.7 

6.ทานรูสึกวาตนเอง ไดเปนสวนหนึ่งในการทํากิจกรรม
กับสมาชิกในครอบครัวและ/หรือในสังคม ( X  =2.35) 

132/36.1 231/63.1 3/0.8 

7.ทานรูสึกวาลูกหลาน และ/หรือคนอื่นๆในชุมชน ชอบ
เขามาพูดคุย หรือขอคําปรึกษาจากทาน ( X  =2.18) 

94/25.7 245/66.9 27/7.4 

8.ทานเปนคนราเริงสนุกสนาน ที่ใครๆชอบอยูใกลชิด  
( X  =2.13) 

74/20.2 265/72.4 27/7.4 

9.เ มื่ อคิ ด ถึ งอดี ตท านรู สึ กพอใจที่ เ ป น ผู ป ระสบ
ความสําเร็จในหนาที่การงาน  ( X =2.23) 

111/30.3 227/62 28/7.7 

10.ทานพอใจที่ เปน ผูประสบความสํ า เร็ จในชีวิต
ครอบครัว  ( X  =2.25) 

124/33.9 209/57.1 33/9.0 

11.ทานพอใจกับการดําเนินชีวิตประจําวันที่ทานเปนอยู 
( X  =2.30) 

132/36.1 210/57.4 24/6.6 

12.ทานรูสึกวาตนเองเปนบุคคลที่มีความสามารถคน
หนึ่ง  ( X  =2.22) 

110/30.1 226/61.7 30/8.2 
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จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ 

(คน/รอยละ) 
การเห็นคณุคาในตนเอง 

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวยนอย/ 
ไมเห็นดวย 

13.ทานรูสึกวาตนเองสามารถตัดสินใจ ในเรื่องตางๆได
อยางมั่นใจ  ( X  =2.35) 

140/38.3 214/58.5 12/3.3 

14.ทานรูสึกวาตนเองสามารถเปนแบบอยางที่ดีในการ
ดําเนินชีวิตแก ผูอ่ืนได  ( X  =2.17) 

79/21.6 272/74.3 15/4.1 

15.ทานรูสึกวาทานมีความเชี่ยวชาญ เชนดานสมุนไพร 
แพทยแผนไทย อาหารฯลฯ หรือมีความโดดเดน เชน
รูปรางหนาตาดี บุคลิกดี การแตงกายดีฯลฯ คนหนึ่งใน
ชุมชน  ( X  =1.73) 

56/15.3 156/42.6 154/42.1 

16.ทานรู สึกวา  ความเชี่ยวชาญ  หรือความโดดเดน 
ดังกลาวทําใหทานเปนที่รูจักของคนในชุมชน 
( X  =1.85)  

73/19.9 165/45.1 128/35 

17.ทานรูสึกดี ที่มีคนเขามาใหความสําคัญ และเห็น
คุณคาในความโดดเดน หรือความเชี่ยวชาญของทาน เชน
มาขอคําแนะนําปรึกษา  ( X  =1.89) 

72/19.7 180/49.2 114/31.1 

18.ทานมั่นใจวาความเชี่ยวชาญ และความโดดเดนของ
ทาน ยังมีคนรุนหลังอีกมากมายที่ตองการเรียนรู และสืบ
ทอดตอไป  ( X  =1.79) 

54/14.8 181/49.5 131/35.8 
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สวนที่ 5 แบบสัมภาษณเก่ียวกับโลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ 
จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ 

(คน/รอยละ) 
ความคิดเหน็เกี่ยวกับโลกทศันตอชีวิต 

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวยนอย/
ไมเห็นดวย 

1.ทานเขาใจและยอมรับวาสังคมไทยที่ เปล่ียนจาก
ครอบครัวขยายเปนครอบครัวเดี่ยวทําใหประชาชนรุน
หลังเขมแข็งสามารถตอสูชีวิต กลาตัดสินใจไดดวย
ตนเอง ซ่ึงเปนเรื่องที่ดี  ( X  = 2.39) 

164/44.8 179/48.9 23/6.3 

2.ทานเขาใจ และยอมรับวาสังคมไทยปจจุบันทําใหทาน
และคนรุนหลังหางเหินกันมากขึ้นเพราะเด็กจะสนใจ
ทานนอยลงแตสนใจอยางอื่นใหมๆมากขึ้น ( X  =2.40) 

157/42.9 197/53.8 12/3.3 

3.ทานตองพัฒนาตนเองในดานความรู และส่ิงใหมๆ
เพื่อใหทานตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมจะไดไมเกิด
ชองวางระหวางวัยมากนัก ( X  =2.30) 

115/31.4 245/66.9 6/1.6 

4.ทานเขาใจวา วัยรุนกับทานมีชองวางระหวางวัยมาก
เพราะฉะนั้นทานคิดวา การขัดแยงตองเกิดขึ้น ซ่ึงทาน
สามารถทําใจยอมรับได  ( X  =2.30)  

126/34.4 223/60.9 17/4.6 

5.ทานเขาใจ และยอมรับวา สังคมของทานจะแคบลง
เร่ืองๆเหลือเฉพาะกลุมผูสูงอายุดวยกัน ซ่ึงนับวันก็จะยิ่ง
ลดลงเพราะความตาย  ( X  =2.28) 

128/35.0 213/58.2 25/6.8 

6.ทานเขาใจ และยอมรับวาปจจุบันทานตองหยุดทํางาน
เนื่องจากสภาพรางกายที่เสื่อมลง ( X  =2.22) 

103/28.1 241/65.8 22/6.0 

7.ทานเขาใจ และยอมรับวาทานจะมีรายไดนอยลง หรือ
ขาดรายได ซ่ึงยอมสงผลใหท านไมมี เงินใชจ ายที่
สะดวกสบายเหมือนกอน  ( X  =2.28) 

118/32.2 233/63.7 15/4.1 

8.ทานเขาใจ ลูกหลานตองออกไปรับจางทํางานนอก
บาน เพื่อหารายไดมาใชจายในครอบครัว ตองทิ้งใหทาน
อยูบ านตามลําพัง  ซ่ึงตองเหงาบางทานจึงตองหา
กิจกรรมที่ทําใหคลายเหงา  ( X  =2.21) 

