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ตองการบริการสวัสดิการสังคมตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (A CONTRIBUTION
OF HEALTH PROMOTION BEHAVIORS, COMMUNITY PARTICIPATION, AND THE NEED FOR SOCIAL
WELFARE SERVICES TO A MENTAL HEALTH STATUS OF THE ELDERLY PERSONS IN DISTRICT OF
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และ ผศ.ลิขิต กาญจนาภรณ. 162 หนา . ISBN 974 – 653 – 292 – 8.
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน
ความตองการบริการสวัสดิการสังคมและภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ 2) เปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุที่มี เพศ อายุ
สถานภาพสมรส รายได การประกอบอาชีพ เขตที่อยูอาศัย จํานวนสมาชิกในครอบครัว และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
แตกตางกัน 3) พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และความตองการบริการสวัสดิการสังคมที่มี
อํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ 4) องคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง องคประกอบของ
การมีสวนรวมในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการสังคม ที่มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพ
จิตผูสูงอายุ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จํานวน 374
คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ
ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น สถิติที่ใชในวิเคราะหขอมูล ใชคารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบ
คาที (t - test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One - Way Analysis of Variance) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัย พบวา
1. ผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตดีมาก มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน อยูในระดับ
ปานกลาง และมีความตองการบริการสวัสดิการสังคม อยูในระดับมาก
2. ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรส รายได และการประกอบอาชีพแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพจิตแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูสูงอายุที่มี เพศ อายุ เขตที่อยูอาศัย จํานวนสมาชิกในครอบครัวและการเปนสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุที่แตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
3. การมีสวนรวมในชุมชน และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิต
ผูสูงอายุไดรอยละ 31.80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
4. การมีสวนรวมในครอบครัว การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง ดาน
รางกายและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ 32.70
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001
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SUNANTA KHUMPETCH : A CONTRIBUTION OF HEALTH PROMOTION BEHAVIORS,
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HEALTH STATUS OF THE ELDERLY PERSONS IN DISTRICT OF MUANG, RANONG PROVINCE . THESIS
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The purposes of this research were 1) to study the health promotion behaviors, community participation, the
need for social welfare services and a mental health status of the elderly persons. 2) to compare a mental health status of
the elderly persons by sex, age, marital status, income, occupation, residential area, size of the family and status of being
a member of the elderly club 3) to investigate if the health promotion behaviors, community participation and the need
for social welfare services were the factors determined a mental health status of elderly persons 4) to investigate if each
of the components of the independent variables were the factors determined a mental health status of the elderly persons.
Samples of this research comprised 374 elderly persons in District of Muang, Ranong Province, derived by a
Multi - stage random sampling technique. The research instrument was the interview schedule. Percentage, means ( X ),
standards deviation (S.D.), t – test, one - way analysis of variance and stepwise multiple regression analysis were used
to analyze the research data.
The results were as follow :
1. A mental health status and the need for social welfare services of the samples were at the upper moderate
level. In addition, the health promotion behaviors and community participation were at the moderate level.
2. The mental health status of elderly persons with different group of marital status, income and occupation
were significantly different at a statistical level of .05. However, the mental health status of the elderly persons with
different sex, age group, residential area, size of the family and status of being a member of the elderly club were not
significantly different.
3. Community participation and the health promotion behaviors predicted the mental health status of the
elderly persons at a percentage of 31.80 , with a statistical significant level of .001.
4. Family participation, activity in community participation, physical health promotion behaviors and
mental health promotion behaviors predicted a mental health status of the elderly persons at a percentage of 32.70, with
a statistical significant level of .001.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในทศวรรษที่ผานมาทําให
โครงสรางของประชากรโลกเปลี่ยนไปอยางมาก โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุ องคการสหประชาชาติ
ไดคาดการณไววา สัดสวนผูสูงอายุโลกจะเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.9 ในป พ.ศ. 2523 เปนรอยละ 9.7
ในป พ.ศ. 2568 โดยในภูมิภาคเอเชียจะเพิ่มจากรอยละ 4.4 ในป พ.ศ.2523 เปนรอยละ 10 ในป พ.ศ.
2568 (United Nations 1992, อางถึงใน อนุรักษ บัณฑิตย และคณะ 2542 : 3) และคาดวาในปเดียวกัน
นี้โลกจะมีประชากรที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปถึง 1,121 ลานคน (สุชาติ นิมมานนิตย 2540 : 394) ดวย
อัตราการเพิ่มขึ้นที่เปนไปอยางรวด คือ ประมาณรอยละ 102 (Kerigan 1981 : 4, อางถึงใน จรัสวรรณ
เทียนประภาส และ พัชรี ตันศิริ 2536 : 8) ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นอยางมากมายอยางที่ไมเคยปรากฏมา
กอนในประวัติศาสตร นับวาเปนปรากฏการณที่นาเปนหวงสําหรับประเทศตางๆทั่วโลก เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ยอมสงผลตอโครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได
สําหรับประเทศไทย ปราโมทย ประสาทกุล (2544 : 4 - 5) กลาววา การลดลงของอัตรา
การเกิดและความสําเร็จในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชากร โดยเฉพาะการอนามัยแมและเด็ก
ที่ทําใหอายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น แนวโนมของการเกิดที่ลดลงและอายุขัยที่ยืนยาวขึ้นนี้
ทําใหประชากรไทยอยูใน “ กระบวนการมีอายุมากขึ้น ” และในรอบสองทศวรรษที่ผานมา พบวา
ผูสูงอายุเปนกลุมประชากรที่เพิ่มขึ้นเร็วที่สุด ในขณะที่อัตราการเพิ่มประชากรทั้งหมดไดลดต่ําลง
เรื่อยๆ จนปจจุบันนี้ประชากรไทยมีอัตราเพิ่มปละไมถึง 1% แตประชากรผูสูงอายุกลับเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยถึงปละ 7% โดยมีการเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไปจาก 2.4 ลานคนในป พ.ศ. 2523
เปน 4.1 ลานคน ในป พ.ศ. 2533 เปน 5.8 ลานคน ในป พ.ศ. 2543 และคาดวาจะมีถึง 8.1 ลานคน
ในป พ.ศ. 2553 และ 12.5 ลานคน ในป พ.ศ. 2563
จากสถิติการเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุ ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญและความรุนแรง
ของปญหาที่จะตามมาในอนาคตทั้งตอตัวผูสูงอายุเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม การที่ผูสูงอายุ
มีอายุยืนยาวขึ้นแตเพียงอยางเดียว มิไดหมายถึงผูสูงอายุจะมีความสุขหรือมีสุขภาพดีขึ้น ดังจะเห็น
ไดจากจํานวนปที่คาดหวังที่จะมีชีวิตอยูอยางสุขภาพดี (Health life expectancy) ลดลงเปนลําดับ
1

2
ตามจํานวนอายุที่เพิ่มขึ้นทั้งในประชากรเพศชายและเพศหญิง (กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย
2544 : 11) ทั้งนี้เพราะผูสูงอายุตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ มากมายในชวงชีวิตที่ยืนยาวออก
ไปนี้ เชน การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย สังคม เศรษฐกิจ อารมณและจิตใจ เปนตน
การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย วัยสูงอายุเปนวัยที่รางกายมีการเปลี่ยนแปลงในรูปของ
การเสื่อมถอยลงมากกวาการเจริญเติบโต แตจะมากหรือนอยชาหรือเร็วขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ
เชน พันธุกรรม สภาพแวดลอม และโภชนาการของแตละบุคคลที่แตกตางกันออกไป (ปรีชา
ศตวรรษธํารง และคณะ 2544 : 1) ความเสื่อมดังกลาวทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของอวัยวะ
ตางๆ ลดลง กอใหเกิดการเจ็บปวยไดงาย ดังการศึกษาของ นภาพร ชโยวรรณ และ จอรน โนเดล
(2539 : 146) ที่พบวา ผูสูงอายุไทยสวนใหญมปี ญหาสุขภาพ โดยมีอาการปวดหลัง/เอว รอยละ 68
เปนโรคไขขออักเสบ รอยละ 40 โรคความดันโลหิตสูงและโรคกระเพาะอาหาร รอยละ 22 และ
โรคหัวใจ รอยละ 13
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ เปน การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานภาพ
และบทบาททางสังคม เชน จากเปนผูนําครอบครัวมาเปนผูอาศัยหรือผูตาม ภาระหนาที่ทางสังคม
ลดนอยลง สังคมสวนใหญมองวาผูสูงอายุมีความสามารถและสมรรถภาพลดลง จึงไมใหความสําคัญ
หรือไมใหความรับผิดชอบ การยอมรับจากสังคมลดลง มีการเกษียณอายุการทํางาน ทําใหมีรายได
ลดลงสงผลกระทบตอความเปน อยู การคบหาสมาคมกับเพื่อน และการเขารวมกิจกรรมตางๆ
ในสังคม ดังการศึกษาของ ปญญภัทร ภัทรกัณทากุล (2544 : 57) ที่พบวา ผูสูงอายุมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคมคอนขางนอย
การเปลี่ยนแปลงดานอารมณและจิตใจ มักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรางกายที่ทําให
สมรรถภาพตางๆ เสื่อมลง สงผลกระทบตอจิตใจ ตองพบกับการสูญเสียคูครอง บุตร ญาติพี่นอง
เพื่อนสนิท และบางคนมีทัศนคติในทางลบตอการเปนผูสูงอายุ คิดวาตนเองไรคา ไรความสามารถ
ซึ่งกอใหเกิดปญหาในการปรับตัวและทําใหชีวิตไมมีความสุข ดังที่ มาลินี วงษสิทธิ์ และ ศิริวรรณ
ศิริบุญ (2541 : 34) พบวา ผูสูงอายุในชนบทมีความเครียดทางอารมณสูงกวาผูสูงอายุในเมือง
นอกจากนี้ จากการเรงรัดพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ทําใหโครงสรางทางสังคมเปลี่ยนไป จากสังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรม มีการใช
เทคโนโลยีใหมๆ บุตรหลานไมตองพึ่งพาหาความรูจากผูสูงอายุ มีการเติบโตของสังคมเมืองมากขึ้น
เปนสาเหตุใหหนุมสาวยายจากชนบทเขามาทํางานในเมือง เกิดการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยาย
มาเปนครอบครัวเดี่ยวเพิ่มขึ้น สัมพันธภาพในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ผูสูงอายุถูกทอดทิ้งใหอยู
ตามลําพัง ดังที่ กุศล สุนทรธาดา (2539 : 316) กลาววา การดูแลผูสูงอายุในอนาคตจะมีผูสูงอายุใน
ครัวเรือนคนเดียวเพิ่มมากขึ้น และไดรับการดูแลเอาใจใสนอยลง เนื่องมาจากผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและเศรษฐกิจ ที่บุตรหลานตองออกไปทํางานนอกบานหรือตางถิ่น

3
ทิ้งผูสูงอายุใหอยูตามลําพัง นอกจากนี้ยังมีแนวโนมเรื่องการหยารางและการแตกแยกในครอบครัว
เพิ่มมากขึ้น ทําใหผูสูงอายุขาดคนดูแล กอใหเกิดความเหงา วาเหว อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง
คานิยมและวัฒนธรรม ที่เยาวชนสมัยใหมรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามามากขึ้น และใหคุณคาทาง
วัตถุมากกวาทางจิตใจ ทําใหทัศนคติตอผูสูงอายุเปลี่ยนไป การเห็นคุณคาของผูสูงอายุ ความกตัญู
และการใหความเคารพนับถือตอผูสูงอายุนอยลง ดังที่ ภัสสร ลิมานนท (2535 : 4) กลาววา ปจจุบัน
คนรุนใหมมีความเคารพนับถือและความผูกพันตอผูสูงอายุลดนอยลง ความรูสึกวาตนเองตองมี
หนาที่รับผิดชอบตอครอบครัวก็ลดนอยลงไปดวย เพราะสังคมเริ่มใหคานิยมและคุณคาในเรื่องของ
ปจเจคบุคคลมากกวาการใหความสําคัญกับครอบครัว
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุทั้งโดย
ทางตรงและทางออม หากผูสูงอายุสามารถปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได ก็จะทํา
ใหมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสภาพแวดลอมในทางที่ดีและมีสุขภาพจิตดี สามารถใชชีวิตในชวงเวลา
ที่เหลืออยูอยางมีความสุข แตอยางไรก็ตาม ผูสูงอายุสวนใหญไมสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วได (เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ, สุรีย บุญญานุพงศ และ สมศักดิ์ จันทะ 2533 : 4)
ทําใหผูสูงอายุเกิดความเครียด ความคับของใจ ทอแท เบื่อหนายชีวิต รูสึกวาตนเองไรคา ซึ่งจะนําไป
สูการมีปญหาสุขภาพจิตได
ปจจุบันปญหาสุขภาพจิต นอกจากจะพบมากในวัยหนุมสาวแลว วัยสูงอายุก็พบวามี
ปญหาสุขภาพจิตมากขึ้นดวย (กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย 2544 : 123) จากรายงานผูเขารับ
บริการในโรงพยาบาลศูนย สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2539 พบวา มี
ผูปวยนอกมารับบริการทั้งสิ้น 454,723 ราย เขารับบริการ 768,704 ครั้ง เปนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต
60 ปขึ้นไป จํานวน 52,791 ราย คิดเปน รอยละ 11.81 ของจํานวนผูปวยทั้งหมด และเขารับบริการ
ทั้งสิ้น 106,210 ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.81 ของจํานวนครั้งของการเขารับบริการทั้งหมด (สุกัญญา
โรจนประเสริฐ 2541 : 4) สวนการศึกษาของ นภาพร ชโยวรรณ และ มาลินี วงษสิทธิ์ (2538, อางถึง
ใน นุสรา นามเดช 2539 : 2) โดยการสัมภาษณผูสูงอายุทั่วประเทศ จํานวน 3,252 คน พบวา ผูสูงอายุ
1 ใน 10 คน มีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต โดยรูสึกวา เหงา ขาดเพื่อนและไมเปนที่ตองการของใคร
และสุดสบาย จุลกทัพพะ (2540 : 1200) พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 60 ป มีการฆาตัวตาย คิดเปน
รอยละ 4.40 ของการฆาตัวตายทั้งหมด โดยทั้งหมดมีสาเหตุมาจากภาวะซึมเศรา
ปญหาดังกลาว มีแนวโนมวาจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลกระทบทั้งระดับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ กลาวคือ ในระดับบุคคล ทําใหผูสูงอายุไมสามารถดํารง
บทบาทหนาที่ของตนเองได เปนอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพและเปนภาระผูอื่นทั้งตองทนทุกข
ทรมานจากการเจ็บปวย ในระดับครอบครัว ทําใหสมาชิกในครอบครัวเกิดความเครียดและอับอาย
ตองสูญเสียคาใชจายในการรักษา หรือบางครั้งตองสูญเสียหนาที่การงาน เพื่อมาดูแลผูสูงอายุ
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ในระดับชุมชน ทําใหประชาชนเกิดความหวาดกลัว รูสึกไมมั่นคงปลอดภัย กลัวถูกทําราย หากมี
ผูปวยจํานวนมากก็จะทําใหชุมชนขาดความเขมแข็ง สวนในระดับประเทศ ทําใหรัฐบาลตองสูญเสีย
เงินงบประมาณไปกับการรักษาพยาบาลผูสูงอายุที่เจ็บปวย และจากที่ผานมา พบวา รัฐบาลเสียคา
ใชจายเงินงบประมาณในดานนี้เปนจํานวนมาก เริ่มจาก พ.ศ. 2534 กระทรวงสาธารณสุขไดรับ
งบประมาณสําหรับการสงเคราะหผูสูงอายุดานการรักษาพยาบาล เปนเงิน 48.5 ลานบาท พ.ศ. 2535
เปนเงิน 267.5 ลานบาท พ.ศ. 2536 เปนเงิน 367 ลานบาท และ พ.ศ. 2537 เปนเงิน 398 ลานบาท
(กระทรวงสาธารณสุข, สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2536 : 145) เห็นไดวารัฐบาลมี
แนวโนมที่จะรับภาระเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลมีขีดจํากัดในดานงบประมาณไมสามารถ
รับภาระผูสูงอายุไดทั้งหมด
ดังนั้น การศึกษาถึงภาวะสุขภาพจิตและปจจัยที่มีผลตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ จึงเปน
ประเด็นที่สําคัญ เพราะจะทําใหทราบถึงสภาพปญหา ตลอดจนแนวทางที่จะปองกันและสงเสริมให
ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี แตอยางไรก็ตามงานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตยังมีนอย ดังที่ ปรีชา อุปโยคิน
(2539, อางถึงใน อภิชัย มงคล และคณะ 2544 ก : 3) กลาววา การวิจัยทางสังคมศาสตรการแพทย
และสาธารณสุขเกี่ยวกับสุขภาพจิตยังปรากฏนอย สวนมากจะสนใจศึกษาเกี่ยวกับโรคหรือปญหา
สาธารณสุขทั่วไปมากกวาการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิต ซึ่งสอดคลองกับแผนระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ
(2525 - 2544) ขอ 3 ที่กลาววา “ปญหาสุขภาพอนามัยทั้งทางรางกายและจิตใจของผูสูงอายุ ยังไมได
รับความสนใจจากทุกฝายเทาที่ค วร จึงตองศึกษาหาความรูทําความเขาใจถึงสภาพและเหตุแหง
ปญหาอยางจริงจัง เพื่อจะไดหาทางปองกันหรือลดความรุนแรงหรือชะลอการเกิดของโรคตางๆ ให
มากที่สุด” และจากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา สวนใหญประชากรเปนผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
คนชราหรือผูสูงอายุในชมรมตางๆ สวนผูสูงอายุในชุมชนหรือชนบทยังมีนอยทั้งที่เปนประชากร
กลุมใหญของประเทศและกําลังประสบกับปญหาตางๆ มากมาย
จากการสํารวจภาวะสุขภาพจิตคนไทยในระดับจังหวัด เขต 11 (กระทรวงสาธารณสุข,
กรมสุขภาพจิต 2542 : 55 - 59) ซึ่งประกอบดวยจังหวัด ระนอง ชุมพร พังงา สุราษฎรธานี กระบี่
ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาปญหาสุขภาพจิต พบวา จังหวัดระนองมีปญหาเกี่ยวกับ
การฆาตัวตายของกลุมตัวอยางและของคนในครอบครัวมากที่สุด โดยกลุมตัวอยางเคยฆาตัวตาย 1
ราย และมีความคิดเกี่ยวกับการฆาตัวตายอยางเดียวยังไมไดลงมือกระทํา จํานวน 22 ราย ซึ่งมากกวา
จังหวัดอื่นๆ และมีอาการของโรคประสาท รอยละ 18.2 ภาวะซึมเศรา รอยละ 11.4 มีการดื่มสุราหรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล รอยละ 28.8 ปญหาสุขภาพจิตของคนในครอบครัว พบวา ใชสารเสพติด
รอยละ 7.6 ดื่มสุรา รอยละ 42.2 คนในครอบครัวพูดถึงหรือพยายามฆาตัวตายในชวง 1 เดือนที่ผาน
มา จํานวน 11 ราย และจากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดสุขภาพจิตดีถวนหนา กลุมตัวอยาง
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ในจังหวัดระนอง มีความคิดเห็นวา ตนเองและครอบครัวมีความสุขนอยที่สุด รอยละ 89.2 และ 86.5
ตามลําดับ จากสภาพปญหาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปญหาสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง
จังหวัดระนอง เปนจังหวัดหนึ่งในภาคใตตอนบน ทางชายฝงตะวันตกของประเทศ
มีจํานวนประชากรผูสูงอายุ 11,499 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง, ฝายสงเสริมสุขภาพ
2545) ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายไดหลักของจังหวัดมาจากการทําประมง
จังหวัดระนองมีชายแดนติดกับประเทศพมา แรงงานภายในจังหวัดสวนใหญจึงเปนแรงงานตางดาว
สงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจและความเปนอยูของประชาชนในจังหวัด ผูสูงอายุเปนวัยที่ควร
ไดรับการดูแลชวยเหลือเกี่ยวกับบริการสวัสดิการสังคมทั้งจากรัฐและเอกชน และบริการสวัสดิการ
สังคมที่ผูสูงอายุในจังหวัดระนองไดรับ ไดแก บริการดานการสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟูสุขภาพ
อนามัย โดยจัดใหมีสถานบริการดานสาธารณสุข คือ มีสถานีอนามัย 51 แหง โรงพยาบาลอําเภอ
4 แหง และโรงพยาบาลจังหวัด 1 แหง บริการดานการมีสวนรวมในชุมชน จัดใหมีชมรมผูสูงอายุ
ในระดับตําบล 46 ชมรม และระดับอําเภอ 5 ชมรม รวมทั้งหมด 51 ชมรม แตละชมรมมีกิจกรรม
ตางๆ เชน กิจกรรมทางศาสนา นันทนาการ การออกกําลังกาย ตรวจสุขภาพ การสงเสริมอาชีพ เชน
ทําไมกวาด กะป สมุนไพรพื้นบาน กองทุนพวงหรีด เปนตน มีบริการสวัสดิการดานการศึกษา คือ
มีศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 1 แหง นอกจากนี้ยังมีศูนยบริการผูสูงอายุ 1 แหง มีสมาชิกประมาณ
300 คน มีการสงเคราะหผูสูงอายุที่ยากจน บริการเงินเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุเดือนละ 300 บาท จํานวน
885 คน สวนปญหาสุขภาพ ดวงเดือน ลิ่วพฤกพันธ (2539 : 50) พบวา ผูสูงอายุในจังหวัดระนอง
เจ็บปวยดวยโรค วัณโรคปอด หอบหืด ความดันโลหิตสูง และโรคกระเพาะอาหาร ตามลําดับ เมื่อ
เจ็บปว ยมักจะปลอยไวเปนเวลานาน และใชการรักษาแบบพื้นบานหรือซื้อยามารับประทานเอง
สวนปญหาสุขภาพจิต พบวา มีปญหาเกี่ยวกับการฆาตัวตายมากที่สุด (กระทรวงสาธารณสุข, กรม
สุขภาพจิต 2542 : 55) ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ และพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคมที่มีอิทธิพล
ตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง ทั้งนี้เพื่อจะไดทราบวา ผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตอยูในระดับใด มีปจจัยอะไรบาง
ที่สงผลตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ และผูสูงอายุมีความความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตอยางไร ซึ่ง
ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดบริการ เพื่อปองกัน
และสงเสริมสุข ภาพจิต ผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม ทําใหผูสูงอายุไดมีชีวิตยืนยาวอยางมีคุณภาพ
ไมเจ็บปว ยอยางไมสมเหตุสมผล ตามแนวนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 8
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึก ษาระดับพฤติก รรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน
ความตองการบริการสวัสดิการสังคม และภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ที่มี
เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได การประกอบอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตที่อยูอาศัย
และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุแตกตางกัน
3. เพื่อศึกษาวาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และ
ความตองการบริการสวัสดิการสังคม มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง
4. เพื่อศึกษาวาองคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง องคประกอบ
ของการมีสวนรวมในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการสังคม มีอํานาจ
ในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
5. เพื่อศึก ษาความคิด เห็น เกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
ปญหาการวิจัย
1. ผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคม และภาวะสุขภาพจิตอยูใน
ระดับใด
2. ผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได
จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตที่อยูอาศัย และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุแตกตางกัน มีภาวะ
สุขภาพจิตแตกตางกันหรือไม
3. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และความตองการ
บริการสวัสดิการสังคมมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนองหรือไม อยางไร
4. องคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง องคประกอบของการมี
สวนรวมในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการสังคมมีอํานาจในการทํานาย
ภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง หรือไม อยางไร
5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
เปนอยางไร
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สมมติฐานการวิจัย
1. ผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได
การประกอบอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตที่อยูอาศัย และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
แตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตแตกตางกัน
2. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และความตองการ
บริการสวัสดิการสังคมมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง
3. องคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง องคประกอบของการมี
สวนรวมในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการสังคมมีอํานาจในการทํานาย
ภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ขอบเขตของการวิจัย
ภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุจะเปนอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่เกี่ยวของ เชน
เพศ อายุ สภาพเศรษฐกิจ การรับรูภาวะสุขภาพ การดูแลสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในสังคม
ความสัมพันธในครอบครัว และการปรับตัวของผูสูงอายุ เปนตน แตในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษา
เฉพาะพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และความตองการบริการ
สวัสดิการสังคมที่มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง และศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัย
ไวดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป ทั้งชายและหญิง
ที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีจํานวนทั้งสิ้น 4,729 คน (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดระนอง, ฝายสงเสริมสุขภาพ 2545 )
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ทั้งชายและหญิง
ที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จํานวน 374 คน ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยใชตารางของยามาเน (Yamane 1973 : 580 - 581) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ขนาด
ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับไดรอยละ 5 และสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน
(Multi - Stage Random Sampling)
3. ตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีดังตอไปนี้
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3.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย
3.1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได การ
ประกอบอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตที่อยูอาศัย และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
3.1.2 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง แบงเปน
- ดานรางกาย
- ดานจิตใจ
3.1.3 การมีสวนรวมในชุมชน
แบงเปน
- การมีสวนรวมในครอบครัว
- การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
3.1.4 ความตองการบริการสวัสดิการสังคม แบงเปน
- บริการดานการแพทย
- บริการดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
- บริการดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน
3.2 ตัวแปรตาม คือ ภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ แบงเปน
- ความพึงพอใจในชีวิต
- ความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
- ความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจําวัน
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ตามเกณฑขององคการอนามัย
โลก (WHO 1989 : 7) ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
2. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะดานประชากรของผูสูงอายุแตละคน ไดแก
เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได การประกอบอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตที่อยูอาศัยและ
การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
2.1 อายุ หมายถึง อายุจริงของผูสูงอายุ นับตั้งแตเกิดจนถึงวันเก็บขอมูล แบงเปน
2.1.1 ชวงอายุ 60 – 69 ป
2.1.2 ชวงอายุ 70 – 79 ป
2.1.3 ชวงอายุ 80 ปขึ้นไป
2.2 สถานภาพสมรส หมายถึง ฐานะทางสังคมเกี่ยวกับภาวะการสมรสของ
ผูสูงอายุในปจจุบัน ประกอบดวย
2.2.1 สถานภาพสมรสคู หมายถึง ผูสูงอายุที่ใชชีวิตอยูรวมกับสามีหรือภรรยา
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2.2.2 สถานภาพสมรสเดี่ยว หมายถึง ผูสูงอายุที่ใชชีวิตอยูเพียงคนเดียวโดยไม
มีสามีหรือภรรยา ไดแก โสด มาย หยา แยกกันอยู
2.3 รายได
หมายถึง จํานวนเงินโดยประมาณที่ผูสูงอายุไดรับในแตละเดือน
ซึ่งอาจไดรับจากบุตรหลาน ญาติ เงินบํานาญ หรือจากการประกอบอาชีพ แบงเปน
2.3.1 ไมมีรายได
2.3.2 นอยกวา 5,000 บาท / เดือน
2.3.3 5,001 –10,000 บาท / เดือน
2.3.4 มากกวา 10,000 บาท / เดือน
2.4 การประกอบอาชีพ หมายถึง การทํางานที่ไดมาซึ่งรายไดของผูสูงอายุ
ในปจจุบัน แบงเปน
2.4.1 ประกอบอาชีพ
2.4.2 ไมไดประกอบอาชีพ
2.5 จํานวนสมาชิกในครอบครัว หมายถึง ผูสูงอายุและบุคคลทั้งหมดที่อาศัยอยู
รวมกับผูสูงอายุในหลังคาเรือนเดียวกัน โดยอาจเปนผูที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือไมก็ได
เชน บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร หลาน คนรับใช เปนตน แบงเปน
2.5.1 1 – 2 คน
2.5.2 3 – 5 คน
2.5.3 มากกวา 5 คน
2.6 เขตที่อยูอาศัย หมายถึง บริเวณที่ผูสูงอายุอาศัยอยูในปจจุบัน แบงเปน
2.6.1 เขตเทศบาลเมือง หมายถึง ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมือง
ระนอง จังหวัดระนอง
2.6.2 นอกเขตเทศบาลเมือง หมายถึง ผูสูงอายุที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล
เมืองระนอง จังหวัดระนอง
2.7 การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ หมายถึง การที่ผูสูงอายุสมัครเปนสมาชิก
ในชมรมผูสูงอายุของสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลแหงใดแหงหนึ่งในจังหวัดระนองและเขารวม
กิจกรรมของชมรมสม่ําเสมอ แบงเปน
2.7.1 เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
2.7.2 ไมเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
3. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง หมายถึง พฤติกรรมที่ผูสูงอายุกระทําหรือ
ปฏิบัติดวยตนเองจนเปนลักษณะนิสัยหรือเปนแบบแผนในการดําเนินชีวิต เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
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ตนเองใหแข็งแรงสมบูรณ ปราศจากความเจ็บปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข แบงเปน
3.1 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย หมายถึง พฤติกรรมที่
ผูสูงอายุก ระทําหรือปฏิบัติดว ยตนเอง จนเปนลักษณะนิสัยในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยมี
เปาหมายเพื่อใหตนเองมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ประกอบดวยพฤติกรรม 3 ดาน คือ
3.1.1 พฤติกรรมดานโภชนาการ หมายถึง การปฏิบัติตนของผูสูงอายุในการ
บริโภคอาหารอยางถูกตองเหมาะสมกับวัย ไดคุณคาทางโภชนาการครบถวน และมีการขับถายปกติ
3.1.2 พฤติกรรมการออกกําลังกาย หมายถึง การปฏิบัติตนของผูสูงอายุ
ในการออกกําลังกายอยางถูกตอง สม่ําเสมอ และเหมาะสมกับวัย เชน การเดิน การทํากายบริหาร
และการเตรียมความพรอมกอนออกกําลังกายทุกครั้ง เปนตน
3.1.3 พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ หมายถึง การปฏิบัติตนในชีวิตประจํา
วันของผูสูงอายุในการปองกันอุบัติเหตุและอันตรายตอรางกายและชีวิต ทั้งภายในบานและนอกบาน
เชน การระมัดระวังในการใชยา การระมัดระวังในการเคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนอิริยาบท เปนตน
3.2 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ หมายถึง พฤติกรรมที่
ผูสูงอายุกระทําหรือปฏิบัติดวยตนเองโดยมีเปาหมายเพื่อการมีสุขภาพจิตที่ดี ประกอบดวยพฤติกรรม
3 ดาน คือ
3.2.1 พฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูสูงอายุปฏิบัติ
แลวกอใหเกิดความสุข ความเพลิดเพลิน เชน การฟงวิทยุ ดูทีวี การมีเวลาสวนตัวในการพักผอน
และมีงานที่ใหความเพลิดเพลินในยามวาง เปนตน
3.2.2 พฤติกรรมทางศาสนา หมายถึง การที่ผูสูงอายุปฏิบัติตามหลักธรรม
คําสอนทางศาสนาที่ตนยึดถือ เชน การสวดมนต การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา รวมถึงการศึกษา
หลักธรรม โดยการฟงเทศน และสนทนาธรรมกับผูอื่น เปนตน
3.2.3 พฤติกรรมการเสริมสรางความภาคภูมิใจในตน หมายถึง ความสามารถ
ของผูสูงอายุในการทําประโยชนตางๆ เพื่อผูอื่นและสวนรวม เชน การใหความรู ทักษะ คําแนะนํา
คําปรึกษา การชวยเหลือสังคม และบุคคลอื่นตามโอกาสอันควร เปนตน
4. การมีสวนรวมในชุมชน หมายถึง การกระทําหรือการมีสวนรวมในการกระทํา
กิจกรรมใดๆของผูสูงอายุกับบุคคลในครอบครัวและบุคคลอื่นๆในชุมชน นอกเหนือจากงานเพื่อ
การดํารงชีวิต และกอใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซึ่งวัดจากปริมาณในการทํา
กิจกรรมนั้นๆ แบงเปน
4.1 การมีสวนรวมในครอบครัว หมายถึง กิจกรรมที่ผูสูงอายุกระทําหรือรวม
กระทํากับสมาชิกในครอบครัว เชน การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การรับประทานอาหาร
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รวมกัน ดูทีวีรวมกัน การทองเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัว การมีสวนรวมในการตัดสินใจและรับรู
เรื่องราวตางๆ ในครอบครัว เปนตน
4.2 การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน หมายถึง กิจกรรมที่ผูสูงอายุกระทําหรือ
รวมกระทํากับบุคคลอื่นในชุมชน เชน การเขารวมกิจกรรมทางการเมือง กิจกรรมการพัฒนาชุมชน
การเปนสมาชิกชมรมตางๆในชุมชน รวมถึงการมีสวนรวมในงานสังคม เชน งานศพ งานแตงงาน
งานบวช เปนตน
5. ความตองการบริการสวัสดิการสังคม หมายถึง ความตองการบริการสวัสดิการ
สังคมของผูสูงอายุ ที่ภาครัฐหรือเอกชนจัดขึ้น เพื่อมุงปองกัน ขจัดปญหา หรือปรับปรุง สงเสริม
ความเปนอยูที่ดีของผูสูงอายุ ประกอบดวยการบริการสวัสดิการสังคม 3 ดาน คือ
5.1 ดานการแพทย หมายถึง บริการทางดานการแพทยและสาธารณสุข
ที่จัดบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพกายและจิตใจของผูสูงอายุ ไดแก การบริการดานการปองกันโรค
การรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ และการฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ
5.2 ดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม หมายถึง การจัดบริการการศึกษา
นอกระบบ และสงเสริมบริการการเรียนรูในดานตางๆแกผูสูงอายุ การสงเสริมใหผูสูงอายุมีบทบาท
ในสังคมและการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ไดแก การใหความรูแ ละเผยแพรขอมูลขาวสาร
ที่เปนประโยชน การสงเสริมทักษะการแกไขความขัดแยง ทักษะการสื่อสาร การคลายเครียด ฯลฯ
การใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่องตางๆ เชน เรื่องกฎหมาย การจัดการมรดก การทําพินัยกรรม และ
สิทธิตางๆของผูสูงอายุ รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมบทบาททางสังคม และการจัดกิจกรรมฟนฟู
ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการยกยองผูสูงอายุ เปนตน
5.3 ดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน หมายถึง การจัดบริการและกิจกรรม
ที่สนับสนุนใหผูสูงอายุมีความมั่นคงทางดานอาชีพ และรายได ไดแก การจัดการฝกอบรมแนะแนว
อาชีพ การเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ การใหความชวยเหลือผูสูงอายุที่ไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได และการใหบริการพิเศษอื่นๆ เชน การลดหยอนภาษี การลดคาโดยสาร เปนตน
6. ภาวะสุขภาพจิต หมายถึง สุขภาพจิตใจและชีวิตที่เปนสุขตามการรับรูของแตละ
บุคคล อันเปนผลมาจากความพึงพอใจในชีวิต การมีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น และความสามารถ
จัดการกับปญหาในชีวิตประจําวันได
6.1 ความพึงพอใจในชีวิต หมายถึง ความคิด ความรูสึกของผูสูงอายุเกี่ยวกับชีวิต
ของตนโดยรวม ไดแก ความพึงพอใจในชีวิตที่เปนอยูในปจจุบัน รูสึกวาชีวิตมีความหวัง และเต็มไป
ดวยสิ่งที่นาสนใจ มีอารมณแจมใส ราเริง จิตใจสงบ มีความสุขในการทํากิจกรรมและการดําเนิน
ชีวิต รูสึกสมหวังในชีวิต และประสบความสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว
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6.2 การมีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น หมายถึง ความสามารถของผูสูงอายุในการ
สรางความสัมพันธกับผูอื่น และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข มีความจริงใจ ปรารถนาดีตอผูอื่น
และใหความชวยเหลือผูอื่น
6.3 ความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจําวัน หมายถึง ความสามารถในการ
จัดการกับปญหาในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค ทั้งปญหาที่เกิดจากปจจัยภายนอกและปญหา
ภายในจิตใจตนเอง โดยสามารถปรับตัว ปรับใจ ยอมรับ มีขวัญและกําลังใจในการแกไขปญหา
มีความพรอมที่จะเผชิญปญหา และมีเครือขายทางสังคมที่ใหการชวยเหลือสนับสนุน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงภาวะสุขภาพจิตและความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
2. ทําใหทราบถึงระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน
และความตองการบริการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
3. ทําใหทราบถึงปจ จัยที่มีผลตอภาวะสุข ภาพจิต ผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
4. ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชนตอหนวยงาน และองคกรตางๆที่
เกี่ยวของกับผูสูงอายุ โดยสามารถนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการวางแผน และพัฒนากิจกรรม
ใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพจิตดียิ่งขึ้น
5. เปนแนวทางในการวิจัย เกี่ยวกับสุขภาพจิตผูสูงอายุและเรื่องที่เกี่ยวของตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน
และความตองการบริการสวัสดิการสังคม ตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุ
1.1.1 ความหมายของผูสูงอายุ
1.1.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ
1.1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุ
1.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต
1.2.1 ความหมายของสุขภาพจิต
1.2.2 องคประกอบของสุขภาพจิต
1.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต
1.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ
1.2.5 การประเมินสุขภาพจิต
1.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
1.3.1 ความหมายของการสงเสริมสุขภาพ
1.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
1.3.3 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
1.4 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมในชุมชน
1.4.1 ความหมายของการมีสวนรวมในชุมชน
1.4.2 ความสําคัญของการมีสวนรวมในชุมชน
1.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในชุมชน
1.4.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมในชุมชน
1.5 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ
1.5.1 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความตองการของมนุษย
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1.5.2 แนวคิด เกี่ยวกับความตองการของผูสูงอายุ
1.6 แนวคิดเกี่ยวกับบริการสวัสดิการสังคม
1.6.1 ความหมายของสวัสดิการสังคม
1.6.2 ขอบเขตของสวัสดิการสังคม
1.6.3 แนวคิดพื้นฐานของการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ
1.6.4 บริการสังคมสําหรับผูสูงอายุ
ตอนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนบุคคลและสุขภาพจิตผูสูงอายุ
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในชุมชนและสุขภาพจิต
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบริการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
ตอนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุ
1.1.1 ความหมายของผูสูงอายุ
มีผูใหความหมายของคําวา ผูสูงอายุ ไวมากมาย ดังตอไปนี้
ฝน แสงสิงแกว (2526 : 42) ใหความหมายวา หมายถึง บุคคลในวัยสุดทาย
ของวงจรชีวิตซึ่งจะเริ่มตั้งแต วัยทารก วัยเด็ก วัยหนุมสาว วัยผูใหญ และวัยชรา และถือเอาเกณฑ
ปลดเกษียณจากราชการ คือ อายุ 60 ป ขึ้นไปเปนการเริ่มตนของวัยชรา
บรรลุ ศิริพานิช (2533 : 433)ใหความหมายวา หมายถึง ผูที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2539 : 2) ใหความหมายวา ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคล
ในชว งสุด ทายของชีวิต ซึ่งเปนวัยที่มีก ารเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ และหนาที่การงาน
ทางสังคมโดยแตละคนจะปรากฏอาการเสื่อมแตกตางกัน และยังใชเกณฑอายุ 60 ป เปนเกณฑสากล
มาพิจารณาประกอบกันดวยวาบุคคลใดควรเปนผูสูงอายุ
Hall (1976 : 3 - 4 ) ไดแบงประเภทของการสูงอายุ ออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. การสูงอายุตามวัย (Chronological aging) หมายถึง สภาพการสูงอายุของมนุษย
ที่พิจารณาตามปปฏิทินโดยการนับวัน เดือน ป เกิด เปนเกณฑ
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2. การสูงอายุตามสภาพรางกาย (Biological aging) หมายถึง สภาพการสูงอายุ
ที่พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพรางกาย บทบาทหนาที่ของมนุษยที่ปรากฏในขณะที่มีอายุ
มากขึ้น
3. การสูงอายุตามสภาพจิตใจ (Psychological aging) หมายถึง การสูงอายุ
ที่พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในหนาที่ของการรับรู ความคิด ความจํา การเรียนรู และลักษณะของ
บุคลิกภาพ ที่ปรากฏในชวงระยะเวลาตาง ๆ ของชีวิตมนุษยแตละคนที่มีอายุมากขึ้น
4. การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological aging) หมายถึง การสูงอายุ
ที่พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในบทบาทหนาที่ และสถานภาพของบุคคลในระบบสังคม ไดแก
ครอบครัว หนวยงาน และองคการ เปนตน
สรุปไดวา ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป เปนวัยที่มี
การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ และหนาที่การงานทางสังคม โดยแตละคนจะปรากฏอาการเสื่อม
แตกตางกัน ขึ้นอยูกับพันธุกรรม สิ่งแวดลอม ภาวะโภชนาการ และโรคภัยของแตละบุคคล ทั้งเปน
ผูที่ควรไดรับการชวยเหลือ ดูแล อุปการะจากคนในครอบครัวและสังคมเพื่อใหมีความสุข
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป ทั้งเพศชาย
และเพศหญิงที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
1.1.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุ มีทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทาง กายภาพ จิตใจ อารมณ และสังคม ดังนี้
1. การเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพ เปนการเปลี่ยนแปลงของระบบตางๆ
ของรางกาย วรพนิต ศุกระแพทย (2539 : 14 - 15) กลาวถึง การเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพของ
ผูสูงอายุ ไวดังนี้
1.1 ระบบผิวหนัง ผิวหนังจะบางและเหี่ยวยน สีของผิวหนังนอยลงทําใหเกิด
จุดดางขาว บางครั้งเกิดตกกระจากมีเม็ดสีมากขึ้น ผิวแหง คัน สวนผมจะเปลี่ยนเปนสีขาว
1.2 ระบบประสาทและประสาทสัมผัส ความคิดความจําเสื่อม ความวองไว
ในการสั่งงานตางๆโดยทั่วไปของรางกายชาลง ความจําเสื่อมโดยเฉพาะเรื่องราวใหมๆ แตสามารถ
จําเรื่องราวตางๆในอดีตไดดี การมองเห็นไมดีโดยทั่วไป สายตาจะยาวขึ้น สีนัยนตาเริ่มขุนมัว ไม
สดใส หนังตาเหี่ยวยน และการกระพริบตาชาลง สมรรถภาพของการไดยินเสื่อมลง เกิดอาการหูตึง
เสียงพูดเปลี่ยน การพูดชาลง จังหวะการหยุดบอยและนานขึ้น อาการอ้ําอึ้งมากขึ้น การดมกลิ่นไมดี
การรับรสของลิ้นเสียไป ประสาทที่เกี่ยวของกับความสมดุลของการทรงตัวเสื่อมลง ทําใหผูสูงอายุ
เกิดอุบัติเหตุหกลมงาย
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1.3 ระบบทางเดินอาหาร ฟนหัก การรับประทานอาหารไมสะดวก อาหาร
ยอยไมดี ทองอืด ทําใหเกิดภาวะขาดสารอาหารไดงาย การขับถายไมปกติ ทองผูกงาย
1.4 ระบบกระดูกและไขขอ กระดูกบางและเปราะงาย เจ็บตามกระดูก รูปราง
กระดูกผิดไป ตัวเตี้ยลง ไขขอเสื่อม ทําใหมีการอักเสบ ปวดตามขอ
1.5 ระบบทางเดินหายใจ ปอดเสื่อม การยุบและขยายตัวไมดี เหนื่อยงาย
กลามเนื้อทรวงอกเสื่อม จึงทําใหการหายใจยิ่งไมดี
1.6 ระบบหัวใจและหลอดเลือด กลามเนื้อหัวใจออนกําลังลง หลอดเลือด
แข็งตัวขาดความยืดหยุน ความดันโลหิตจะสูงขึ้นไขมันเกาะผนังหลอดเลือดหนาขึ้นทําใหเปนโรค
เกี่ยวกับหัวใจไดงาย
1.7 ระบบทางเดินปสสาวะและระบบสืบพันธ การขับถายปสสาวะจะมีนอย
ลงแตบอยครั้ง เพศชาย ตอมลูกหมากจะโตขึ้น เพศหญิง รังไขจะฝอเล็กลง มดลูกมีขนาดเล็กลงเยื่อบุ
ภายในมดลูกจะบางลง แตยังสามารถตอบสนองตอการกระตุนของฮอรโมนไดดี สารหลอลื่นภายใน