94/25.7 256/69.9 16/4.4 
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จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ 
(คน/รอยละ) 

ความคิดเหน็เกี่ยวกับโลกทศันตอชีวิต 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวยนอย/
ไมเห็นดวย 

9.ทานคิดวาปจจุบันเงิน ทองหายากกวาในอดีต ส่ิงของ 
และคาครองชีพตางๆ ก็แพงโดยเฉพาะคารักษาพยาบาล 
ดังนั้นทานจะตองตั้งใจที่จะดูแลตนเองเพื่อปองกันการ
เจ็บปวย  ( X  =2.56) 

221/60.4 130/35.5 15/4.1 

10.ทานเขาใจวาปจจุบันเพศชายนอยกวาเพศหญิง จึงทํา
ใหเพศหญิงสวนใหญทําทุกวิถีทางเพื่อใหตัวเองดูดี และ
เปนที่นาสนใจของเพศชาย เชน ตองทําตัวทันสมัย ดื่ม
เหลาสูบบุหร่ี แตงตัวลอแหลม เพื่อใหเห็นทรวงทรงที่
นาสนใจ ซ่ึงทานรับไมได  ( X  =2.03) 

77/21.0 223/60.9 66/18.0 

11.ทานรับไมได ที่คนสวนใหญในปจจุบันมีคานิยม
ทางดานวัตถุมาก ใชจายฟุมเฟอยเพื่อใหสังคมมองวา
ตนเองไมตกยุค ตกสมัย  ( X  =2.07) 

74/20.2 242/66.1 50/13.7 

12.ทานรับไมไดอยางยิ่ง กับขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวัฒนธรรม ในปจจุบัน  ( X  =2.03) 

42/11.5 293/80.1 31/8.5 

13.ปจจุบันทานถูกคนรุนหลังมองวาเปนผูลาสมัย พูดคุย
ไมรูเร่ืองจูจี้ ขี้บน บุตรหลาน ไมอยากเขาใกล ซ่ึงทาน
เขาใจ และยอมรับได  ( X  =1.99) 

46/12.6 272/74.3 48/13.1 

14.ทานคิดวาเทคโนโลยี และส่ิงอํานวยความสะดวก
ตางๆ เชนโทรศัพท การสื่อสาร คอมพิวเตอร ฯลฯ ทําให
คนหางเหินกันมากขึ้น ( X  =1.91) 

62/16.9 210/57.4 94/25.7 

15.ทานคิดวาเทคโนโลยี และส่ิงอํานวยความสะดวก
ตางๆที่ เกิดขึ้นในปจจุบันมีทั้งดานบวก และดานลบ
ขึ้นอยูกับวาผูใชจะมีจริยธรรมมากนอยเพียงใด เชน การ
ใชคอมพิวเตอรในการตัดตอส่ือลามก ( X  =2.35) 

148/40.4 197/53.8 21/5.7 
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จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ 

(คน/รอยละ) 
ความคิดเหน็เกี่ยวกับโลกทศันตอชีวิต 

เห็นดวย 
มาก 

เห็นดวย 
ปานกลาง 

เห็นดวยนอย/
ไมเห็นดวย 

16.ทานคิดวาเทคโนโลยี และส่ิงอํานวยความสะดวก
ตางๆเปนปจจัยหนึ่งที่จะสามารถนําพาประเทศไทย ให
ทัดเทียมกับนานาประเทศได ( X  =2.43) 

167/45.6 190/51.9 9/2.5 

17. ทานคิดวาปจจุบันประเทศไทยกําลังพัฒนาทางดาน
วัตถุ เชน เทคโนโลยี และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ
ซ่ึงเปนสิ่งที่ดี แตก็ตองไมลืมที่จะพัฒนาดานจิตใจของ
คนตามไปดวย ( X  =2.64) 

246/67.2 108/29.5 12/3.3 

 
สวนที่ 6 แบบสัมภาษณเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
 1.  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานรางกาย 

จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ 
(คน/รอยละ) 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

สม่ําเสมอ/
เปนประจํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมไดปฏิบัติ 

1.ทานอาบน้ําแปรงฟนทุกวันๆละ 2 คร้ังเชา-เย็น( X  
=2.67) 

257/70.2 98/26.8 11/3.0 

2.ทานจัดที่อยูอาศัยภายในบานใหมีการระบายถายเท
อากาศที่ดี  ( X  =2.63) 

246/67.2 105/28.7 15/4.1 

3.ทําความสะอาดเครื่องนอนทุกสัปดาห  ( X  =2.63) 247/67.5 103/28.1 16/4.4 
4.ทานรับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ ( X  =2.76) 285/77.9 75/20.5 6/1.6 
5.ทานรับประทานอาหารประเภท ขาว นม เนื้อปลา ผัก 
และผลไมทุกวัน  ( X  =2.52) 

210/57.4 138/37.7 18/4.9 

6.ทานดื่มน้ําสะอาดวันละ 6-8 แกวทุกวัน  ( X  =2.69) 263/71.9 91/24.9 12/3.3 
7.ทานขับถายอุจจาระ และปสสาวะเปนปกติ ทุกวัน  
( X  =2.58) 

244/66.7 90/24.6 32/8.7 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

186

 
จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ 

(คน/รอยละ) 
กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

สม่ําเสมอ/
เปนประจํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมไดปฏิบัติ 

8.ทานเปลี่ยนอิริยาบถ หรือลุกนั่ง หรือยืนชาๆ อยาง
ระมัดระวังเพื่อปองกันการหกลม ( X  =2.54) 

217/59.3 130/35.5 19/5.2 

9.ทานมักจะจัดสิ่งแวดลอมภายในบานใหปลอดภัยเชน 
เก็บสิ่งของใหเปนระเบียบไมเกะกะ พื้นไมล่ืน ติด
ไฟฟาตลอดทางเดินในเวลากลางคืนฯลฯ ( X  =2.55) 

224/61.2 119/32.5 23/6.3 

10.ทานออกกําลังกาย โดยการเดินเร็ว วิ่งเหยาะ รําจี้กง 
รําไมพลอง หรืออ่ืนๆที่เหมาะกับทาน สัปดาหละ 3 
วันๆละ 20-30 นาทีหรือ การทํางานบานสะสมครั้งละ 
10 นาทีรวมแลวไดวันละ 20-30 นาที  ( X  =2.34) 

160/43.7 169/46.2 37/10.1 

11.ทานนอนหลับพักผอนคืนละ 6-8 ช่ัวโมง ( X  
=2.51) 

227/62 97/26.5 42/11.5 

12.ทานดื่มเครื่องดื่มประเภทชา/กาแฟ  ( X  =1.46) 26/7.1 115/31.4 225/61.5 
13.ทานดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล  ( X  =1.31) 13/3.6 88/24.0 265/72.4 
14.ทานตรวจสุขภาพอยางนอยปละ 1 คร้ัง  ( X  =2.08) 119/32.5 157/42.9 90/24.6 

 
 2.  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานจิตใจ 

จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ 
(คน/รอยละ) 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

สม่ําเสมอ/ 
เปนประจํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมไดปฏิบัติ 

15.ทานพิจารณาตนเอง  เพื่อใหทราบวาอุปนิสัยท่ี
แทจริงของทานเปนอยางไร  ( X  = 2.16) 

116/31.7 193/52.7 57/15.6 

16.ทานสํารวจวาในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทาน
ประสบความสําเร็จในเรื่องใดบาง  ( X  =2.06) 

82/22.4 223/60.9 61/16.7 

17.เมื่อทานทํางานสิ่งใดไมสําเร็จทานจะสํารวจหาสา 
เหตุกอนที่จะคิดวาตนเองไรความสามารถ( X  =2.14) 

92/25.1 234/63.9 40/10.9 
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จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ 
(คน/รอยละ) 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

สม่ําเสมอ/ 
เปนประจํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมไดปฏิบัติ 

18.ทานคนหาความสามารถ หรือจุดเดนของตน และ
คนหาขอบกพรองเพื่อการปรับปรุงและแกไข  ( X  
=2.14) 

90/24.6 238/65.0 38/10.4 

19.ระหวางการพูดคุยกับผูอ่ืน ทานจะตรวจสอบวาทั้ง
สองฝายมีความเขาใจในเรื่องที่พูดตรงกันหรือไม  ( X  
=2.16) 

102/27.9 219/59.8 45/12.3 

20.กอนการพูดคุย ทานจะประเมินความสนใจของผูที่
ทานจะพูดคุยดวย  ( X  =2.24) 

120/32.8 214/58.5 32/8.7 

21.ในระหวางการสนทนา ทานใหความสนใจ กับ
คําพูด สีหนาและทาทางของผูที่ทานพูดคุยดวย  ( X  
=2.37) 

149/40.7 205/56.0 12/3.3 

22.ทานวางแผนการทํากิจกรรมการพักผอนหยอนใจ 
รวมกับครอบครัวหรือเพื่อนๆ  ( X  =2.13) 

100/27.3 214/58.5 52/14.2 

23.ทานหลีกเลี่ยงการเขากลุมเลน การพนัน ดื่มเหลา 
นินทาผูอ่ืนเพราะเปนการเสียเวลาโดยเปลาประโยชน 
( X  =2.17) 

132/36.1 163/44.5 71/19.4 

24.เมื่ อท านเผชิญปญหา  ทานจะเริ่มตนดวยการ
พิจารณาวาปญหาที่เผชิญอยูคืออะไร  ( X  =2.33) 

135/36.9 216/59.0 15/4.1 

25.กอนที่ทานจะแกปญหาเมื่อเกิดความทุกขใจ ทานจะ
พิจารณาวาความทุกขใจนั้นเกิดจากอะไร  ( X  =2.29) 

116/31.7 239/65.3 11/3.0 

26.ทานแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยพิจารณาถึงผลดี 
และผลเสียของวิธีการแกปญหา  ( X  =2.16) 

86/23.5 253/69.1 27/7.4 

27.ทานแบงเวลาเพื่อเขารวมกิจกรรมทางสังคม โดย
มุ ง ห วั ง ว า จ ะ ไ ด พ บ เ พื่ อ น ใ ห ม  ห รื อ ก ร ะ ชั บ
ความสัมพันธกับเพื่อนเกา 
( X  =2.22) 

117/32.0 214/58.5 35/9.6 
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จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ 
(คน/รอยละ) 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

สม่ําเสมอ/ 
เปนประจํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมไดปฏิบัติ 

28.ทานศึกษาหาขอมูลวา มีกลุมบุคคลหรือหนวยงาน
ใดในชุมชนที่สามารถสนับสนุนหรือชวยเหลือทานได 
ในยามที่ทานเดือดรอน  ( X  =2.10) 

95/26.0 212/57.9 59/16.1 

29.ทานฟงเทศน หรือการบรรยาย หรือฟงคําสอนทาง
ศาสนาในโอกาสตางๆ  ( X  =2.45) 

176/48.1 179/48.9 11/3.0 

30.ทานแสดงความเห็นใจกับผูที่ไดรับความเดือดรอน 
ดีใจกับผูที่ไดรับความสําเร็จ  ( X  =2.65) 

247/67.5 109/29.8 10/2.7 

 
 3.  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานสังคม 

จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ 
(คน/รอยละ) 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

สม่ําเสมอ/ 
เปนประจํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมไดปฏิบัติ 

กิจกรรมในชุมชน 
31.ทานไปรวมงานประเพณี หรืองานพิธีตางๆ เชน 
งานบวช งานสมรส เมื่อไดรับเชิญ  ( X = 2.57) 

226/61.7 124/33.9 16/4.4 

32.ทานไปรวมกิจกรรมทางศาสนา เชน การทําบุญใน
วันสําคัญทางศาสนา  การแหเทียนเขาพรรษา เวียน
เทียน  สงกรานต ทอดกฐิน ผาปา  ฯลฯ  ( X =2.60) 