ชองคลอดลดลง อวัยวะสืบพันธภายนอกเหี่ยวยน เกิดภาวะกระบังลมหยอน และกลั้นปสสาวะไมได
1.8 ระบบต อ มไร ท อ และฮอร โ มน การผลิ ต ฮอร โ มนต่ําลงอาจทําให
เบื่ออาหาร มีแนวโนมที่จะเปนเบาหวานไดงายกวาคนกลุมอื่น หมดประจําเดือน และความรูสึก
ทางเพศลดลง
นอกจากการเปลี่ยนแปลงในระบบตางๆแลว ผูสูงอายุยังมีลักษณะเฉพาะ
ที่เกิด ขึ้นนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติ ไดแก เมื่อเจ็บปวยจะมีพยาธิสภาพที่ผิดปกติ
หลายอยางและไมมีลักษณะที่เฉพาะโรค ทั้งมีโรคแทรกซอนระหวางการรักษาสูง และตองการ
การฟนฟู สมรรถภาพมาก
2. การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ
สุรกุล เจนอบรม (2534 : 19 - 20) กลาวถึง การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ
จิตใจของผูสูงอายุวา เปนผลมาจากการสูญเสียในดานตางๆ ดังนี้
2.1 การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก เนื่องจากเพื่อนบุคคลที่เปนญาติสนิท หรือ
คูชีวิตตองตายจากหรือแยกยายไปอยูที่อื่น ทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกถูกพรากจากบุคคลที่รัก กอให
เกิดความซึมเศราไดงาย
2.2 การสูญเสียสถานภาพทางสังคม เนื่องจากถึงวัยอันควรที่จะตองออกจาก
การทํางาน ทําใหความสัมพันธทางสังคมลดนอยลง เนื่องจากหมดภาระติดตอทางดานธุรกิจการงาน
หรือหมดภาระหนาที่รับผิดชอบ ทําใหเกิดความรูสึกสูญเสียตําแหนงหนาที่ ชีวิตไมมีความหมาย
ไรคุณคา นอกจากนี้ยังมีผลใหผูสูงอายุขาดเพื่อน ขาดความผูกพันที่เคยมีตอสังคม และขณะเดียวกัน
ก็ทําใหขาดรายไดหรือรายไดลดลง ทําใหผูสูงอายุตองพยายามปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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2.3 การสูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัว วัยสูงอายุ บุตร มักจะมีครอบครัว
กันแลว โดยเฉพาะในสังคมปจจุบัน ครอบครัวมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยวมากกวาครอบครัวขยาย
ทําใหค วามสัมพัน ธระหวางพอแมซึ่งเปน ผูสูงอายุกับบุตรหลานของตนลดลง บทบาททางดาน
การใหคําปรึกษาดูแลและสั่งสอนจึงนอยลง ทําใหผูสูงอายุตองอยูอยางโดดเดี่ยว เกิดความรูสึกวาเหว
และรูสึกวาตนเองมีคุณคานอยลง
2.4 ความไมสามารถสนองความตองการทางเพศ นับเปนการสูญเสียทาง
จิตใจที่สําคัญ ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของรางกาย ทําใหไมสามารถสนองตอความ
ตองการทางเพศได ทั้งๆที่ยังมีความตองการทางเพศอยู โดยเฉพาะผูสูงอายุชาย นอกจากนั้นเหตุผล
ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเจตคติของสังคมที่มีตอเพศสัมพันธในวัยสูงอายุวา เปนเรื่องที่
ไมเหมาะสม นับวาเปนสิ่งที่ขัดขวางความตองการทางเพศ และมีผลกระทบตอจิตใจของผูสูงอายุ
เกิดความวิตกกังวลและหวั่นไหวตอความมั่นคงของชีวิต
3. การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม
สุรกุล เจนอบรม (2524 : 21) กลาวถึง การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม ของ
ผูสูงอายุไวดังนี้
3.1 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสังคม เดิมผูสูงอายุมีฐานะเปนผูนํา
ใหความรู ถายทอดวิชาการตางๆ ทั้งไดรับการยอมรับนับถือ แตเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงเปนสังคม
อุตสาหกรรมมากขึ้น ผูสูงอายุจะไมมีบทบาทเหมือนสังคมเกษตรกรรม ทําใหขาดการยอมรับจาก
สังคมและบุตรหลาน และเกิดความวาเหวได
3.2 การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม เมื่อเขาสูวัยสูงอายุบทบาทเกี่ยวกับ
การทํางาน และบทบาทในครอบครัวยอมเปลี่ยนไป จากที่เคยมีหนาที่ดูแลหาเลี้ยงครอบครัวกลายมา
เปนผูพึ่งพาอาศัย ทําใหผูสูงอายุเกิดความรูสึกวาตนเองหมดความสําคัญ ปจจัยเหลานี้อาจกอใหเกิด
ความอับอาย คิดวาตนเองเปนตัวปญหาหรือเปนภาระของสังคม
3.3 ความคับของใจทางสังคม ซึ่งเกิดจากการถูกปลดเกษียณ ตองหยุด
รับผิดชอบงานตางๆ
3.4 การลดความสัมพันธกับชุมชน เนื่องจากผูสูงอายุตองเปลี่ยนบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบ จากผูที่ลงมือทํางานใชความคิดเปนผูที่คอยรับคําปรึกษา การยอมรับพิจารณา
มอบหมายงานของชุมชนจะนอยลง ทําใหผูสูงอายุขาดความเชื่อมั่น ไมกลาแสดงออก สมรรถภาพ
ลดลง นอกจากนี้การยอมรับของครอบครัวที่มีตอผูสูงอายุอาจลดลงกวาแตกอน บางครั้งเห็นวา
ผูสูงอายุกําลังเปน ภาระและความรับผิดชอบที่เกินความสามารถของครอบครัว ทําใหผูสูงอายุ
สวนหนึ่งตองพึ่งสถานสงเคราะหคนชรา และมีปญหาจิตใจเกิดขึ้นได
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สรุปไดวา ผูสูงอายุมีเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายดาน ทั้งในดานรางกายที่เกิด
จากความเสื่อมของอวัยวะตางๆ ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง การเปลี่ยนแปลงทางดาน
จิตใจและอารมณ จากการสูญเสียบุคคลที่รัก ความรูสึกวาตนเองไรคุณคา ไรประโยชน และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพและบทบาทของผูสูงอายุ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําใหผูสูงอายุตองประสบกับปญหาในการดําเนิน
ชีวิตที่แตกตางกันออกไปจากประชากรกลุมอื่นๆ คือ
1. ปญหาดานสุข ภาพอนามัย เนื่องจากระบบอวัยวะตางๆของรางกาย
เริ่มเสื่อมลง ทําใหสุขภาพของรางกายไมแข็งแรง เกิดโรคตางๆไดงายสมรรถภาพของสมองลดลง
ทําใหมีปญหาเรื่องความคิด ความจํา การรับรูและการตัดสินใจตางๆ เปนตน
2. ปญหาทางดานอารมณจิตใจ เปนผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ทางดานรางกาย เชน วิตกกังวลกับความเจ็บปวย เกิดความหงุดหงิด หวาดระแวง ซึมเศรา ทอแท
และผลจากการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เชน การสูญเสียหนาที่การงาน การสูญเสียบุคคลใกลชิด
3. ปญหาทางดานครอบครัว เชน สมาชิกในครอบครัวแยกยายกันออกไปมี
ครอบครัวใหมหรือออกไปทํางานนอกบาน ทําใหผูสูงอายุตองอยูตามลําพัง บางคนอยูรวมใน
ครอบครัวกับบุตรหลานไมได ตองเขาไปอยูในสถานสงเคราะห
4. ปญหาดานสังคม ไดแก การขาดเพื่อนเนื่องจากเพื่อนฝูงตายจากไป ขาด
สัมพัน ธภาพที่ดีกับคนตางวัย โดยเฉพาะในสภาพสังคมปจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด
เวลา ซึ่งบุคคลในวัยอื่นสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดอยางรวดเร็ว ในขณะที่
มีผูสูงอายุจํานวนไมนอย ที่ไมยอมรับและไมสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได
เปนผลใหเกิดชองวางระหวางวัย อันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูสูงอายุกับบุคคลวัยอื่นมีความสัมพันธ
กันอยางไมราบรื่น จนมีผลกระทบตอจิตใจและอารมณผูสูงอายุมากขึ้น
5. ปญหาทางดานเศรษฐกิจ ผูสูงอายุเปนวัยที่เกษียณอายุแลวไมสามารถ
ทํางานไดอยางเต็มที่เพราะสภาพรางกายไมเอื้ออํานวย ทําใหประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจ
อันเนื่องจากปญหาการขาดรายได
1.1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะสูงอายุ
การศึกษาภาวะการสูงอายุ ไดมีผูเสนอทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณของภาวะ
สูงอายุในลักษณะของเนื้อหาสาระที่แตกตางกันออกไป แตอยางไรก็ตาม ยังไมมีทฤษฎีหนึ่งทฤษฎี
ใดโดยเฉพาะ ที่สามารถอธิบายภาวะสูงอายุ และการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุไดอยางสมบูรณ
ทั้งทางดานสรีระ จิตใจ และสังคม
1. ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theory) เปนทฤษฎีที่พยายามอธิบายสาเหตุ
ของความชรา และกระบวนการทางชีววิทยาในวัยสูงอายุ ประกอบดวยทฤษฎีตางๆ ดังนี้
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1.1 ทฤษฎีวาดวยคอลลาเจน (Collagen theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวา เมื่อเขาสู
วัยสูงอายุ สารที่เปนสวนประกอบของคอลลาเจน (Collagen) และไฟบรัสโปรตีน (Fibrous protein)
จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นและเกิดการจับตัวกันมาก ทําใหเสนใยหดสั้นเขาปรากฏรอยยนมากขึ้น การจับตัว
ของเสนใยจะมีมากในชวงอายุ 30 - 50 ป บริเวณที่มีการจับตัวสูง ไดแก ผิวหนัง กระดูก กลามเนื้อ
และหัวใจ
1.2 ทฤษฎีวาดวยภูมิคุมกัน (Immunological theory) ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา
เมื่ออายุมากขึ้นรางกายจะสรางภูมิคุมกันตามปกตินอยลง พรอมกับสรางภูมิคุมกันชนิดทําลายตัวเอง
มากขึ้น ทําใหรางกายตอสูกับเชื้อโรคไดไมดี เจ็บปวยงาย และภูมิคุมกันชนิดทําลายตัวเองจะไป
ทําลายเซลลตางๆของรางกาย โดยเฉพาะเขาไปทําลายเซลลที่เจริญเต็มที่แลวไมมีการแบงตัวใหม
เชน เซลลสมอง เซลลกลามเนื้อหัวใจ ทําใหหัวใจวายไดงาย
1.3 ทฤษฎีวาดวยการดูดซึมที่บกพรอง (Deprivation theory) เมื่อคนมีอายุ
มากขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากความเสื่อมที่เกิดขึ้นที่ผนังเซลลของระบบตางๆ ภายใน
รางกาย เปนผลใหการดูดซึมหรือการสงผานออกซิเจน และสารอาหารตางๆในหลอดเลือดไปสูเซลล
ของอวัยวะตางๆ ไดรับออกซิเจน และสารอาหารไมเพียงพอ อวัยวะตางๆ จึงเสื่อมลง
1.4 ทฤษฎีวาดวยการสะสม (Accumulation theory) ทฤษฎีนี้กลาววา ใน
น้ําเหลือง (Serum) ของคนหรือสัตวที่สูงอายุมีการสะสมของสารบางอยาง ซึ่งมีผลทําใหเซลลหยุด
การเจริญเติบโต และสารนี้จะไมพบในน้ําเหลืองของคนหรือสัตวที่มีอายุนอย ซึ่งปจจุบันยังไม
สามารถสกัดสารดังกลาวออกจากน้ําเหลืองได และยังไมพบองคประกอบทางเคมี จากการทดลอง
สรุปไดวา สารที่สะสมนี้มีผลแทรกแซงขบวนการเผาผลาญของเซลล ทําใหประสิทธิภาพการ
ซึมผานของผนังเซลลลดลง และทําใหการทํางานของอวัยวะตางๆเสื่อมลง และเสียไปในที่สุด
2. ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) มีผูเสนอแนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยา
ผูสูงอายุ ไวดังนี้
2.1 ทฤษฎีของอีริกสัน (Erikson , s Theory) ทฤษฎีนี้อธิบายวา วัยสูงอายุ
เปนชวงชีวิตที่มีความรูสึกสมบูรณมั่นคง และความรูสึกทอแท สิ้นหวัง ที่มีพื้นฐานมาจากการ
ปรับตัวในขั้นแรกๆของชีวิต มีการปรับตัวแสวงหาความอบอุน ความมั่นคงภายในจิตใจ ซึ่งจะเกิด
ขึ้นเมื่อบุคคลสามารถพัฒนาผานขั้นตางๆมาไดอยางดี สําหรับผูสูงอายุที่มีความรูสึกวาชีวิตมีคุณคา
ก็จะมีความรูสึกพึงพอใจในผลงานของความสําเร็จจากชวงชีวิตที่ผานมา และเกิดความรูสึกเปนสุข
สงบทางใจและสามารถยอมรับไดในเรื่องของความตายวาเปนสวนหนึ่งของชีวิต สวนผูสูงอายุที่
ไมสามารถปรับตัวในขั้นตางๆที่ผานมาได ก็จะเกิดความรูสึก ทอแท สิ้นหวัง เบื่อหนาย คับของใจ
รูสึกวาตนเองไมมีคุณคา วัยสูงอายุเปนวัยสุดทายของชีวิต ผูสูงอายุจึงควรมีความพึงพอใจในชีวิต
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รูจักหาความสุขสงบในจิตใจ พอใจกับการมีชีวิตของตน ไมรูสึกเสียดายเวลาที่ผานมา และยอมรับ
สภาพความเปนอยูของตนในปจจุบัน
2.2 ทฤษฎีพัฒนาการของเพค (Peck, s Developmental Theory) ทฤษฎีนี้
เชื่อวา ผูสูงอายุวัยตน คือ อายุ 55 - 75 ป และผูสูงอายุวัยปลาย คือ 75 ปขึ้นไป มีความแตกตางกันทั้ง
ลักษณะนิสัยและการปฏิสัมพันธทางดานจิตวิทยาสังคม โดยผูสูงอายุมีการพัฒนา 3 ประการ คือ
2.2.1 ความสามารถในการแยกความแตกตางของตนกับบทบาท ในชวง
ชีวิตที่ผานมา ความภาคภูมิใจในตนเอง และความรูสึกวาตนเองมีคุณคาขึ้นอยูกับบทบาทหนาที่
การงาน ในทางตรงกันขาม เมื่อเกษียณอายุ บางคนจะมีความรูสึกวาไรคุณคา แตถาความรูสึก
ภาคภูมิใจและความมีคุณคาในงานไมไดมาจากตําแหนงหนาที่ที่เคยทําหลังเกษียณอายุ ความรูสึกนั้น
ก็ยังคงมีอยู เชน ผูสูงอายุที่ชอบปลูกตนไม ก็จะพึงพอใจหลังเกษียณอายุ ที่จะไดทําสิ่งที่ตองการ
แทนงานอาชีพที่เคยทําเปนประจํา
2.2.2 ความสามารถทางรางกายมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ถา
ผูสูงอายุนึก ถึงสภาพรางกายที่ยังมีความแข็งแรง และยอมรับความสามารถทางรางกายที่ลดลง
พยายามปรั บ ตั ว ให เ หมาะสมแล ว ชี วิ ต จะพบแต ค วามสุ ข แต ถ า ผู สู ง อายุ นึ ก ถึ ง ความถดถอย
ของรางกายจะทําใหผูสูงอายุมีความสุข และความพอใจลดนอยลง
2.2.3 การยอมรับวารางกายของตนมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามธรรมชาติ
การยอมรับเชนนี้ ทําใหผูสูงอายุยอมรับความตายโดยไมรูสึกหวาดกลัว ในทางตรงกันขามคนที่
ยึดติดกับสภาพรางกายขณะที่อยูในวัยที่อายุนอยกวา ก็พยายามยืดชีวิตไวใหยาวนานที่สุดโดยไม
พึงพอใจกับสภาพที่เปนอยู มีความหวาดกลัวกับความตาย
3. ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Sociological Theory) มีอยูหลายทฤษฎีดวยกัน สุรกุล
เจนอบรม (2534 : 32 - 37) ไดกลาวถึง ทฤษฎีทางสังคมวิทยาไวดังนี้
3.1 ทฤษฎีบทบาท (Role theory) ทฤษฎีนี้ใหแนวคิดวา การปรับตัวตอการ
เปนผูสูงอายุนาจะเกี่ยวของกับทฤษฎีบทบาท คือ บุคคลผูนั้นจะรับบทบาททางสังคมที่ตางกันไป
ตลอดชั่วชีวิตของเขา เชน บทบาทการเปนพอแม สามีภรรยา ฯลฯ ความเปนอยูของบุคคลจะถูก
กําหนดโดยบทบาทหนาที่ที่ตนกําลังรับผิดชอบ บุค คลจะอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและดี
เพียงใดขึ้นอยูกับการปฏิบัติตนตอบทบาทหนาที่ที่ตนเปนอยูไดเหมาะสมเพียงใด โดยที่อายุจะเปน
องคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง ในการที่จะกําหนดบทบาทของแตละบุคคลในชวงชีวิตที่ผานมา
ของตนเอง อันจะสงผลไปถึงการยอมรับบทบาททางสังคมที่กําลังจะมาถึงหรือกําลังจะเปลี่ยนไปใน
อนาคต
3.2 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity theory) เปนทฤษฎีหนึ่งที่ทําใหมองเห็นภาพ
ทางสังคมของผูสูงอายุไดมากยิ่งขึ้น ผลสรุปของทฤษฎีกิจกรรมแสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีกิจกรรม
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อยูเสมอๆ จะมีบุคลิกที่กระฉับกระเฉง และมีภารกิจอยางสม่ําเสมอ ทําใหมีความพึงพอใจในชีวิต
และปรับตัวไดดีกวาผูสูงอายุที่ปราศจากกิจกรรมหรือบทบาทหนาที่ใดๆ มีภาพลักษณเกี่ยวกับตนเอง
ในดานบวก และชอบในการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุ ทั้งเปนการทดแทนบทบาทที่เสียไปจาก
การที่ตองเปนหมาย และการเกษียณอายุจากการปฏิบัติงาน กลาวโดยสรุป ทฤษฎีนี้เชื่อวา ผูสูงอายุจะ
มีชีวิต ที่เปน สุข ไดนั้น ควรมีบทบาทหรือกิจกรรมทางสังคมตามสมควร เชน การมีงานอดิเรก
การเปนสมาชิกกลุม กิจกรรมสมาคม ชมรม เปนตน
3.3 ทฤษฎีการแยกตนเอง (Disengagement theory) ทฤษฎีนี้ระบุวา เปน
เรื่องธรรมดาและหลีกเลี่ยงไมได ที่ผูสูงอายุจะตองลดกิจกรรมและบทบาททางสังคมของตนเองลง
เมื่อเขาสูวัยสูงอายุ ผูสูงอายุพยายามจะหลีกเลี่ยงหนีจากความกดดัน ความตึงเครียดโดยการถอนตัว
(Widrawal) ออกจากสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการที่รูสึกวาตนเองมีความสามารถลดลง นอกจากนี้
ทฤษฎีการแยกตนเองเชื่อวา การที่ผูสูงอายุไมเกี่ยวของกับกิจกรรมและบทบาททางสังคมนั้น เปน
การถอนสถานภาพ และบทบาทของตนเองใหแกคนหนุมสาวที่จะมีบทบาทหนาที่ไดดีกวา
3.4 ทฤษฎีความตอเนื่อง (Continuity theory) เปนทฤษฎีที่กลาวถึงการ
ปรับตัวทางสังคมของผูสูงอายุอีกทฤษฎีหนึ่ง แนวคิดทฤษฎีนี้ระบุวา ผูสูงอายุจะแสวงหาบทบาททาง
สังคมใหม มาทดแทนบทบาททางสังคมเกาที่สูญเสียไป และยังคงสภาพที่จะพยายามปรับตนเอง
ใหเขากับสภาพแวดลอมใหมอยางตอเนื่องอยูเสมอ
3.5 ทฤษฎีระดับชั้นอายุ (Age stratification theory) ทฤษฎีนี้ศึกษาถึงความ
สัมพันธทางสังคมที่เกิดภายในกลุมอายุระหวางชั้นอายุ และระหวางชั้นอายุที่แตกตางกัน กลาวคือ
ทฤษฎีนี้ถือวา อายุเปนหลักเกณฑสากลที่จะกําหนดบทบาท สิทธิ หนาที่ เปนตน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามชั้นอายุจากอายุหนึ่งไปสูอีกอายุหนึ่ง
สรุปไดวา ทฤษฎีที่สําคัญและเกี่ยวของกับผูสูงอายุมี 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีทาง
ชีววิทยา ทฤษฎีทางจิตวิทยา ทฤษฎีทางสังคมวิทยา ซึ่งทฤษฎีแตละกลุมมีความสําคัญที่แตกตางกัน
เชน ทฤษฎีทางชีววิทยา จะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางรางกายของผูสูงอายุ ทฤษฎีทางจิตวิทยา
จะเกี่ยวของกับทางดานจิตใจของผูสูงอายุ เปนลักษณะของการพัฒนาและการปรับตัว ความนึกคิด
การยอมรับและความพึงพอใจ เปนตน สวนทฤษฎีทางสังคมวิทยา จะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับบทบาท
ทางสังคมของผูสูงอายุ เชน การเกษียณอายุ การเขารวมกิจกรรมตางๆ ในครอบครัว สังคม และ
ชุมชนที่ตนอาศัยอยู เปนตน
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุทางชีววิทยา จิตวิทยา และ
ทางสังคมวิทยามาประกอบในการอธิบายพฤติกรรมของผูสูงอายุ
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1.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพจิต
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และสิ่งแวดลอม ที่เปนไปอยางรวดเร็วทําใหประชาชนประสบปญหาโรคจิต โรคประสาท
และเกิดความเครียดเพิ่มสูงขึ้น ปญหาสุขภาพจิต จึงเปนปญหาที่พบไดไมนอยในสังคมปจจุบัน
แตขาดการดูแลเอาใจใสอยางจริงจัง ทั้งนี้อาจเปนเพราะประชาชนขาดความรู ความเขาใจ ประกอบ
กับครอบครัวไมไดตระหนักถึงการแสดงออกทางจิตใจของบุคคลในครอบครัว เปนตน ดังนั้น
บุคคลและองคกรตางๆ จึงควรใหความสําคัญที่จะสงเสริมสุขภาพจิตตนเองและผูอื่น ตลอดจน
หาแนวทางปองกันปญหาสุขภาพจิตในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ซึ่งจะเปนสวนหนึ่ง
ในการชวยใหประชาชนในชาติมีชีวิตที่มีคุณภาพ
1.2.1 ความหมายของสุขภาพจิต (Mental Health)
คําวา “สุขภาพจิต” ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา “Mental Health” ซึ่งหมายถึง
ลักษณะสภาพจิตหรือสภาวะทางจิต อันประกอบดวยการรับรูลักษณะอารมณ และพฤติกรรม ซึ่งใน
สภาวะทางจิตที่ปกตินั้น การรับรูลักษณะอารมณ และพฤติกรรมตองมีความสอดคลองกันเปนอันดี
มีผูใหความหมายของคําวา “สุขภาพจิต” ไวมากมายดังนี้
ฝน แสงสินแกว (2518, อางถึงใน อภิชัย มงคล และคณะ 2544 ข : 8) บิดา
แหงวงการสุขภาพจิตและจิตเวชแหงประเทศไทยใหคํานิยามสุขภาพจิตวา คือ สภาวะของชีวิตที่มีสุข
ผูมีสุขภาพจิตดี คือ ผูที่สามารถปรับตัวเองอยูไดดวยความสุขในโลก ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
นี้ไดหรือผูที่มีสุขภาพจิตดี คือ ผูที่พอใจตัวเอง พอใจผูอื่น และสามารถปรับตนใหเขากับสังคม
ไดดวยความสุข ทั้งสามารถบําเพ็ญประโยชนตอตนเองและผูอื่น
สุจริต สุวรรณชีพ (2525 : 3) กลาววา สุขภาพจิต คือ สภาพของจิตใจที่มีความ
เขมแข็ง สามารถแกปญหา และปรับจิตใจใหมีความสุขไดอยางเหมาะสมกับสภาพที่เปนจริงในการ
ดํารงชีวิต และสุขภาพจิตของมนุษยโดยทั่วไป จะมีลักษณะไมคงที่เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาทุกข
บางสุขบางไดเสมอจากแรงผลักดันทั้งภายในตัวเองและจากผูคนในสังคม
เกษม ตันติผลาชีวะ และ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2528 : 78) กลาววา สุขภาพจิต
หมายถึง ภาวะที่คนเราสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และพึงพอใจชีวิตของตนเอง คนที่
มีสุขภาพจิตดีจะสามารถตอบสนองตอสิ่งเราหรือความเครียดไดอยางเหมาะสม ทั้งในแงขอเท็จจริง
และอารมณ โดยการตอบสนองนั้นจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสรางสรรค ซึ่งมิไดหมายถึง
เฉพาะการทนตอเหตุการณในวันหนึ่ง ๆ เทานั้น แตตองสามารถสงผลในทางเจริญงอกงามดวย
อัมพร โอตระกูล (2538 : 14) ใหความหมายวา สุขภาพจิต คือ สภาพชีวิตที่เปน
สุข มีค วามสมบูร ณทั้งทางกายและทางใจ สามารถปรับตัวหรือความตองการของตนใหเขากับ
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สภาพแวดลอม เขากับบุคคลที่อยูรวมกับสังคมที่เกี่ยวของดวยดี โดยไมกอความเดือดรอนใหแก
ตนเองและผูอื่น ทั้งยังกอใหเกิดผลดีและประโยชนสุขแกตนเองอีกดวย
องคการอนามัยโลก (WHO 1976 : 40, อางถึงใน ฉวีวรรณ แกวพรหม 2530 : 34)
ใหความหมายวา หมายถึง สภาพจิตที่เปนสุข สามารถมีสัมพันธภาพและรักษาสัมพันธภาพกับผูอื่น
ไวได ตลอดจนสามารถวางตัว ไดอยางเหมาะสม และดํารงอยูไดในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาโดยปราศจากอาการของโรคทางจิต
Townsend (1999, อางถึงใน อภิชัย มงคล และคณะ 2544 ข : 10) กลาววา
สุขภาพจิต เปนการประสบผลสําเร็จในการปรับตัวตอสิ่งกระตุนภายใน ภายนอก และสิ่งแวดลอม
ประเมินไดจากแนวคิดความรูสึกและพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งเหมาะสมตามอายุและสอดคลอง
ตามบรรทัดฐานของวัฒนธรรมทองถิ่นนั้นๆ
จากที่กลาวมาสรุปไดวา สุขภาพจิต คือ สมรรถภาพในการปรับตัวใหเขากับ
สิ่งแวดลอมไดดี มีสัมพัน ธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น แกปญหาในการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม
สามารถทําประโยชนใหแกตนและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใหความหมายสุขภาพจิตวา หมายถึง สุขภาพของจิตใจ
และชีวิตที่เปนสุขตามการรับรูของแตละบุคคล อันมีผลมาจากความพึงพอใจในชีวิต การมีความ
สัมพันธที่ดีกับผูอื่น และความสามารถจัดการกับปญหาในชีวิตประจําวัน
1.2.2 องคประกอบของสุขภาพจิต
องคประกอบหรือลักษณะของผูมีสุขภาพจิตดี มีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการวิชาการของเครือขายวิจัยและพัฒนาสุขภาพจิต (2537, อางถึงใน
อภิชัย มงคล และคณะ 2544 ข : 13) ไดแยกลักษณะองครวมของสุขภาพจิต ออกมาเปน 3 มิติ คือ
1. มิติเกี่ยวกับคุณภาพของจิตที่เปนคุณสมบัติภายในของบุคคล ไดแก
1.1 ความสงบผอนคลายของจิต หมายถึง การมีสมาธิ มีความพึงพอใจ
กับสิ่งตางๆ พอใจในชีวิตโดยทั่วไป มีความมั่นคงภายใน สงบ อดทน เขมแข็ง สามารถควบคุม
อารมณพฤติกรรมไมออนไหวไปตามสิ่งเรารอบตัว
1.2 มีการสํารวจและเขาใจตนเอง หมายถึง การสํารวมจิตใจ ทําความเขาใจ
ความตองการของตนเองในสภาพที่สอดคลองกับความเปนจริงของโลกภายนอก
1.3 วิธีการมองโลกและการเขาใจความเปนไปของโลกภายนอก หมายถึง
ความสามารถในการมองโลกตามความเปนจริง สามารถประเมินสถานการณไดอยางถูกตอง มีความ
คาดหวังที่สอดคลองกับความเปนจริง กําหนดวิธีดําเนินชีวิตและแกไขปญหาตางๆไดอยางเหมาะสม
2. มิติเกี่ยวกับการจัดการกับสิ่งแวดลอมรอบตัวและโลกภายนอก ไดแก
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2.1 ความสามารถในการปรั บตั ว เพื่อตอบสนองความตองการของตน
หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณตางๆ เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมอยางปกติ
สุข มีระบบระเบียบแหงความคิด สามารถจัดการกับปญหา สิ่งแวดลอมรอบตัวและโลกภายนอกได
โดยไมกอความเดือดรอนแกตนเองและบุคคลอื่น
2.2 การทําประโยชนตอสังคม บุคคลจะมีความพอใจกับการไดทําประโยชน
ตอสังคม มีมนุษ ยสัมพัน ธ มีเพื่อนที่สามารถชวยเหลือในยามตองการ รวมถึงสามารถรวมทํา
ประโยชนตอสังคมดวยความสุขสงบ และมีความพอใจ
2.3 ความสามารถสรางสัมพันธกับบุคคลแวดลอมในสังคม หมายถึง ความ
สามารถในการสรางสัมพันธภาพที่มีความหมาย มีความผูกพันธ สื่อสารกับสิ่งแวดลอมภายนอกได
ตามที่ตนตองการและ เหมาะสมกับสถานการณ สรางเครือขายทางสังคมที่จะเกื้อหนุนตอกันได
3. มิติทางสังคมเกี่ยวของกับกระบวนการทางสังคม และวิถีการดําเนินชีวิต
สุขภาพจิต เปนสิ่งที่แยกไมไดจากกระบวนการทางสังคม มิตินี้จึงเปนสุขภาพจิตในระดับสังคมมาก
กวาในระดับปจเจคบุคคล เนื่องจากกระบวนการทางสังคมมีสวนกําหนดทางเลือกของบุคคลและวิถี
การดําเนินชีวิตประจําวันของสมาชิกในสังคม
อภิชัย มงคล และคณะ (2544 ก : 41) ศึกษาสุขภาพจิตคนไทย : มุมมองของ
ประชาชนชาวอีสาน ผลการศึกษาดานลักษณะของผูมีสุขภาพจิตดี ประกอบดวย
1. สุขภาพจิตดี (จิตใจดี มีคุณธรรม จิตใจเยือกเย็น สบายใจ ยิ้มแยมแจมใส
หนาตาสดชื่น จิตใจราเริง สนุกสนาน ไมโกรธ ไมดุดา และปลอยวาง)
2. สุขภาพกายแข็งแรง ( ไมมีโรค ไมเจ็บไข สบายกาย สุขภาพดี รางกายสมบูรณ
และนอนหลับได )
3. ความผาสุก (อยูดีกินดี) (มีเงินพอใช มีเงินทอง มีความสุข อยูเปนสุข ไมมี
ปญหาครอบครัว ลูกอยูในโอวาท พอใจในสิ่งที่มีอยู ไมอยากไดอะไรเกินความพอดี เพื่อนบานดี
ไมมีศัตรู มีเพื่อนฝูง และสิ่งแวดลอมดี )
4. คุณลักษณะสวนบุคคลเชิงบวก (เคารพผูใหญ ลูกหลานรักใคร ดูแล เคารพ
นับถือกัน พูดจาดี พูดคุยกับคนอื่นดี รูจักทํามาหากิน ไมเกี่ยงงาน และไมใชสารเสพติด)
ลักษณะของผูมีสุขภาพจิตดี
Rollant and Deppoliti (1996 : 56) กลาวถึงลักษณะของผูมีสุขภาพจิตดี ไวดังนี้
1. ดานลักษณะสวนบุคคล คือ เปนบุคคลที่ยอมรับตนเอง รักตนเอง มีเปาหมาย
ความคิด และพฤติกรรมที่เปนตัวของตัวเอง ไมยึดติดกับผูอื่น ตระหนักในจุดดี จุดดอยของตน
2. ดานการปรับตัวตอความเครียด คือ สามารถควบคุมตนเองและเผชิญเหตุการณ
สําคัญในชีวิตไดและมีกลไกการปองกันตนเองทางจิตที่มีประสิทธิภาพ
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3. ดานความสัมพันธระหวางบุคคล คือ ยอมรับผูอื่น มีความรักความหวงใยผูอื่น
นอกจากนี้ยังสามารถที่จะถูกรักและรับความรักจากผูอื่น
4. ดานการรับรูสภาพแวดลอมตามความเปนจริง คือ มีการรับรูดานตางๆ ในทาง
บวก มองเหตุการณตามความเปนจริง และสามารถคนพบความหมายของชีวิต
Kreigh and Perko (1983 : 36 - 37) กลาวถึง ลักษณะของผูมีสุขภาพจิตดีและผูท ี่
เจ็บปวยทางจิต โดยใชสัญลักษณเปนรูปตนไม 2 ตน มีรายละเอียด ดังนี้
ตนไมของผูมีสุขภาพจิตดี จะมีรากที่เต็มไปดวยความเปนมิตร ความเมตตา กรุณา
ใหอภัย อดทน สํานึกในบุญคุณผูอื่น รับผิดชอบ จิตใจมั่นคง อบอุน และมีความรัก ซึ่งทําใหเกิด
ความไววางใจ ซึ่งเปนลําตนที่แข็งแรงแตกกิ่งกานสาขาเปนความคิดริเริ่มสรางสรรค ยอมรับ อาทร
คํานึงถึงบุคคลอื่น มีแรงจูงใจ ตระหนักในตนเอง มีเปาหมายชีวิต มีผลผลิตทางการงาน มีความ
รับผิดชอบ ดูแลเอาใจใส พอใจในตนเอง อุทิศตนเพื่อสังคม มีความสนุกสนานรื่นเริง ดังภาพ
ประกอบที่ 1
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สุจินต ปรีชามารถ (2535 : 44 - 49) กลาววา ผูที่มีสุขภาพจิตดีหรือปรับตัวไดดี
(Well adjusted person) คือ เปนผูที่รูจักตนเองและเขาใจผูอื่นไดดี สามารถเผชิญกับปญหาและความ
จริงแหงชีวิตไดดี มีรายละเอียด ดังนี้
1. รูจักและเขาใจตนเองไดดี ผูที่มีสุขภาพจิตดีหรือปรับตัวไดดี จะรูจักและเขาใจ
ตนเองไดดีในดานตางๆ เชน ยอมรับสภาพทั่วไปของตนเอง ยอมรับนับถือตนเองในสภาพที่เปนอยู
จริง ยอมรับและเขาใจในขอบกพรองตางๆของตนเอง และเห็นวาเปนของธรรมดา ซึ่งพรอมที่จะ
ปรับปรุงแกไขไดตลอดเวลา รูจักควบคุมอารมณไดดี ไมโกรธงาย ไมมีอารมณหวั่นไหว กลัว รัก
อิจฉาริษยา หรือวิตกกังวลมากเกินไป เพราะสิ่งเหลานี้จะนําไปสูการทําใหเกิดความหวั่นไหว ซึ่งอาจ
ทําใหเกิดอาการโรคประสาท และโรคจิตไดงาย เปนตน
2. รูจักและเขาใจบุคคลอื่นไดดี ผูที่มีสุขภาพจิตดี นอกจากจะรูจักและเขาใจตนเอง
ไดดีแลว ยังตองสามารถรูจักและเขาใจบุคคลอื่นไดดีดวย เพราะเราอยูในสังคมรวมกับบุคคลอื่น
ฉะนั้นจึงจําเปนจะตองรูจักและเขาใจบุคคลอื่น เชน รูจักยอมรับและเขาใจความรูสึกนึกคิดของ
บุคคลอื่นดวยดีอยางมีเหตุผล ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคล เขาใจขอบกพรองของคนอื่น
รูจักใหความรวมมือ ปรับตัวเขากับหมูคณะได และมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นดวยใจจริง เปนตน
3. สามารถเผชิญกับปญหาและความเปนจริงแหงชีวิตได ผูที่มีสุขภาพจิตดี
ยอมสามารถเผชิญกับปญหาและความจริงแหงชีวิตไดเปนอยางดี มีความสามารถในการจัดการกับ
ความเครียด ความวิตกกังวล และความขัดแยงภายในจิตใจไดอยางเหมาะสม สามารถปรับตัวใหเขา
กับสิ่งแวดลอมไดทุกสถานการณ มีความพรอมที่จะเผชิญกับปญหา และแกปญหาตางๆที่เขามาใน
ชีวิตได เปนตน
สวนผูที่สุขภาพจิตไมดีหรือปรับตัวไดไมดี (Maladjusted person) นั้นจะเปน
บุคคลที่มีลักษณะตรงกันขามกับบุคคลผูที่ปรับตัวไดดี (Well adjusted person) นั่นเอง คือ ไมรูจัก
และเขาใจตนเองไดดี ไมรูจักและเขาใจผูอื่น ตลอดจนไมสามารเผชิญกับปญหา และความเปนจริง
แหงชีวิตได ทําใหไมสามารถจะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความปกติสุข
สรุปไดวา ผูที่มีสุขภาพจิตดี หมายถึง ผูที่มีความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ
มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสมในทุกสภาพแวดลอม และแสดงออกถึงความมั่นคง
ทางจิตใจ การรูจักตนเอง รูจักผูอื่น สรางสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น และสามารถทําประโยชน
ใหแกตนเองและสังคมได
1.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิต
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตมีหลายแนวคิดดวยกัน ดังนี้
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1. แนวคิดจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Approach)
ผูนําแนวคิดนี้ คือ ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) ซึ่งเชื่อวาพฤติกรรมตางๆ
ของมนุษยเกิดขึ้นจากการพลักดันของพลังงานจิต 3 ประการ ไดแก Id คือ พลังจิตที่ติดตัวมาแต
กําเนิดอยูในจิตไรสํานึกของคนตลอดเวลา เปนแรงขับใหบุคคลกระทําพฤติกรรมตางๆ ตามความ
พอใจของตน Ego คือ พลังจิตสวนที่ควบคุมการแสดงพฤติกรรมใหเหมาะสม เปนพลังที่ผาน
การเรียนรูมาแลว ทําหนาที่ควบคุมไมใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมไมปรารถนา และหาทาง
ใหความตองการอันเกิดจาก Id ไดรับการตอบสนองแตไมขัดกับคุณธรรม Superego คือ จิตสํานึก
แหงคุณธรรม ความดีงาม ความรูจักผิดชอบชั่วดี ระเบียบกฎเกณฑของสังคม พลัง Id Ego และ
Superego จะทํางานไมแยกจากกัน พลังใดมีอิทธิพลมากที่สุดบุคคลก็จะมีบุคคลิกลักษณะโนมเอียง
ไปในทิศทางนั้น ปญหาสุขภาพจิตเกิดจากความขัดแยงของพลังงานจิต ทําใหเสียสมดุลยและมีการ
ปรับตัวโดยใชกลไกการปองกันตนเองบางชนิด ที่ทําใหสุขภาพจิตไมดี สวนบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี
คือ คนที่สามารถรักษาความสมดุลยของพลังจิตไวได โดย Id Ego และ Superego ทํางานประสานกัน
ไดเปนอยางดี สภาพจิตใจของคนก็จะมีความสมบูรณ ปราศจากความขัดแยงในใจ (conflict) ความ
รูสึกผิด (guilty) เปนคนที่ยอมรับความจริงตามสภาพที่เปนอยู และสามารถปรับตัวเขากับความ
เปนจริงเหลานั้นได
2. แนวคิดมนุษยนิยม (Humanism Approach)
ผูนําแนวคิดนี้ คือ อับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) แนวคิดนี้เชื่อวา
มนุษยมีอิสระในการเลือกกระทําหรือกําหนดการกระทําของตนเองตามศักยภาพที่มีอยู มนุษยทุกคน
มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีคุณคาในตนเอง และสามารถกําหนดอนาคตของตนเอง มนุษยทุกคนมีจิตใจ
ตองการความรัก ความอบอุน ความเขาใจ และมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองไปสูระดับที่สมบูรณขึ้น
มาสโลว เชื่อวา คนเราทุกคนมีความตองการพื้นฐาน ซึ่งความตองการเหลานี้จะพัฒนาขึ้นมาอยาง
เปนลําดับขั้นตอน โดยเริ่มตนจากความตองการทางดานรางกาย ความตองการความปลอดภัย ความ
ตองการความรักและการเปนเจาของ ความตองการการยอมรับนับถือ ความตองการที่จะรูและเขาใจ
ความตองการดานสุนทรียะ และความตองการที่จะตระหนักรูในคุณคาและความสามารถที่แทจริง
ของตนเอง โดยความตองการขั้นต่ําสุดตองไดรับการตอบสนองกอน คนที่พัฒนามาถึงจุดสูงสุด
แหงความตองการนี้แลว จะรูสึกวาตนไดเดินทางมาถึงจุดสูงสุดแหงชีวิต มีความสุข ความพอใจใน
ชีวิตของตนเองทําใหมีสุขภาพจิตดี
3. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิด (Cognitive Approach)
นักจิตวิทยาในกลุมนี้ ไดแก เอลลิส (Ellis) และเบค (Beck) มีแนวคิดวา
พฤติกรรมตางๆของมนุษยเปนผลมาจากความคิดและกระบวนการคิด เอลลิส เชื่อวา มนุษยมีความ
คิ ด ทั้ ง ที่ มี เ หตุ ผ ลและไรเหตุผล ความคิดที่ไรเหตุผลเปน สาเหตุข องความผิดปกติทางอารมณ
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และพฤติกรรมของคน ความคิดที่ไรเหตุผล เชน คิดวาทุกคนที่อยูใกลฉันตองรักฉันทุกคน ฉันตอง
เปนคนเกง ทุกอยางที่ฉันทําตองไดรับผลสําเร็จ เปนตน สวนเบค เชื่อวา ปญหาทางอารมณและ
พฤติก รรมมีผลมาจากความผิดปกติของการคิดและกระบวนการคิด โดยคนกลุมนี้จะมีความคิด
ที่ “แคบ” “รุนแรง” หรือ “ไมมีทางเลือก” มีการดวนสรุปโดยไมไดไตรตรองใหรอบคอบ การคิด
เชนนี้ ทําใหคนมีโลกทัศนแคบ เมื่อเหตุการณไมเปนอยางที่คิดก็ทําใหเกิดความผิดหวังขึ้นมา นําไป
สูการมีอารมณเศราหรือมีปญหาสุขภาพจิต สวนคนที่ยอมรับความจริง มีความอดทนตอตนเอง และ
ผูอื่น มีความยืดหยุนทางความคิด และมีกระบวนการคิดที่เปนเหตุเปนผลจะเปนคนที่มีสุขภาพจิตดี
4. แนวคิดชีววิทยา (Biological Approach)
แนวคิดนี้เชื่อวาพฤติกรรมตางๆของมนุษย ขึ้นอยูกับการทํางานของสมองและ
ระบบประสาท ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล จึงตองศึกษาการทํางานของสมองและระบบ
ประสาท รวมทั้งการทํางานทางชีวภาพของบุคคล ซึ่งเชื่อมโยงกับสมองและระบบประสาท และการ
คนควาในปจจุบันไดพิสูจนใหเห็นจริงอยางไมมีขอโตแยงวา
การทํางานของสมองและระบบ
ประสาทมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของมนุษยทุกประเภท ทั้งกระบวนความคิด ความรูสึก และ
การแสดงออกดวยการกระทํา เชน การกระตุนดวยไฟฟา ณ บางจุดในสมอง จะทําใหบุคคลรูสึกดีใจ
ตื่นเตน สับสน ซึมเศรา หรือแมแตระลึกถึงความหลังที่ผานไปนานแลวได (Atkinson 1987 : 7,
อางถึงใน จิราภา เต็งไตรรัตน 2543 : 12) การทํางานของสมอง ระบบประสาทอัตโนมัติ และตอม
ไรทอจะทํางานประสานกันและกัน เพื่อใหรางกายดํารงชีวิตไดตามปกติ แตหากสวนใดทํางาน
ผิดปกติก็จะสงผลตอพฤติกรรมของผูสูงอายุ เชน เซลลประสาทสมองสวนที่ทําหนาที่คิดและจํา
สูญเสียไปทําใหเปนโรคอัลไซเมอร ฮอรโมนในรางกายมีการเปลี่ยนแปลง เชน ตับออนผลิต
ฮอรโมนอินซูลินไดนอยลง ทําใหมีน้ําตาลในเลือดสูง มีแนวโนมจะเปนโรคเบาหวานไดมากขึ้น การ
หลั่งของสาร Endophine ซึ่งทําใหรูสึกมีความสุข และสาร Dopamine ที่ทําใหรูสึกเศรา เปนทุกข เมื่อ
อยูในสภาพตึงเครียด เชน กลัว หรือโกรธ การทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบซิมพาเตติค
จะกระตุนใหหัวใจเตนเร็วขึ้นหลอดลมขยายใหญเพื่อที่จะรับอากาศใหมากที่สุดเปนการเตรียมพรอม
ที่จะสูหรือถอย เมื่ออยูในสภาวะสงบระบบพาราซิมพาเตติคจะทําหนาที่ตรงกันขามเพื่อรักษาความ
สมดุลย โดยควบคุมอัตราการเตนของหัวใจใหชาลง เปนตน
5. แนวคิดเชิงสังคมและวัฒนธรรม (Social –Cultural Approach)
ในสังคมเกษตรกรรมสมัยกอน ครอบครัวเปนหนวยผลิตและบริโภครวมกัน
ทุกคนมีสวนชวยกันทํางาน มีความใกลชิดกันตลอดเวลา ทั้งในชีวิตครอบครัวและชีวิตการทํางาน
ที่เปนประโยชนเกื้อกูลกันไดทุกคน สังคมแบบนี้ทําใหผูสูงอายุมีกิจกรรม ทําไดตลอดเวลากับผูอื่น
ที่ตางรุน ตางวัย มีโอกาสใหความรู ความคิดขอแนะนําที่ผูอื่นตองการและยอมรับวาเปนประโยชน
ไมถูกทอดทิ้งหรือตองอยูตามลําพัง ไดออกกําลังทั้งทางรางกายและจิตใจอยูตลอดเวลา ไมตองหวง
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เรื่องรายไดรายจายที่จะเลี้ยงชีวิต ไดรับการยกยองนับถือและเห็นคุณคาวาเปนผูมีบุญคุณ ทําให
ผูสูงอายุมีความสุข ความพอใจตอเนื่องกันไปจนถึงบั้นปลายของชีวิต
ในสังคมปจจุบันคือ สังคมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ลักษณะการดําเนิน
ชีวิตโดยทั่วไปอาศัยการทํางาน หาเงินจากการประกอบอาชีพตามความถนัด ความพอใจ และความ
สามารถเฉพาะตัวของแตละคน ทําใหไมสามารถอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ และใหโอกาส
ผูสูงอายุชวยทําหนาที่ที่เปนประโยชนใหได ประเพณีที่ยกยองนับถือความรูและประสบการณของ
ผูสูงอายุ การยอมรับ การพอใจที่จะคบหาสมาคมลดนอยลงเมื่อเทียบกับสังคมสมัยเกา นอกจากนี้
ในสังคมสมัยใหม คนรุนเยาวมีการศึกษามากกวาคนรุนกอน ตองใชความรูและวิธีการทํามาหากิน
ที่ตางไปจากคนรุนกอนเคยรูเคยสอน มีความจําเปนตองไปประกอบอาชีพนอกชุมชน ทําใหผูสูงอายุ
ถูกทอดทิ้งและประสบกับปญหารายไดรายจายในการดําเนินชีวิต สวนผูสูงอายุในเมืองก็เผชิญกับ
ปญหาทุกดานมากขึ้นโดยเฉพาะผูสูงอายุที่ยากจนและผูที่ไมมีลูกหลานเลี้ยงดู หรือแมผูสูงอายุที่มี
ฐานะดีมีเงินทองเลี้ยงตัวได ก็ยังพบวา การอยูรวมกับลูกหลานที่ตางความรู ตางประสบการณนั้นไม
ไดมีความสุขความพอใจเหมือนสมัยกอนจนบางครั้งตองแยกไปอยูตางหาก ฐานะการยอมรับของ
ผูสูงอายุในสังคมก็ไมแนนอน มั่นคง โดยเฉพาะเมื่อคนรุนใหม เห็นวาความรูประสบการณของ
ผู สู ง อายุ เ ป น สิ่ ง คร่ําครึ ล า สมั ย หรื อ เป น ความคิด แบบอนุรักษนิยม ไมต รงกับความตองการ
เปลี่ยนแปลงเปนสมัยใหม
ค า นิ ย มผูสูงอายุ ในสังคมชนบทผูสูงอายุมัก จะนิยมการไปวัด เพื่อถวาย
ภัตตาหารแกพระสงฆ และผูสูงอายุหญิงจะไปวัดในวันพระเพื่อถือศีลแปดในเทศกาลเขาพรรษา
ความเชื่อของผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีความเชื่อในเรื่อง นรก สวรรค พรหมลิขิต มีความเชื่อทาง
พุทธศาสนา เพื่อตองการที่พึ่งทางจิตใจ เชื่อเรื่องกรรม หรือความเชื่อทางศาสนาอื่นๆ บรรทัดฐาน
ทางสังคม สังคมชนบทไดกําหนดใหสมาชิกในสังคมตองปฏิบัติตอผูสูงอายุในฐานะผูอาวุโส
มีความเคารพนับถือ มีความกตัญูรูคุณ ในทํานองเดียวกันผูสูงอายุในหมูบานจะเปนบุคคลที่มี
อัธยาศัยดีและใจบุญสุนทาน นอกจากนี้ผูสูงอายุมักจะอาศัยอยูกับบุตรและเลี้ยงดูหลาน ดูแลบาน
เปนตน ประเพณีตางๆที่ชาวบานหรือหนวยงานในชุมชนจะจัดใหแกผูสูงอายุ เชน ในวันสงกรานต
จะมีงานรดน้ําดําหัว หรือการใหผูสูงอายุทําหนาที่เปนผูใหญในการหมั้นและสูขอการแตงงานใหกับ
บุตรหลานของตน เปนตน ทางดานเศรษฐกิจ ผูสูงอายุในสังคมชนบทไมคอยมีรายได การบริโภคจะ
อยูในครัวเรือน ซึ่งสวนมากจะมีรายไดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนรายไดที่มีสวนใหญ
มาจากบุตรหรือการทํางานเล็กๆนอย
บทบาทของผูสูงอายุ ในอดีตพบวาผูสูงอายุในสังคมไทยมีบทบาทอยางมาก
ไดแก บทบาทครู เพราะวาสังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรม ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
มีไมมาก ความรูทางการเกษตรกรรมไดรับการถายทอดจากผูสูงอายุโดยตรง นอกจากนี้ผูสูงอายุ
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ยังเปนครูในการอบรมสั่งสอนบุตรหลานในทุกๆ เรื่องอีกดวย บทบาทที่ปรึกษา ผูสูงอายุไดทําหนาที่
ในการใหคําปรึกษาเพื่อตัด สินใจเกี่ยวกับกิจ กรรมในครอบครัว และชุมชน เชน เมื่อมีปญหา
ครอบครัวหรือการประกอบอาชีพจะปรึกษาผูสูงอายุในครอบครัวเสมอ ผูสูงอายุจึงเปนเสาหลักของ
ครอบครั ว บทบาทเป น ผูนําทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี ผูสูงอายุใ นสังคมไทย
โดยเฉพาะในชนบทมักจะไดรับการยกยองใหเปนมัคทายกวัด เพราะมีความรูความชํานาญในดาน
ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี บทบาทเปนผูนําทางสาธารณสุข ผูสูงอายุบางคนมีความรูความ
สามารถในการรักษาแบบการแพทยพื้นบาน เชน เปนหมอเสน หมอตําแย หมอยา เปนตน บทบาท
เปนผูนําทางการเมือง ในอดีตผูสูงอายุมักไดรับการแตงตั้งหรือคัดเลือกใหเปนกํานัน ผูใหญบานหรือ
ผูนําทางการเมือง เนื่องจากเปนบุคคลที่มีประสบการณในชีวิตมานาน ยอมจะทราบและแกไขปญหา
ของชุมชนได
แตในปจจุบันบทบาทของผูสูงอายุไดเปลี่ยนไป เชน บทบาทการเปนครูในทุก
เรื่องไดเปลี่ยนไป เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาที่เปนทางการเขามาแทนที่ บทบาทการเปนที่ปรึกษา
ลดลง เนื่องจากความเจริญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีมากขึ้น จนหนวยงานการพัฒนา
ของรัฐและเอกชนไดเขาไปในครอบครัวมากขึ้น มีองคกรใหคําปรึกษาตางๆเพิ่มขึ้น การปรึกษา
ผูสูงอายุจึงลดนอยลง บทบาทการเปนผูนําทางสาธารณสุขก็ลดนอยลง เนื่องจากการพัฒนาทาง
สาธารณสุข สมัยใหม และการยอมรับวิทยาการทางการแพทยและสาธารณสุขตะวันตกมากกวา
ประชาชนไมคอยนิยมไปรักษาหมอพื้นบาน ทําใหบทบาทผูสูงอายุในฐานะที่เปนหมอสาธารณสุข
แบบการแพทยพื้นบานลดลงปนอยางมาก สวนบทบาททางการเมืองของผูสูงอายุในปจจุบัน มี
ลักษณะลดลง เนื่องจากคานิยมที่ตองการคนหนุมสาวเปนผูนําบริหารบานเมือง เพราะประชาชน
เชื่อวา คนหนุมสาวมีความคิดกาวหนา กลาเสี่ยง และมีความรูความสามารถมากกวาผูสูงอายุ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ผูสูงอายุตองประสบนี้ มีผลกระทบ
ตอสุขภาพทางจิตและทางรางกาย ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น หากไมมีมาตรการเตรียมรับ
ที่เหมาะสม
1.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพจิ ต ผู สู ง อายุ แตกต า งจากสุ ข ภาพจิ ต ในวั ย ผู ใ หญ
บางบางประการ เนื่องจากลักษณะทางสภาพรางกายและภาวะจิตสังคมในผูสูงอายุเปลี่ยนแปลงไป
โดยผูสูงอายุตองเผชิญกับความเครียดและการปรับตัว มากมาย ไดแก การปรับตัว เขากับการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย การยอมรับความสูงอายุ การพึ่งพาและการสูญเสียอํานาจความเปนตัวของ
ตัวเอง การเผชิญกับความตาย ความสูญเสีย ซึ่งความสูญเสียตางๆบางครั้งเหมือนเปนความสิ้นหวัง
เพราะไมสามารถเรียกคืนมาได และอาจทําใหผูสูงอายุเกิดปญหาสุขภาพจิตได
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ มีดังนี้
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Havighurst (1953, อางถึงใน นุสรา นามเดช 2539 : 22) ศึกษาถึงงานตามขั้น
พัฒนาการซึ่งเปนงานที่บุคคลทุกคนตองเรียนรูควบคูไปกับพัฒนาการของชีวิต มีลักษณะเฉพาะวัย
โดยพิจารณาตามลักษณะทางชีววิทยา ลักษณะทางจิตวิทยาของบุคคล และลักษณะทางวัฒนธรรม
ทางสังคมที่บุคคลนั้นๆอาศัยอยู ความสําเร็จในพัฒนาการดังกลาวจะทําใหบุคคลเปนสุข ในทาง
ตรงกันขามบุคคลที่ประสบความลมเหลวจะไมมีความสุข สําหรับงานตามขั้นพัฒนาการในวัยสูงอายุ
ประกอบดวยขั้นพัฒนาการที่สําคัญ คือ
1. การปรับตัวใหเขากับความเสื่อมถอยของพละกําลังและสุขภาพ โดยการ
ยอมรับและประกอบกิจกรรมใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย ทําใหผูสูงอายุใชชีวิตไดดวยความพึงพอ
ใจ
2. ปรับตัวใหเขากับสภาพปลดเกษียณ การปลดเกษียณทําใหผูสูงอายุบางคน
รูสึกวาตนเองไมมีคา ไมมีความหมายตอชุมชนแลว ผูที่จะพบความสุขและความพึงพอใจในชีวิต
จะใชเวลาวางเหลานี้ทํากิจกรรมที่เปนประโยชนและนาสนใจ โดยไมปลอยใหเวลาหมดไปอยาง
นาเบื่อหนาย
3. ปรับตัวใหเขากับการจากไปอยางไมมีวันกลับของคูสมรส การจากไปของ
คูสมรสเปนความสูญเสียอันยิ่งใหญ ทําใหผูสูงอายุโดดเดี่ยว ขาดเพื่อนรวมทุกขรวมสุข ขาดสวน
สําคัญของชีวิตไป บางคนอยูในครอบครัวที่มีบุตรหลานรอบขาง บางคนแตงงานใหม บางคนยาย
เขาไปอยูบานพักคนชรา เปนตน ทางออกตางๆเหลานี้ตองอาศัยการยอมรับ และการปรับตัวเขากับ
สถานการณใหมดวยกันทั้งสิ้น
4. สรางสัมพันธภาพและมิตรภาพกับบุคคลรุนราวคราวเดียวกัน ยอมรับความ
เปนสมาชิกอาวุโสของสังคม และเปนสมาชิกที่มีการสังสรรครวมกัน มีกิจกรรมที่เปนงานอดิเรก
และกิจกรรมของชุมชนในกลุมผูสูงอายุดวยกัน
5. สนองหนาที่ทางสังคมและหนาที่พลเมืองดี โดยการศึกษาหาความรูใหทัน
เหตุการณอยูเสมอ จะชวยใหบุคคลดําเนินการตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. สร า งสภาพความเปน อยูที่เหมาะสม จัด ที่อยูอาศัยใหสะดวกสบายที่สุด
ไมก วางขวางเกินไปจนไมสามารถดูแลรักษาเองได คํานึงถึงความสงบเงียบ ความเปนสวนตัว
เดินทางไปมาสะดวก อยูไมไกลจากญาติพี่นองและเพื่อนฝูง
Erikson (1959, อางถึงใน นุสรา นามเดช 2539 : 23) ใหแนวคิดเกี่ยวกับการ
เอาชนะความขัดแยงภายในจากวิกฤติการณตามขั้นพัฒนาการ (developmental crisis) ผูมีสุขภาพจิต
ดี คือ ผูที่สามารถเอาชนะความขัดแยงดังกลาวได โดยในวัยสูงอายุลักษณะความขัดแยง คือ มีความ
ยึดมั่นในตน (ego integrity) และมีความหมดหวังทอดอาลัย (despair) ผูมีสุขภาพจิตดี คือ ผูที่มีความ
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สมดุลในตน ไดแก มีความรอบรู มีการเสียสละ ตัดใจได ยอมรับวงชีวิตและแบบแผนชีวิต เชื่อใน
คุณคาของการทําประโยชนใหกับมวลมนุษย และมองเห็นความหมายของการดํารงชีวิตของมนุษย
Solomon and Peterson (1994 : 41 - 49) กลาววา ผูสูงอายุที่สามารถจัดการกับ
ปญหาในชีวิตไดสําเร็จ ถือวา เปนผูมีสุขภาพจิตดี การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงและการที่จะดํารง
ชีวิตในบั้นปลายอยางมีคุณภาพ ขึ้นกับสิ่งตอไปนี้
1. การจัดการกับความเครียดทางรางกายและอารมณของผูสูงอายุ
2. ความพยายามที่จะควบคุมชีวิตตนเอง
3. ยังคงติดตอคบหาสมาคมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง
4. มองวาชีวิตยังมีความหมาย คงไวซึ่งความเปนตัวของตัวเอง สามารถที่จะ
ตัดสินใจสิ่งตางๆไดดวยตนเอง
ผูสูงอายุที่จัด การเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ดังกลาวขางตน จะเปนผูสูงอายุที่ประสบ
ความสําเร็จ (aging successfully) และมีสุขภาพจิตดี
สรุปไดวา ผูสูงอายุที่มีสุขภาพจิตดี คือ ผูสูงอายุที่มีความพึงพอใจในชีวิต
ที่ผานมาและที่เปนอยูในปจจุบัน มองโลกในแงดี มีความหวัง คิดวาชีวิตยังมีสิ่งที่นาสนใจ มีความ
สัมพันธที่ดีกับคนรุนเดียวกันและคนรุนลูกหลานและสามารถจัดการกับปญหาในการดํารงชีวิตได
1.2.5 การประเมินสุขภาพจิต
หลักเกณฑในการพิจารณาวาบุคคลใดมีสุขภาพจิตดีหรือไมนั้น มีผูกลาวไว ดังนี้
สุภาพรรณ โครตจรัส (2525 : 2) กลาวถึง เกณฑในการพิจารณาสุขภาพจิตของ
บุคคลไว 3 เกณฑ คือ
1. การพิจารณาทางลบ ไดแก การพิจารณาความเขมขนของความรูสึกสวนตัว
เชน ความทุกขโ ศก วิตกกังวล ซึมเศรา เปนตน บุคคลที่มีความรูสึกเกี่ยวกับอาการดังกลาว
ต่ําจะเปนผูที่มีสุขภาพจิตดี
2. การพิจารณาทางบวก ไดแก การพิจารณาลักษณะหรือคุณสมบัติของผูที่มี
สุขภาพที่สมบูรณ เปนผูที่มีสุขภาพจิตดี เชน การพิจารณาลักษณะสุขภาพจิตสมบูรณตามแนวคิด