239/65.3 108/29.5 19/5.2 

33.ทานเขารวมกิจกรรมรณรงค ที่จัดขึ้นในชุมชน เชน 
การเดินรณรงค  การรวมทําความสะอาดชุมชน  ฯลฯ  
( X =2.19) 

142/38.8 153/41.8 71/19.4 

กิจกรรมในชมรมผูสูงอายุ/ในกลุมผูสูงอายุดวยกัน 
34.ทานเปนสมาชิก ชมรมผูสูงอายุในหมูบาน และเขา
รวมกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ ที่ชมรมจัดใหมีขึ้น 
( X =2.21) 

 
160/43.7 

 
123/33.6 

 
83/22.7 
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จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ 

(คน/รอยละ) 
กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

สม่ําเสมอ/ 
เปนประจํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมไดปฏิบัติ 

35.ทานมักจะหากิจกรรมงายๆ เชน สวดมนต  ทํา
สมาธิ  ทําอาหาร จักสาน รองเพลงฯลฯ ทําในกลุม
ผูสูงอายุดวยกัน ( X =2.28) 

173/47.3 123/33.6 70/19.1 

กิจกรรมในครอบครัว 
36.ทานมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัว
ของทานเทาที่ทานสามารถปฏิบัติได เชน การทําความ
สะอาดบาน การทําอาหารรับประทาน   การออกไป
เที่ ย วพั กผ อน ในวั นหยุ ดของครอบครั ว  ฯลฯ  
( X =2.46)  

 
205/56 

 
123/33.6 

 
38/10.4 

37.ทานมักจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนบุตรหลาน/ญาติพี่
นองที่ไมไดอยูบานเดียวกัน  ( X =2.13) 

123/33.6 168/45.9 75/20.5 

38.ทานจะแสดงสีหนายิ้มแยม   ทําจิตใจใหราเริง
แจมใส  ลูกหลานเห็นก็อยากพูดคุยทักทายทาน  
( X =2.61) 

237/64.8 117/32.0 12/3.3 

การพบปะพูดคุย และการสรางสัมพันธภาพ 
39.ทานมักจะไปพบปะพูดคุย  กับผูสูงอายุ หรือเพื่อน
บาน ในละแวกบานใกลเคียง ( X =2.37) 

 
154/42.1 

 
194/53.0 

 
18/4.9 

40.ทานจะสรางสัมพันธไมตรี กับบุคคลในวัยเดียวกัน 
และตางวัยเสมอ ( X =2.45) 

190/51.9 150/41.0 26/7.1 

41. ขณะพูดคุยกับบุคคลอื่นทานจะรักษามารยาทใน
การสนทนา เชน การเปนผูฟงที่ดี  ไมพูดคําหยาบดาทอ  
ไมกลาวรายใคร( X =2.63) 

248/ 67.8 101/27.6 17/4.6 

42. ทานมักจะเลานิทานใหเด็กฟง ( X =1.88) 62/16.9 197/53.8 107/29.2 
43.ทานยังติดตอพูดคุย  และไปมาหาสู กับเพื่อนเกา  
( X =1.87) 

63/17.2 193/52.7 110/30.1 
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จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ 

(คน/รอยละ) 
กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

สม่ําเสมอ/ 
เปนประจํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมไดปฏิบัติ 

44.ทานจะแสดงสีหนายิ้มแยม   ทําจิตใจใหราเริง
แจมใส  ลูกหลานเห็นก็อยากพูดคุยทักทายทาน  
( X =2.58) 

227/62.0 123/33.6 16/4.4 

การเยี่ยมเยียนเพื่อนบาน 
45.ถาทานทราบ  วาเพื่อนบานในละแวกบานใกลเคียง
เจ็บปวย ทานจะไปเยี่ยมเยียน  ( X =2.58) 
 

 
214/58.5 

 
151/41.3 

 
1/0.3 

 
 4.  พฤติกรรมการดูแลตนเองดานเศรษฐกิจ 

จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ 
(คน/รอยละ) 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

สม่ําเสมอ/ 
เปนประจํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมไดปฏิบัติ 

46.ทานมีรายไดประจําทุกเดือนจากการทํางานดวย
ตนเอง( X =2.40) 

185/50.5 142/38.8 39/10.7 

47.ทานมีรายไดประจํ าทุก เดือนจาก  บุตร /ญาติ /
หนวยงาน/บุคคลอื่นให  ( X =2.30) 

149/ 40.7 176/48.1 41/11.2 

48.ทานมีการทํางานเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายไดในแตละ
เดือน ( X =1.98) 

81/22.1 196/53.6 89/24.3 

49.ทานวางแผนการใชจายเงินทุกเดือน ( X =2.01) 87/23.8 197/53.8 82/22.4 
50.ในแตละเดือน ทานสามารถปฏิบัติไดตามแผนการ
ใชจายที่วางไว ( X =2.10) 

103/28.1 197/53.8 66/18.0 

51.ทานประเมินรายรับ-รายจายของทานในแตละเดือน 
( X =1.77) 
 
 

55/15.0 173/47.3 138/37.7 
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จํานวนผูตอบแบบสัมภาษณ 
(คน/รอยละ) 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

สม่ําเสมอ/ 
เปนประจํา 

บางครั้ง นานๆครั้ง/ 
ไมไดปฏิบัติ 

52.ทานใชจาย เงิน อยางประหยัดโดยใชจายเฉพาะสิ่ง
ที่จําเปนเทานั้น  เชน  คาอาหาร  ดูแลสุขภาพ การ
พักผอน  ทําบุญ ปรับปรุงที่อยูอาศัย เครื่องนุงหมที่
จําเปน เปนตน ( X =1.74) 

39/10.7 194/53.0 133/36.3 

53.ทานใชจ าย เงินในการ  ซ้ือหวย  เลนการพนัน 
( X =1.57) 

24/6.6 161/44.0 181/49.5 

54.ทานใชหนี้สินที่ไปกูยืมจากบุคคลอื่นๆตรงตาม
กําหนดเวลา ( X =2.10) 