ของ Fromm ที่วาลักษณะของผูที่มีสุขภาพจิตดี คือ ผูที่มองชีวิตในแงที่เปนประโยชน ชื่นชมใน
ตนเองและประสบการณที่ตนประสบ สามารถเขาใจตนเองและผูอื่น
3. การพิจารณาเชิงสถิติ สรุปวา ความผิดปกติ คือ พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจาก
เกณฑปกติของคนหมูมาก การใชเกณฑดังกลาวมีขอจํากัดมากในปจจุบัน
บัวทอง สวางโสภากุล (2524 : 3 - 4) ไดกลาวถึง เกณฑในการตัดสินระดับ
สุขภาพจิตของบุคคลวา ประกอบดวย 3 เกณฑ คือ
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1. เกณฑทางสังคม โดยเกณฑนี้ ถือวา บุคคลจะมีสุขภาพจิตอยูในระดับใดนั้นขึ้น
อยูกับลักษณะตางๆทางสังคมของเขา ดังตอไปนี้
1.1 เขามีพฤติกรรมคลายคลึงกับคนอื่นมากนอยเพียงใด
1.2 เขาเขากับคนอื่นไดหรือไม และเปนที่ชื่นชอบของคนอื่นเพียงใด
1.3 เขาสามารถจะใหและรับ รวมทั้งมีความเต็มใจที่จะสงเสริมกลุมสังคมของ
เขาหรือไม
1.4 เขาไดทําตัวใหเขากับเกณฑ กฎหมายหรืออุดมคติของสังคมหรือของกลุม
อยางไร เพียงใด
โดยเกณฑนี้หากบุคคลใดมีลักษณะตางๆที่กลาวมาในทางบวก ก็เรียกไดวาบุคคล
นั้นมีสุขภาพจิตดี หากมีในทางลบ ก็เรียกวา มีสุขภาพจิตไมดี
2. เกณฑทางสวนตัว ใชตัดสินสุขภาพจิตของบุคคลโดยดูจาก
2.1 ทัศนคติที่ดีตอตนเองและสิ่งแวดลอม
2.2 ความสุขในจิตใจ
2.3 ความสามารถที่จะทนตอความบีบคั้นทางจิตใจ
2.4 ความรับผิดชอบ
2.5 ความผสมผสานกลมกลืนของบุคลิกภาพ
2.6 การมองและเขาใจตนเองอยางถูกตอง
2.7 การยอมรับตนเอง
โดยเกณฑนี้ หากบุคคลใดมีสิ่งที่กลาวมานี้ในปริมาณมาก ก็แสดงวาบุคคลนั้นมี
ระดับสุขภาพจิตดี หากมีปริมาณนอยก็แสดงวาระดับสุขภาพจิตไมดี
3. เกณฑการปฏิบัติภาระหนาที่ เกณฑนี้ตัดสินสุขภาพจิตโดยพิจารณาจาก
3.1 ความสามารถของบุคคลนั้นในการที่จะจัดการ และเอาชนะความกดดัน
จากสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 ความสามารถของบุคคลในการที่ตอบสนองตอสิ่งแวดลอม
3.3 ความสามารถในการสรางสรรค
3.4ความสามารถในการนําตนเองใหบรรลุเปาหมายสูงสุดในชีวิตได
หากบุคคลใดมีความสามารถดังกลาวในระดับสูง บุคคลนั้นจะไดชื่อวาเปนคนมี
สุขภาพจิตดีหากขาดความสามารถดังกลาว จะเปนบุคคลที่มีสุขภาพจิตไมดี
สําหรับการประเมิน ภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการ
พิจารณาทางบวก ไดแก การพิจารณาลักษณะหรือคุณสมบัติของผูที่มีสุขภาพจิตดี โดยใหผูสูงอายุ
ประเมินตนเองดานความพึงพอใจในชีวิต ความสัมพันธกับผูอื่น และความสามารถในการแกปญหา
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ชีวิตประจําวัน หากบุคคลใดมีสิ่งที่กลาวมานี้ในปริมาณมาก ก็แสดงวาบุคคลนั้นมีระดับสุภาพจิตดี
หากมีปริมาณนอย ก็แสดงวาระดับสุขภาพจิตไมดี
1. 3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
1.3.1 ความหมายของการสงเสริมสุขภาพ
มีผูใหความหมายของการสงเสริมสุขภาพ ไวดังนี้
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2544 : 6) ใหความหมายวา การสงเสริม
สุข ภาพ หมายถึง ขบวนการสงเสริมใหประชาชน เพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและปรับปรุง
สุขภาพของตนเอง ในการบรรลุซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจและสังคม
Palank (1991 : 816) กลาววา พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ หมายถึง พฤติกรรม
ตางๆ ที่ริเริ่มโดยบุคคลในทุกกลุมอายุ เพื่อการคงไวหรือเพิ่มระดับความผาสุก การบรรลุเปาหมาย
ในชีวิต และความสมปรารถนาของบุคคลพฤติกรรมดังกลาว ไดแก การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
การมีกิจกรรมตางๆในเวลาวาง การพักผอน การมีโภชนาการที่เพียงพอ มีกิจกรรมลดภาวะเครียด
และมีการพัฒนาระบบสนับสนุนทางสังคม
Green and Kreuter (1991 : 4, อางถึงใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ 2538 : 48) กลาววา
การสงเสริมสุขภาพ หมายถึง ผลรวมของการสนับสนุนทางดานการศึกษา และการสนับสนุนดาน
สิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดผลทางการกระทําหรือปฏิบัติ และเกิดสภาพการณของการดํารงชีวิตที่กอให
เกิดสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ
Pender (1987 : 4) กลาววา การสงเสริมสุขภาพประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ที่มี
ผลโดยตรงตอการเพิ่มระดับของความผาสุก และการบรรลุเปาหมายในชีวิตของบุคคล ครอบครัว
ชุมชนและสังคม
Murray and Zentner (1993 : 659) กลาววา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ประกอบ
ดวยกิจกรรมซึ่งจะชวยยกระดับสุขภาพของบุคคลใหสูงขึ้น และมีความผาสุกเกิดศักยภาพที่ถูกตอง
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
สรุปไดวา พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมใดก็ตามที่บุคคล
เริ่มปฏิบัติปรับปรุงสุขภาพตนเองอยางมีแบบแผน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการมีสุขภาพและความเปน
อยูที่ดีของตน
1.3.2 แนวคิด เกี่ยวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ เปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของมนุษย บุคคลแรก
ที่กลาวถึง คือ Harris and Gluten (quoted in Pender 1987 : 38) ไดใหความหมายไวในเชิงการปฏิบัติ
ตัวเพื่อปองกันโรคและรักษาสุขภาพ เพื่อดํารงภาวะสุขภาพและเปนการแสดงศักยภาพของมนุษย
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Gochman (1988 : 38, อางถึงใน จินตนา ยูนิพันธ 2532 : 44 - 45) กลาวถึง
พฤติกรรมสุขภาพ ไวดังนี้
1. พฤติก รรมการปองกันและสงเสริมสุขภาพ (Preventive and promotive
behavior) หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมของผูที่เชื่อวา ตนเองมีสุขภาพดีและไมเคยเจ็บปวยมากอน
เพื่อดํารงภาวะสุขภาพสงเสริมสุขภาพและปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุ ซึ่งพฤติกรรมการปองกัน
และสงเสริมสุขภาพ สามารถแบงเปน 4 กลุม คือ
1.1 การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน เชน นิสัยการกินอาหาร ทั้งจํานวนอาหาร
ความถี่ และเวลาของมื้ออาหาร ฯลฯ
1.2 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ เชน การควบคุมน้ําหนัก การเดิน
การวิ่งเพื่อสุขภาพ การเลนกีฬา ปลูกตนไม การพักผอนหยอนใจ การงดการดื่มสุรา สูบบุหรี่ และการ
ใชยาเสพติดตางๆ เปนตน
1.3 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อปองกันอันตราย
1.4 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการคนหาความผิดปกติในรางกาย เชน การตรวจ
หามะเร็งปากมดลูก การตรวจสุขภาพประจําป เปนตน
2. พฤติกรรมเมื่อรูสึกไมสบาย (Illness beheaviors) หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรม
ของผูที่เริ่มไมแนใจในภาวะสุขภาพตน คือ เริ่มมีอาการผิดปกติทําใหสงสัยวาตนเองจะเจ็บปวยและ
ตองการความกระจางโดยการแสวงหาความชวยเหลือจากผูอื่น อาจในรูปของการตองการคําแนะนํา
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูที่ตนเองเชื่อวาจะสามารถชวยได อาจเปนสถานบริการสุขภาพ
ของรัฐและเอกชนหรือบุคคลในครอบครัว เพื่อน ญาติ รวมทั้งการไมทําอะไรเลย แตคอยใหอาการ
ผิดปกติตางๆ นั้นหายไปเอง
3. พฤติกรรมเมื่อเจ็บปวย (Sick role behaviors) หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรม
ของผูทราบแลววาตนเองเจ็บปวย เชน พฤติกรรมเกี่ยวกับการใชยารักษาโรค การปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆ เพื่อฟนฟูสภาพรางกาย
Pender (1982, quoted in Walker, Sechrist, and Pender 1987 : 76) กลาววา
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ (Health promoting behaviors) เปนความสามารถของบุคคลในการ
คงไวหรือยกระดับของภาวะสุขภาพ เพื่อความผาสุก (Well - being) มีรายละเอียด ดังนี้
1. ความสามารถในการดูแลตนเองโดยทั่วไป (General Competence in self care)
เปนการประเมินพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติสุขวิทยาสวนบุคคล พฤติกรรมที่แสดงถึงความสนใจ
ในการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกถึงการสังเกต
ความผิดปกติตางๆที่เกิดขึ้นกับรางกาย
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2. การปฏิบัติดานโภชนาการ (Nutritional practice) เปนการประเมินถึงรูปแบบ
การรับประทานอาหาร และลัก ษณะนิสัยในการรับประทานอาหาร เพื่อใหไดรับสารอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู และมีคุณคาทางโภชนาการ รวมถึงการงดเวนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลหรือมีสวนผสม
ของคาเฟอีน
3. การออกกําลังกายและกิจกรรมเพื่อการพักผอน (Physical or recreational
activity) เปนการประเมินถึงวิธีการและความสม่ําเสมอในการออกกําลังกายของแตละบุคคลใน 1
สัปดาห ความสนใจและการเขารวมในกิจกรรมที่กอใหเกิดการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ รวมถึง
ความคงไวซึ่งความสมดุลของรางกายขณะนั่งหรือยืน
4. การนอนหลับ (Sleep patterns) เปนการประเมินถึงระยะเวลาในการนอนหลับ
แตละคืน รวมถึงที่นอน ทาทางในการนอนหลับ ที่กอใหเกิดความสุขสบาย และเปนการหลับที่มี
ประสิทธิภาพ
5. การขจัดความเครียด (Stress management) เปนการประเมินกิจกรรมที่บุคคล
กระทํา เพื่อการผอนคลายความตึงเครียด และการแสดงออกทางอารมณที่เหมาะสม
6. การตระหนักในความมีคุณคาของตนเอง (Self actualization) เปนการประเมิน
การกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ความพึงพอใจในชีวิต และความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
ซึ่งสงผลใหบุคคลมีสุขภาพจิตที่ดี และสุขภาพกายที่ดีตามมา
7. จุดมุงหมายในชีวิต (Sense of purpose) เปนการตระหนักถึงการใหความสําคัญ
กับชีวิตการกําหนดจุดหมายในชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว
8. การมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น (Relationships with others) เปนการประเมิน
การคบคาสมาคมกับบุคคลอื่น ซึ่งจะทําใหบุคคลไดรับผลประโยชนในแงการไดรับการสนับสนุน
ตางๆ
9. การควบคุมสภาวะแวดลอม (Environment control) เปนการประเมินพฤติกรรม
ที่บุคคลกระทําเพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลที่พักอาศัยใหเปน
ระเบียบเรียบรอย ไมกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย
10. การใชระบบบริการทางสุขภาพ (Use of health care system) เปนการประเมิน
พฤติกรรมที่ผูสูงอายุเลือกใชสถานบริการทางดานสุขภาพ เมื่อเกิดความเจ็บปวย การกระตือรือรน
ในการหาขอมูลที่เกี่ยวกับการดูแลตนเอง การเขารับบริการทางสุขภาพเพื่อตรวจหาความผิดปกติ
ตางๆของรางกาย จากบุคลากรทีมสุขภาพ
เกษม ตันติผลาชีวะ (2528 : 22 - 23) เสนอแนะหลักการสําคัญ 4 ประการ
สําหรับการรักษาสุขภาพผูสูงอายุ ประกอบดวย
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1. กินเปน หมายถึง การกินอาหารถูกตองไดสัดสวนกับความตองการของรางกาย
ไมมากหรือนอยเกินไป หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่ทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพถากินมากเกินไป เชน
อาหารที่มีไขมันสูง งดเวนสิ่งที่ไมเปนประโยชนตอรางกาย เชน ชา กาแฟ สุรา เปนตน
2. นอนเปน การนอนมีความสําคัญตอสุขภาพ การนอนหลับเต็มที่และเพียงพอ
ของวัยสูงอายุ จะทําใหตื่นขึ้นมาทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ กระปรี้กระเปรา
3. อยูเปน หมายถึง การรูจักรักษาสุขวิทยาที่ดี การรูจักออกกําลังกายสม่ําเสมอ
เพื่อใหรางกายมีความตื่นตัว และคงความสดชื่น รูจักวิธีลดความเครียดทางจิตใจ การมีอารมณดี
จิตใจแจมใส มองโลกในแงดี มีการพักผอนที่เหมาะสม
4. สังคมเปน หมายถึง การปรับตัวใหเขากับสภาพสังคม ในระยะแรกๆ ของการ
ปรับตัวอาจสรางความคับของใจอยูบาง แตการใชเหตุผล ความเขาใจ และการยอมรับจะทําให
ปรับตัวดีขึ้น และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ขอสําคัญอยาคาดหวังจากสังคมมากเกินไปเพราะถา
ไมเปนอยางที่คาดหวังแลวจะทําใหเกิดความทอแท สิ้นหวัง แยกตัวออกจากสังคมหรืออยูในสังคม
อยางไมมีความสุขเลย
กชกร สังขชาติ (2536 : 6 - 18) ไดกลาวถึง แนวทางการปฏิบัติของผูสูงอายุ เพื่อ
การมีสุขภาพแข็งแรง ดังนี้
1. อาหารดี ผูสูงอายุตองการสารอาหารเชนเดียวกับบุคคลวัยอื่น คือ ครบ 5 หมู
ทุกวันแตแตกตางกันในลักษณะ และปริมาณอาหาร ควรงดอาหารรสจัด
2. อากาศดี ผูสูงอายุควรอยูในบานที่มีสิ่งแวดลอมดี ไมควรอยูในที่อากาศแออัด
เกินไป
3. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ควรเลือกการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับเพศ และ
วัย ไมควรหักโหม โดยเฉพาะผูที่มีโรคประจําตัวควรทําตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัด
4. อารมณดี ลูกหลานมีบทบาทสําคัญที่จะทําใหผูสูงอายุอารมณดี ตองเขาใจ
ธรรมชาติของผูสูงอายุที่ชอบพูดเรื่องซ้ําๆ ลูกหลานไมควรแสดงความเบื่อหนาย ควรสรางอารมณ
ใหคลอยตามเรื่องที่ทานเลา จะทําใหทานมีความสุข
5. อุจจาระดี ผูสูงอายุควรถายอุจจาระเปนประจําทุกวัน และไมควรเกินวันละ 2
ครั้ง ลูกหลานตองดูแลใหดีในเรื่องอาหาร และควรจัดอาหารที่เปนกากใหมากที่สุด เชน ผัก ผลไม
Heckheimer (1989 : 12 - 18) ไดเสนอแนะพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ดังนี้
1. งดสูบบุหรี่หรือลดการสูบใหเหลือนอยที่สุด
2. จํากัดการดื่มสุรา โดยดื่มเทาที่จําเปนและไมดื่มขณะขับรถ
3. มีลักษณะนิสัยที่ระมัดระวังและปลอดภัย เชน ปองกันอุบัติเหตุในบาน
4. มีลักษณะนิสัยการกินที่ดี เชน รับประทานอาหารที่มีคุณคาและมีเสนใยสูง
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5. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ เชน ออกกําลังกายแบบแอโรบิค ครั้งละ 20 - 30 นาที
อยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง
6. หลีกเลี่ยงภาวะความเครียด โดยใชเทคนิคลดความเครียด ไดแก การทําสมาธิ
โยคะ และการออกกําลังกาย เปนตน
7. พักผอนเพียงพอและมีกิจกรรมนันทนาการ
8. มีการดูแลสุขภาพตนเองอยางสม่ําเสมอ เชน มีความรับผิดชอบตอการดูแล
ตนเองและมีการตรวจรางกายเมื่อมีโรคหรือเจ็บปวยเรื้อรัง
9. หลีกเลี่ยงการใชยาที่ผิดกฎหมายหรือซื้อยากินเอง
1.3.3 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ
พฤติก รรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ เปนการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวของกับสุขภาพของผูสูงอายุ โดยกระทําอยางสม่ําเสมอเปนกิจวัตรประจําวัน มีจุดประสงค เพื่อ
สงเสริมสุขภาพ ผดุงรักษาภาวะสุขภาพ และการปองกันโรค ทําใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางปกติ
ประกอบดวยพฤติกรรมตางๆ ดังนี้
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ผูสูงอายุเปน วัยที่มีก ารเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและจิต ใจ สภาพรางกาย
เสื่อมลงตามอายุขัย แตบางคนอาจมีก ารเปลี่ยนแปลงกอนวัยอันควรเนื่องจากไดรับสารอาหาร
ไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย ผูสูงอายุมีความตองการสารอาหารเชนเดียวกับวัยอื่นๆ แต
ตางกันในลักษณะและปริมาณ ความตองการอาหารที่ใหกําลังงานจะนอยลง ดังนั้นผูสูงอายุควรมี