106/29.0 189/51.6 71/19.4 

55.หากทานมีเงินไมเพียงพอในการใชจาย ทานจะขอ
ยืมจากบุคคลอื่นๆ/บุตรหรือญาติ ( X =1.98) 

113/30.9 132/36.1 121/33.1 

56.ทานมักจะนําเงินที่ทานมี ไปชวยเหลือบุตรหลาน 
และ/หรือไปทําบุญจนไมพอใชจายในแตละเดือน 
( X =1.72) 

36/9.8 191/52.2 139/38.0 

57.ทานนําขาวของในบานไปขาย จํานํา เมื่อมีเงินไม
พอใช ( X =1.77) 

54/14.8 172/47.0 140/38.3 

58.ในแตละเดือนทานสามารถเก็บเงินไดมาก เพราะ
ทานประหยัดในการใชเงิน  โดยยอมอดทั้งๆที่มีเงิน 
( X =1.71) 

40/10.9 180/49.2 146/39.9 

59.ทานเก็บเงินรายไดบางสวนในแตละเดือนไวเพราะ
บุตรหลานจะไดนําเงินสวนนี้ไปจัดงานศพ เมื่อทาน
เสียชีวิต ( X =1.99) 

71/19.4 219/59.8 76/20.8 
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คาระดับความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
คาความเชื่อมั่น แบบสอบถามสวนที่ 2 การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยสูงอายุ 
RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Item-total Statistics 

 Scale   
Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if  Item 
Deleted 

Corrected 
      Item- 
  Total 
Correlation 

 
Alpha 
If  Item 
     Deleted 

เตรียมตัว 1 
เตรียมตัว 2 
เตรียมตัว 3 
เตรียมตัว 4 
เตรียมตัว 5 
เตรียมตัว 6 
เตรียมตัว 7 
เตรียมตัว 8 
เตรียมตัว 9 
เตรียมตัว 10 
เตรียมตัว 11 
เตรียมตัว 12 
เตรียมตัว 13 
เตรียมตัว 14 
เตรียมตัว 15 
เตรียมตัว 16 
เตรียมตัว 17 
เตรียมตัว 18 
เตรียมตัว 19 
เตรียมตัว 20 
 

42.8667 
42.9667 
42.9000 
42.8000 
42.4000 
42.7667 
42.7333 
42.6333 
42.8667 
42.9333 
42.8667 
42.4000 
42.9333 
42.9000 
42.9667 
42.9667 
43.1333 
42.9000 
42.6667 
42.6667 
 

38.6713 
35.7575 
38.0931 
37.2000 
39.4897 
37.0126 
38.2023 
36.9989 
37.9816 
37.0299 
37.4299 
39.5586 
37.5126 
35.6793 
34.4471 
34.6540 
35.4989 
39.2655 
36.9885 
38.7816 

.3527 

.6108 

.4053 

.4384 

.2174 

.5050 

.3742 

.5363 

.3183 

.4263 

.3886 

.2058 

.3657 

.5374 

.7270 

.7002 

.5654 

.2685 

.5436 

.2134 

.8514 

.8407 

.8496 

.8483 

.8555 

.8457 

.8506 

.8447 

.8534 

.8489 

.8504 

.8558 

.8515 

.8438 

.8347 

.8360 

.8424 

.8539 

.8444 

.8580 

Reliability  Coefficients 
N of  Cases   =   30.0    N  of  Items  =  20 
Alpha  =  .8547  
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คาระดับความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
คาความเชื่อมั่น แบบสอบถามสวนที่ 3 การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในครอบครัว 
RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Item-total Statistics 
 Scale   

Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if  Item 
Deleted 

Corrected 
      Item- 
  Total 
Correlation 

 
Alpha 
If  Item 
     Deleted 

แรงสนับสนุน 1 
แรงสนับสนุน 2 
แรงสนับสนุน 3 
แรงสนับสนุน 4 
แรงสนับสนุน 5 
แรงสนับสนุน 6 
แรงสนับสนุน  7 
แรงสนับสนุน 8 
แรงสนับสนุน 9 
แรงสนับสนุน 10 
แรงสนับสนุน 11 
แรงสนับสนุน 12 
แรงสนับสนุน 13 
แรงสนับสนุน 14 
แรงสนับสนุน 15 
 

33.4667 
32.9000 
32.9333 
32.8667 
32.8667 
32.8000 
32.6333 
32.6000 
32.7667 
32.7333 
32.7667 
32.4333 
32.6000 
32.7667 
32.7333 

28.3264 
26.4379 
28.2023 
27.0851 
26.4644 
29.2690 
27.8954 
28.2483 
26.5299 
27.6506 
26.6678 
28.7368 
28.1103 
26.5989 
27.1678 

.3693 

.5869 

.4880 

.4843 

.5715 

.3031 

.5190 

.4588 

.7029 

.4588 

.7633 

.4817 

.5563 

.6256 

.6601 

.8769 

.8664 

.8709 

.8721 

.8673 

.8782 

.8696 

.8721 

.8609 

.8727 

.8593 

.8715 

.8685 

.8643 

.8636 

Reliability  Coefficients 
N of  Cases   =   30.0    N  of  Items  =  15 
Alpha  =  .8767  
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คาระดับความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
คาความเชื่อมั่น แบบสอบถามสวนที่ 4 การเห็นคุณคาในตนเองของผูสูงอายุ 
RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Item-total Statistics 
 Scale   

Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if  Item 
Deleted 

Corrected 
      Item- 
  Total 
Correlation 

 
Alpha 
If  Item 
     Deleted 

เห็นคุณคา 1 
เห็นคุณคา 3 
เห็นคุณคา 5 
เห็นคุณคา 6 
เห็นคุณคา 7 
เห็นคุณคา 8 
เห็นคุณคา 10 
เห็นคุณคา 11 
เห็นคุณคา  12 
เห็นคุณคา  13 
เห็นคุณคา  14 
เห็นคุณคา  15 
เห็นคุณคา 16 
เห็นคุณคา 17 
เห็นคุณคา 18 
เห็นคุณคา19 
เห็นคุณคา 20 
REเห็นคุณคา 4 
 

38.8333 
39.0000 
39.3667 
39.0667 
38.9667 
39.1667 
39.2667 
39.0333 
39.0000 
39.0000 
39.0667 
38.9333 
39.2000 
39.5333 
39.3667 
39.3667 
39.5333 
39.2333 

34.0747 
32.0690 
33.8954 
32.9609 
33.8264 
34.2816 
33.8575 
34.1023 
32.6207 
32.1379 
32.5471 
33.5126 
32.5103 
31.1540 
32.3782 
32.2402 
31.8437 
35.0126 

.4359 

.6101 

.4098 

.5460 

.4605 

.3578 

.4822 

.4167 

.5918 

.5997 

.6138 

.5173 

.7987 

.6186 

.4843 

.5024 

.5293 

.3165 
 

.8805 

.8742 

.8814 

.8768 

.8797 

.8830 

.8791 

.8810 

.8752 

.8746 

.8744 

.8780 

.8705 

.8739 

.8797 

.8789 

.8780 

.8837 

Reliability  Coefficients 
N of  Cases   =   30.0    N  of  Items  =  18 
Alpha  =  .8840 
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คาระดับความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
คาความเชื่อมั่น แบบสอบถามสวนที่ 5 โลกทัศนตอชีวิตของผูสูงอายุ 
RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Item-total Statistics 
 Scale   

Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if  Item 
Deleted 

Corrected 
      Item- 
  Total 
Correlation 

 
Alpha 
If  Item 
     Deleted 

โลกทัศน 1 
โลกทัศน 2 
โลกทัศน 3 
โลกทัศน 4 
โลกทัศน 5 
โลกทัศน 6 
โลกทัศน 7 
โลกทัศน 8 
โลกทัศน 9 
โลกทัศน 14 
โลกทัศน 15 
โลกทัศน 17 
โลกทัศน 18 
โลกทัศน 19 
REโลกทัศน 11 
REโลกทัศน 12 
REโลกทัศน 13 

36.7667 
36.8000 
37.0333 
36.9000 
36.9000 
37.0000 
37.0000 
37.0000 
36.6000 
37.3000 
36.6667 
36.9333 
36.8000 
36.6333 
37.3667 
36.8333 
37.2000 

19.7023 
19.8897 
21.2747 
19.8862 
20.5759 
20.4828 
19.9310 
20.4828 
19.9034 
21.0448 
20.7126 
19.7195 
19.3379 
19.8264 
20.3782 
19.6609 
20.8552 

.5067 

.5461 

.3087 

.5806 

.3476 

.4959 

.6464 

.4959 

.5614 

.3276 

.3558 

.4769 

.5878 

.4895 

.2310 

.6087 

.2825 

.8309 

.8292 

.8402 

.8279 

.8395 

.8325 

.8260 

.8325 

.8286 

.8396 

.8387 

.8326 

.8262 

.8319 

.8531 

.8261 

.8430 
 
Reliability  Coefficients 
N of  Cases   =   30.0    N  of  Items  =  17 
Alpha  =  .8424 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

197

คาระดับความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
คาความเชื่อมั่น แบบสอบถามสวนที่ 6 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
ดานรางกาย 
RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Item-total Statistics 
 Scale   

Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if  Item 
Deleted 

Corrected 
      Item- 
  Total 
Correlation 

 
Alpha 
If  Item 
     Deleted 

ดูแลตนเอง 1 
ดูแลตนเอง 2 
ดูแลตนเอง 3 
ดูแลตนเอง 4 
ดูแลตนเอง 5 
ดูแลตนเอง 6 
ดูแลตนเอง 7 
ดูแลตนเอง 8 
ดูแลตนเอง 9 
ดูแลตนเอง 10 
ดูแลตนเอง 11 
ดูแลตนเอง 12 
ดูแลตนเอง 15 
REดูแลตนเอง 14 
 

34.7333 
34.6000 
34.6667 
34.6000 
34.5000 
34.7000 
34.4667 
34.8000 
34.6000 
34.5667 
34.9333 
34.6333 
34.5667 
34.5333 

16.2713 
15.7655 
15.8161 
16.3172 
16.6034 
15.8724 
16.6023 
15.7517 
16.3862 
16.1161 
15.4437 
16.1713 
16.2540 
16.9471 
 

.4292 

.6969 

.6428 

.5385 

.5408 

.6149 

.5879 

.4330 

.5191 

.6213 

.5083 

.4758 

.5806 

.4037 

.8669 

.8527 

.8550 

.8605 

.8610 

.8564 

.8595 

.8696 

.8614 

.8567 

.8640 

.8640 

.8586 

.8667 

Reliability  Coefficients 
N of  Cases   =   30.0    N  of  Items  =  14 
Alpha  =  .8696 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

198

คาระดับความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
คาความเชื่อมั่น แบบสอบถามสวนที่ 6 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
ดานจิตใจ 
RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Item-total Statistics 
 Scale   

Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if  Item 
Deleted 

Corrected 
      Item- 
  Total 
Correlation 

 
Alpha 
If  Item 
     Deleted 

ดูแลตนเอง 16 
ดูแลตนเอง 18 
ดูแลตนเอง 19 
ดูแลตนเอง 20 
ดูแลตนเอง 21 
ดูแลตนเอง 22 
ดูแลตนเอง 25 
ดูแลตนเอง 28 
ดูแลตนเอง 30 
ดูแลตนเอง 31 
ดูแลตนเอง 32 
ดูแลตนเอง 33 
ดูแลตนเอง 39 
ดูแลตนเอง 40 
ดูแลตนเอง 41 
ดูแลตนเอง 42 
 
 

34.4333 
34.6000 
34.4000 
34.4667 
34.4333 
34.3667 
34.1667 
34.4000 
34.4667 
34.1667 
34.3000 
34.3000 
34.4333 
34.4667 
34.1333 
33.9667 

41.5644 
41.0069 
42.9379 
41.3609 
41.8402 
42.6540 
43.6609 
41.8345 
42.7402 
43.6609 
42.7690 
43.1138 
43.9782 
41.3609 
44.4644 
45.3437 

.6843 

.7451 

.6153 

.5560 

.7093 

.6361 

.5815 

.6386 

.6162 

.5815 

.7427 

.6148 

.4493 

.5560 

.5389 

.4343 

.9042 

.9021 

.9066 

.9100 

.9036 

.9060 

.9077 

.9058 

.9066 

.9077 

.9036 

.9067 

.9117 

.9100 

.9091 

.9115 

Reliability  Coefficients 
N of  Cases   =   30.0    N  of  Items  =  16 
Alpha  =  .9124 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

199

คาระดับความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
คาความเชื่อมั่น แบบสอบถามสวนที่ 6 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
ดานสังคม 
RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Item-total Statistics 
 Scale   

Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if  Item 
Deleted 

Corrected 
      Item- 
  Total 
Correlation 

 
Alpha 
If  Item 
     Deleted 

ดูแลตนเอง 45 
ดูแลตนเอง 46 
ดูแลตนเอง 47 
ดูแลตนเอง 48 
ดูแลตนเอง 49 
ดูแลตนเอง 50 
ดูแลตนเอง 51 
ดูแลตนเอง 52 
ดูแลตนเอง 53 
ดูแลตนเอง 54 
ดูแลตนเอง 55 
ดูแลตนเอง 56 
ดูแลตนเอง 57 
ดูแลตนเอง 58 
ดูแลตนเอง 59 
 
 
 

34.2667 
34.2667 
34.7667 
34.9000 
34.6333 
34.2667 
34.5333 
34.1000 
34.4333 
34.3333 
34.2667 
34.4667 
34.9000 
34.2000 
34.2667 
 

30.2023 
30.6851 
28.5989 
30.7138 
29.6885 
31.6506 
28.8092 
31.8172 
28.8747 
29.8851 
30.0644 
28.2575 
29.6793 
31.8897 
30.8230 

.7160 

.6215 

.6616 

.3147 

.4671 

.3283 

.7026 

.5049 

.8304 

.6585 

.6439 

.7733 

.5028 

.4166 

.5947 

.8809 

.8839 

.8809 

.8999 

.8911 

.8945 

.8791 

.8883 

.8751 

.8818 

.8824 

.8758 

.8887 

.8904 

.8848 

Reliability  Coefficients 
N of  Cases   =   30.0    N  of  Items  =  15 
Alpha  =  .8922 
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คาระดับความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
คาความเชื่อมั่น แบบสอบถามสวนที่ 6 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
ดานเศรษฐกิจ 
RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Item-total Statistics 
 Scale   

Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if  Item 
Deleted 

Corrected 
      Item- 
  Total 
Correlation 

 
Alpha 
If  Item 
     Deleted 

ดูแลตนเอง 60 
ดูแลตนเอง 61 
ดูแลตนเอง 62 
ดูแลตนเอง 63 
ดูแลตนเอง 64 
ดูแลตนเอง 65 
ดูแลตนเอง 69 
ดูแลตนเอง 72 
ดูแลตนเอง 75 
REดูแลตนเอง 66 
REดูแลตนเอง 67 
REดูแลตนเอง 68 
REดูแลตนเอง 70 
REดูแลตนเอง 73 
 
 
 

34.2667 
34.2667 
34.7667 
34.9000 
34.6333 
34.2667 
34.5333 
34.1000 
34.4333 
34.3333 
34.2667 
34.4667 
34.9000 
34.2000 
 

30.2023 
30.6851 
28.5989 
30.7138 
29.6885 
31.6506 
28.8092 
31.8172 
28.8747 
29.8851 
30.0644 
28.2575 
29.6793 
31.8897 
 

.7160 

.6215 

.6616 

.3147 

.4671 

.3283 

.7026 

.5049 

.8304 

.6585 

.6439 

.7733 

.5028 

.4166 
 

.8809 

.8839 

.8809 

.8999 

.8911 

.8945 

.8791 

.8883 

.8751 

.8818 

.8824 

.8758 

.8887 

.8904 
 

Reliability  Coefficients 
N of  Cases   =   30.0    N  of  Items  =  14 
Alpha  =  .8733 
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คาระดับความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
คาความเชื่อมั่น แบบสอบถามสวนที่ 6 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
ในภาพรวม 
RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Item-total Statistics 
 Scale   

Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if  Item 
Deleted 

Corrected 
      Item- 
  Total 
Correlation 

 
Alpha 
If  Item 
     Deleted 

ดูแลตนเอง 1 
ดูแลตนเอง 2 
ดูแลตนเอง 3 
ดูแลตนเอง 4 
ดูแลตนเอง 5 
ดูแลตนเอง 6 
ดูแลตนเอง 7 
ดูแลตนเอง 8 
ดูแลตนเอง 9 
ดูแลตนเอง 10 
ดูแลตนเอง 11 
ดูแลตนเอง 12 
ดูแลตนเอง 15 
REดูแลตนเอง 14 
ดูแลตนเอง 16 
ดูแลตนเอง 18 
ดูแลตนเอง 19 
ดูแลตนเอง 20 
ดูแลตนเอง 21 
ดูแลตนเอง 22 
ดูแลตนเอง 25 
ดูแลตนเอง 28 
ดูแลตนเอง 30 
ดูแลตนเอง 31 
ดูแลตนเอง 32 

140.5000 
140.3667 
140.4333 
140.3667 
140.2667 
140.4667 
140.2333 
140.5667 
140.3667 
140.3333 
140.7000 
140.4000 
140.3333 
140.3000 
140.8667 
141.0333 
140.8333 
140.9000 
140.8667 
140.8000 
140.6000 
140.8333 
140.9000 
140.6000 
140.7333 

249.8448 
251.8264 
252.5299 
255.8264 
253.7195 
250.5333 
255.7023 
254.9437 
254.1023 
252.3678 
247.8724 
255.0069 
253.9540 
254.8379 
249.0851 
247.6885 
250.4885 
253.4034 
250.2575 
252.7172 
251.9034 
248.4885 
251.6793 
249.2828 
252.3402 

.6046 

.6075 

.5302 

.3344 

.5513 

.6497 

.4276 

.2580 

.4516 

.5920 

.6037 

.3279 

.4374 

.4795 

.5071 

.5672 

.5122 

.2465 

.4915 

.3886 

.4852 

.5234 

.4346 

.6330 

.4831 

.9371 

.9373 

.9376 

.9386 

.9377 

.9370 

.9382 

.9393 

.9380 

.9374 

.9370 

.9386 

.9381 

.9379 

.9376 

.9372 

.9376 

.9400 

.9377 

.9384 

.9378 

.9375 

.9381 

.9369 

.9378 
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คาระดับความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
คาความเชื่อมั่น แบบสอบถามสวนที่ 6 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
ในภาพรวม 
RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Item-total Statistics 
 Scale   

Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if  Item 
Deleted 

Corrected 
      Item- 
  Total 
Correlation 

 
Alpha 
If  Item 
     Deleted 

ดูแลตนเอง 33 
ดูแลตนเอง 39 
ดูแลตนเอง 40 
ดูแลตนเอง 41 
ดูแลตนเอง 42 
ดูแลตนเอง 45 
ดูแลตนเอง 46 
ดูแลตนเอง 47 
ดูแลตนเอง 48 
ดูแลตนเอง 49 
ดูแลตนเอง 50 
ดูแลตนเอง 51 
ดูแลตนเอง 52 
ดูแลตนเอง 53 
ดูแลตนเอง 54 
ดูแลตนเอง 55 
ดูแลตนเอง 56 
ดูแลตนเอง 57 
ดูแลตนเอง 58 
ดูแลตนเอง 59 
ดูแลตนเอง 60 
ดูแลตนเอง 61 
ดูแลตนเอง 62 
ดูแลตนเอง 63 
ดูแลตนเอง 64 

140.7333 
140.8667 
140.9000 
140.5667 
140.4000 
140.4333 
140.4333 
140.9333 
141.0667 
140.8000 
140.4333 
140.7000 
140.2667 
140.6000 
140.5000 
140.4333 
140.6333 
141.0667 
140.3667 
140.4333 
140.4333 
140.5333 
140.7333 
140.7000 
140.7667 

249.7195 
252.2575 
253.4034 
250.9437 
251.6966 
250.7368 
249.7713 
248.4092 
252.2023 
251.4759 
254.8057 
248.4241 
252.6851 
249.4897 
251.0862 
247.6333 
248.5851 
253.9264 
254.1023 
252.0471 
252.8057 
252.1195 
257.5816 
255.6655 
256.3230 

.5709 

.3948 

.2465 

.6100 

.5984 

.6476 

.7112 

.5251 

.3085 

.3590 

.2978 

.5768 

.6324 

.6213 

.5342 

.7478 

.5598 

.2768 

.4516 

.5618 

.5122 

.4731 

.2091 

.3269 

.3008 

.9372 

.9384 

.9400 

.9372 

.9373 

.9371 

.9367 

.9375 

.9393 

.9388 

.9389 

.9372 

.9374 

.9370 

.9375 

.9363 

.9373 

.9393 

.9380 

.9375 

.9377 

.9378 

.9392 

.9386 

.9387 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

203

คาระดับความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
คาความเชื่อมั่น แบบสอบถามสวนที่ 6 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุ 
ในภาพรวม 
RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
Item-total Statistics 
 Scale   

Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if  Item 
Deleted 

Corrected 
      Item- 
  Total 
Correlation 

 
Alpha 
If  Item 
     Deleted 

ดูแลตนเอง 65 
ดูแลตนเอง 69 
ดูแลตนเอง 72 
ดูแลตนเอง 75 
REดูแลตนเอง 66 
REดูแลตนเอง 67 
REดูแลตนเอง 68 
REดูแลตนเอง 70 
REดูแลตนเอง 73 

140.7333 
140.9000 
140.8333 
141.0000 
140.6667 
141.0667 
140.6667 
141.0333 
140.6333 

253.0299 
257.9552 
256.1437 
257.5862 
256.7816 
253.3057 
254.9885 
254.2402 
256.4471 

.4428 

.2407 

.2871 

.2245 

.2505 

.3948 

.3640 

.2738 

.2682 

.9380 

.9389 

.9388 

.9390 

.9390 

.9383 

.9384 

.9393 

.9389 

 
Reliability  Coefficients 
N of  Cases   =   30.0    N  of  Items  =  59 
Alpha  =  .9390 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ-สกุล 
ที่อยู 
 
ที่ทํางาน 
 
ประวัติการศึกษา 
          พ.ศ. 2535 
 
          พ.ศ. 2537 
 
          พ.ศ. 2545 
 
          พ.ศ. 2546 
 
ประวัติการทํางาน 
          พ.ศ. 2537-2544 
 
          พ.ศ. 2545-ปจจุบัน 
 

นางสาวเตือนใจ     ทองคํา 
70  หมู  3  ตําบลสุขสําราญ   อําเภอตากฟา    จังหวดันครสวรรค  
60190 
โรงพยาบาลตากฟา  330  หมู 1  ตําบลตากฟา  อําเภอตากฟา   
จังหวดันครสวรรค  60190 
 
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 
โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์  อําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค 
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรการพยาบาล และผดุงครรภ 
(ระดับตน)จากวิทยาลัยพยาบาลนครสวรรค  จังหวดันครสวรรค 
สําเร็จการศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสวรรคประชารักษ  จังหวดันครสวรรค 
ศึกษาตอระดบัปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาจิตวิทยาชุมชน  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม 
 
เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน 2-4  สถานีอนามัยบานไตรคีรี  
ตําบลพุนกยูง  อําเภอตากฟา  จังหวดันครสวรรค 
พยาบาลชาชีพ 5-6 กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว  และชุมชน 
โรงพยาบาลตากฟา   อําเภอตากฟา  จังหวดันครสวรรค 
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