การดูแลในเรื่องอาหารเปนหลัก
ผูสูงอายุควรรับประทานใหมากกวา 3 มื้อ โดยแบงเปนอาหารมื้อวาง มื้อสาย
มื้อบาย และอาหารวางกอนนอน เพื่อชวยแกปญหาแนนทองหลังกินอาหาร ทําใหจํานวนอาหาร
แตละมื้อลดลง และรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู
หมูที่ 1 เนื้อสัตว นม ไข และ ถั่วตางๆ จะใหสารอาหารที่สําคัญ คือ โปรตีน
เปนสารอาหารที่ชวยในการซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย และมีความสําคัญตอเนื้อเยื่อที่มีชีวิต
ผูสูงอายุควรดื่มนมทุกวัน ถามีน้ําหนักเกินมาตรฐานหรืออวน ควรดื่มนมพรองมันเนย วันละ 1 - 2
แกว (เชาและกอนนอน) นมสดมีแคลเซียมมากซึ่งจะชวยใหไมเปนโรคกระดูกผุ ไขควรรับประทาน
วันละ 1 ฟอง แตถามีปญหาโคเลสเตอรอลสูง ควรงดไขแดง รับประทานแตไขขาว
หมูที่ 2 ขาว แปง และผลิตภัณฑน้ําตาล รวมทั้ง เผือก มัน ชนิดตางๆ ให
สารอาหารที่จําเปนแกรางกาย คือ คารโบไฮเดรต ซึ่งจะเปลี่ยนเปนพลังงาน ผูสูงอายุควรกินขาวหรือ
ผลิตภัณฑจากขาว เชน แปง ขนมปง กวยเตี๋ยว ฯลฯ ในปริมาณปกติไมควรเพิ่มปริมาณมากขึ้น
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ปริมาณการรับประทานอาหารที่พอเหมาะ คือ ขาววันละ 1 ถวย ไมควรรับประทานอาหารที่มีน้ําตาล
มาก เพราะจะทําใหน้ําหนักเพิ่มเกินความตองการ
หมูที่ 3 ผักใบเขียวและผักอื่นๆ ใหสารอาหารจําพวกวิตามินและเกลือแร ซึ่ง
เปน สารอาหารที่สําคัญในการควบคุมการทํางานของระบบตางๆในรางกายใหเปนปกติ วิตามิน
ที่จําเปนสําหรับผูสูงอายุ คือ วิตามินบี 1 เพราะมีสวนชวยในการทํางานของหัวใจ และระบบ
ประสาท ชวยยอยอาหาร และชวยปองกันทองผูก วิตามินเหลานี้มีในผักสีเขียว และสีเหลืองรวมทั้ง
ผลไมตางๆ
หมูที่ 4 ผลไมตางๆ มีสารอาหารจําพวกวิตามินและเกลือแร ซึ่งจะชวยควบคุม
ระบบการทํางานตางๆ ควรรับประทานผลไมทุกวันและทุกมื้อ ผลไม ที่มีเสนใยออนนุมที่ผูสูงอายุ
รับประทานได คือ แตงโม มะละกอ องุน สม แตผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน โรคอวน ควรงดผลไม
รสหวานจัด เชน ทุเรียน ขนุน ละมุด ลําไย ควรหลีกเลี่ยงน้ําผลไมกระปอง น้ําอัดลม
หมูที่ 5 อาหารพวกไขมัน ควรเปนไขมันที่มาจากพืช จะเปนแหลงไขมันที่ดี
มีกรดไขมันที่จําเปนแกรางกาย คือ กรดไขมัน Linolic ซึ่งจะมีในน้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันรํา น้ํามัน
ขาวโพด น้ํามันดอกทานตะวัน นอกจากมีกรดไขมันที่จําเปนแลวยังมีจํานวนคอเลสเตอรอลนอยมาก
เหมาะสําหรับผูสูงอายุ
หลักการบริโภคอาหารสําหรับผูสูงอายุ
1. กินอาหารใหเพียงพอกับความตองการของรางกายและครบ 5 หมู
2. กินครั้งละนอยๆแตบอยครั้ง (4 - 5 มื้อ)
3. ลักษณะอาหารตองออนนุม เปอย ยุย สะดวกตอการเคี้ยว และยอยงาย
4. ควรกินอาหารที่สุกใหมๆ
5. ควรกินอาหารประเภทผักผลไมเปนประจํา จะชวยใหทองไมผูก
6. ไมควรกินอาหารรสจัดหรือของหมักดอง
7. งดดื่ม ชา กาแฟ สุรา และงดสูบบุหรี่ทุกชนิด เพราจะทําใหเกิดโทษตอรางกาย
8. ดื่มน้ําสะอาดใหเพียงพอ (ประมาณ 6 – 8 แกวตอวัน)
น้ํา น้ําเปนสิ่งที่จําเปนยิ่งสําหรับรางกาย น้ําชวยควบคุมสภาพปฏิกิริยาทางเคมี
ในรางกาย ชวยระบบไหลเวียนโลหิต และระบบขับถายของเสียออกจากรางกาย ผูสูงอายุควรดื่มน้ํา
ใหมากทุกวัน อยางนอยควรดื่มวันละ 6 – 8 แกว
อากาศ ผู สู ง อายุควรอยูในที่อากาศถายเทไดสะดวก ไมควรอยูในที่แออัด
เนื่องจากผูสูงอายุมีความจุของปอดและการระบายอากาศลดลง จึงมีโอกาสเกิดโรคระบบทางเดิน
หายใจไดงาย
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การขับถาย
ผูสูงอายุควรปองกันทองผูก โดยรับประทานอาหารที่มีกากใย ประเภทผัก ผลไม
และการดื่มน้ํามากๆ จะชวยใหการขับถายอุจจาระสะดวกขึ้น
การออกกําลังกาย
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ คือ การที่รางกายมีการหด ยืด กลามเนื้อและขอตอ
มีการเคลื่อนไหว ทําใหเกิดการใชอาหารและออกซิเจนในรางกายเพิ่มขึ้น การออกกําลังกายจึงเปน
กิจกรรมการรักษาสุขภาพที่มีความจําเปนอยางยิ่ง ทั้งยังสามารถชวยปองกันและรักษาอาการของโรค
ที่เกิดจากวัยชราไดหลายอยาง เชน อาการเมื่อยขบ อาการทองผูก โรคอวน โรคหัวใจเสื่อม ฯลฯ แต
ลักษณะการออกกําลังกายจะตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่อง และเหมาะสมกับความสามารถ
ความสนใจของตน ควรเปนการออกกําลังกายที่ธรรมดาที่สุด ไมตองใชอุปกรณมากมายใหยุงยาก
ความสําคัญอยูที่เวลาของการออกกําลังกายแตละครั้ง ควรใชเวลาประมาณ 15 นาที หรือมากกวา
และควรออกกําลังกายวันเวนวัน หรือสัปดาหละ 3 - 4 ครั้ง บรรลุ ศิริพานิช (2542 : 17 - 22) กลาวถึง
ขั้นตอนในการออกกําลังกายที่ถูกตอง ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การอุนรางกาย (Warm Up) ควรมีการอุนรางกายใหรางกายมีอุณหภูมิ
สูงขึ้นกอน ชา ๆ เชน การเคลื่อนไหวรางกาย สะบัดแขงสะบัดขา แกวงแขน วิ่งเหยาะๆ อยูกับที่ชาๆ
ชั่วระยะเวลาหนึ่งกอน แลวจึงออกวิ่งหรือออกกําลังกายอยางอื่น
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการออกกําลังกายอยางแทจริง ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชน
แกรางกาย ถาการออกกําลังกายนั้นเพียงพอทําใหเกิดการเผาไหมอาหารในรางกาย โดยใชออกซิเจน
ในอากาศที่หายใจเขาไป เพื่อทําใหเกิดพลังงานจนถึงระดับหนึ่ง ไมวาการออกกําลังกายดวยวิธีใด
ก็จะมีผลใหหัวใจ และปอดทํางานมากขึ้นดวย
การเตนของหัวใจที่เพิ่มขึ้น ขึ้นอยูกับอายุของบุคคลคํานวณงายๆ จากสูตรของ
American Collage of Sport Medicine คือ อายุของบุคคลลบออกจาก 220 ผลลัพธจะเทากับความ
สามารถของหัว ใจที่จ ะเตน ไดสูงสุดของผูนั้นในหนึ่งนาที และอัตราที่เหมาะสมเพียงพอใหเกิด
ประโยชนแกรางกายขณะออกกําลังกาย คือ 65% - 80% ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด และตอง
ออกกําลังกายใหหัวใจเตนเชนนั้นเปนเวลา 14 - 45 นาที และสัปดาหหนึ่งตองออกกําลังกายดังกลาว
3 - 5 ครั้ง จึงจะกอใหเกิดประโยชนแกรางกายอยางจริงจัง
ขั้นตอนที่ 3 เปนขั้นตอนการผอนใหเย็นลง หลังจากการออกกําลังกายที่เหมาะสม
ในขั้นตอนที่ 2 แลว ควรคอยๆ ผอนการออกกําลังกายทีละนอย แทนการหยุดออกกําลังกายโดยทันที
ทั้งนี้เพื่อใหเลือดที่คั่งอยูตามกลามเนื้อไดมีโอกาสคืนสูหัวใจ เชน ออกกําลังโดยการวิ่ง ก็ควรคอยๆ
ลดความเร็วของการวิ่งลง จนเปนวิ่งชา เดินเร็ว เดินชาตามลําดับจนถึงระยะพักจริงๆ ระยะเวลาของ
ขั้นตอนนีม้ ิไดมีกําหนดแนนอน หากแตใหสังเกตรางกายตนเอง
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ประโยชนของการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
1. ชวยใหระบบไหลเวียนเลือด ปอด หัวใจ ทํางานดีขึ้น เพื่อปองกันโรคหัวใจ
ความดันเลือดสูง และชวยใหไมเปนลม หนามืดงาย
2. ชวยปองกันโรคกระดูกผุ ทําใหกระดูกแข็งแรงไมหักงาย
3. ทําใหการทรงตัวดีขึ้นและเดินไดคลองแคลวไมหกลม
4. ผอนคลายความเครียด กระตุนใหอยากรับประทานอาหารและนอนหลับสบาย
5. ชวยใหระบบขับถายดีขึ้น
6. ชวยเหลือตนเองได
การพักผอนนอนหลับ
การพัก ผอนที่ดีที่สุดของผูสูงอายุ คือ การนอนหลับ ควรนอนใหเพียงพอ
ประมาณ วันละ 5 - 6 ชั่วโมงและอาจจะหลับในตอนกลางวัน วันละประมาณ ½ - 1 ชั่วโมง ควร
พักผอนในที่มีอากาศถายเทไดสะดวก ไมมีเสียงรบกวน
การปองกันอุบัติเหตุ
ทุกคนเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ ความวองไวตางๆยอมลดลง ประสาทสัมผัสและการ
ตอบโตตอสิ่งเราจะลดลง การทรงตัว การไดยิน การมองเห็นประสิทธิภาพจะลดลง ฯลฯ อุบัติเหตุ
มักเกิดขึ้นในชวงนี้และมีอาการรุนแรงการพักฟนคืนสภาพจะใชเวลานาน การปองกันจึงเปนวิธีที่ดี
ที่สุด การเกิดอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกบาน อุบัติเหตุภายในบานที่มักเกิดขึ้น ไดแก
การลื่นหกลมในหองน้ํา พลัดตกบันได สะดุดสายไฟ พรมเช็ดเทา ธรณีประตู ไฟไหม น้ํารอนลวก
ใชยาผิดประเภท ผิดขนาด
สําหรับอุบัติเหตุนอกบาน อาจเกิดขึ้นขณะที่เดิน เดินขามถนน การขึ้นลงรถ
ประจําทาง การขับรถ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น อาจเกิดจากความไมไดระมัดระวัง หรือความประมาท
การปองกันอุบัติเหตุในบาน
1. บานที่มีผูสูงอายุควรเปนบานชั้นเดียว
2. กรณีเปนบาน 2 ชั้น ควรจัดใหผูสูงอายุอยูชั้นลาง
3. หองน้ําควรลดระดับจากระดับหองอื่น ๆ 3 - 5 เซนติเมตร เพื่อปองกันน้ําไหล
ออกจากหองน้ําสูหองอื่นๆ
4. ปูยางกันลื่นใหเต็มพื้นที่ในหองน้ํา อุบัติเหตุจากการลื่นลมในหองน้ํามีมากและ
เปนอันตรายถึงชีวิต
5. การปองกันอื่นๆ เชน ใหมีแสงสวางเพียงพอบริเวณทางขึ้นลงบันได ตั้งเตียง
นอนในที่ที่ไปถึงโดยสะดวก ในความมืด ไมวางสายไฟบนพื้นบาน และอยาเก็บของหนักหรือของ
ที่ผูสูงอายุตองใชไวในที่สูง
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การปองกันอุบัติเหตุนอกบาน
1.การเดิน ใหใสรองเทาหุมสน ไมใหหลวม ขณะเดียวกันระวังถนนลื่น ถาใช
ไมเทาตองมีความยาวพอเหมาะและมียางกันลื่น ถาใชรมควรใชรมที่สามารถมองทะลุปกได
ในการขามถนนตองแนใจวามีเวลาพอในการขาม โดยคํานึงถึงความเร็วในการ
เดินถาไมแนใจควรขอรองใหผูอื่นชวยพาขาม ถาเดินขามถนนในกลางคืน ควรแตงกายดวยเสื้อผา
สีขาว หากไปในที่มืดควรมีไฟฉาย ถาเดินทางคนเดียวควรพกนกหวีดในกระเปา เมื่อมีอุบัติเหตุหรือ
เหตุรายอื่นๆ จะไดมีผูชวยเหลือไดทันทวงที
2. การเดินทางโดยรถประจําทาง อยานั่งหลับบนรถประจําทาง ระวังเมื่อรถหยุด
หรือลดความเร็ว หรือหักเลี้ยวอยางกระทันหัน ถาไมแนใจในการทรงตัวขณะขึ้นหรือลงจากรถ ให
ขอความชวยเหลือจากผูอื่น
3. การขับรถ ขับรถใหชาลง หากขับรถทางไกลใหหยุดพักเปนระยะๆ และควร
ขับเวลากลางวัน และงดเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลในขณะขับรถ ถาไมแนใจควรงดการขับรถ
จะเห็นไดวา แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุนั้น มีความใกลเคียง
กันเปนสวนใหญ ไดแก การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การพักผอน การผอนคลาย
ความเครียด การแสวงหาขอมูลขาวสารเพื่อการมีสุขภาพดี และการใชบริการสุขภาพ เปนตน
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ครอบคลุม 2 ดาน
คือ ดานรางกาย ไดแก พฤติกรรมดานการโภชนาการ การออกกําลังกาย การปองกันอุบัติเหตุ และ
ดานจิตใจ ไดแก พฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ พฤติกรรมทางศาสนาและพฤติกรรมการเสริมสราง
ความภาคภูมิใจในตน มาเปนแนวทางในการศึกษา
1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมในชุมชน
การมีสวนรวมในสังคมหรือชุมชน มีแนวคิดพื้นฐานวา คนเปนทรัพยากรที่สําคัญมี
ศักยภาพและศักดิ์ศรี (Potential and Dignity) บุคคลทุกคนจึงมีความสําคัญเทากัน การมีสวนรวม
ในชุมชนของผูสูงอายุ มีแนวคิดตามทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) ซึ่งใหความสําคัญกับกิจกรรม
ในสังคมหรือชุมชนวา เปนสิ่งจําเปนอยางมากสําหรับชีวิตมนุษย Lemon, Bengtson and Peterson
(1972 : 130 - 137) เชื่อวา ผูสูงอายุจะมีความสุข ความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความพอใจในชีวิต
เมื่อยังคงสามารถปฏิบัติกิจ กรรมตางๆ ทั้งกิจวัต รประจําวันและกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ สวน
Markides and Martin (1979 : 91) กลาววา การทํากิจกรรมตางๆอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ทําให
ผูสูงอายุสามารถรักษาบทบาท และสถานภาพทางสังคมไวไดในระดับหนึ่ง อันจะมีผลทําใหผูสูงอายุ
รูสึก วาตนเองยังมีคุณคา มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีการปรับตัวดี และมีความพอใจในชีวิต
กิจกรรมที่ผูสูงอายุปฏิบัติไมวาจะเปนกิจกรรมสวนบุคคล หรือกิจกรรมที่ทํารวมกับคนอื่นในชุมชน
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จะทําใหผูสูงอายุรูสึกวามีสวนรวมในชุมชนของตน และกอใหเกิดประโยชนตางๆ เชน เกิดความ
ภาคภูมิใจ ไดความสุขสนุกสนาน ไดเพื่อน ไดพัฒนาตนเอง เปนตน อีกทั้งชวยลดหรือกําจัดความ
กดดัน ความรูสึกวิตกกังวล และความไมพอใจตอการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และ
เศรษฐกิจในทางที่เสื่อมถอยใหลดลงหรือหมดไป (Havighurst 1968 : 20 – 23 ; Lowton 1985 : 127 140) นอกจากนี้การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลตางๆ จะเปนการสรางสัมพันธภาพ และมีความผูกพัน
ทางจิตใจที่ดีตอกันอันมีผลทําใหบุคคลมีภาวะสุขภาพจิตที่ดี
1.4.1 ความหมายของการมีสวนรวมในชุมชน
มีผูใหความหมาย ของการมีสวนรวมในชุมชน หลายทัศนะดวยกัน ดังนี้
นั ก รั ฐ ศาสตร กล า วว า การมี ส ว นร ว มในชุ ม ชน หมายถึ ง ความรวมมือ
(cooperation) และความรับผิดชอบในการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งรวมกัน โดยพรอมเพรียง
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันใหบรรลุเปาหมายที่วางไวดวยกัน
นักเศรษฐศาสตร กลาววา การมีสวนรวมในชุมชน หมายถึง กลยุทธในการชวย
จัดสรรทรัพยากร หรือผลผลิตใหประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
นัก สังคมวิทยา ใหความหมายวา การมีสวนรวมในชุมชน หมายถึง การมี
ปฏิสัมพันธทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีสวนรวมรายบุคคล และในลักษณะกลุมคนมาทํากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งรวมกันหรือมีสัมพันธภาพตอกัน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายหรือเปาหมายตามที่ตองการ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชนิยามของการมีสว นรวมในชุมชนตามทัศนะของ
นักสังคมวิทยาคือ หมายถึง การที่ผูสูงอายุมีปฏิสัมพันธ และทํากิจกรรมทางสังคมรวมกับบุคคล
ในครอบครัว และบุคคลในชุมชน โดยวัดจากปริมาณที่ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรม
1.4.2 ความสําคัญของการมีสวนรวมในชุมชน
นักจิตวิทยาถือวา การมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคมหรือชุมชน เปนตัวบงชี้
ภาวะสุขภาพจิต และความสามารถในการปรับตัวของบุคคลไดอยางหนึ่ง (Burgess and others 1949,
อางถึงใน ประพิศ จันทรพฤกษา 2537 : 36) สอดคลองกับแนวคิดของนักสังคมวิทยา ซึ่งไดใหความ
สําคัญตอกิจกรรมทางสังคมวา เปนหลักชีวิตของบุคคล การปรับตัวของบุคคลมีความสัมพันธ
อยางสูงกับกิจกรรมทางสังคมยิ่งมีกิจกรรมมากขึ้นเทาใด ก็จะปรับตัวไดมากขึ้นเทานั้น (เพ็ญแข
ประจนปจจนึก 2534 : 15) และนักทฤษฎีกิจกรรมเชื่อวา ผูสูงอายุจะมีความสุขและพอใจในชีวิต
เมื่อยังคงสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ที่เคยทํามาแลวในชวงวัยกลางคนไวใหไดมาก และนานเทาที่
ตนจะทําได ดังนั้น ผูสูงอายุจะพยายามหากิจกรรมใหมๆ มาทดแทนกิจกรรมที่สูญหายไป เพื่อรักษา
ทัศนคติและวิถีการดําเนินชีวิตของตนไว สรุปไดวา การมีสวนรวมในชุมชนมีความสําคัญอยางมาก
ตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ
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1.4.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในชุมชน
ผูสูงอายุสว นใหญตองการจะใชเวลาที่เหลืออยูในชีวิตของตน รวมกับบุคคล
กลุมตางๆในสังคม แนวความคิดของผูสูงอายุที่ตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม และตองการจะ
ชวยเหลือสังคม เริ่มมีแนวโนมคอนขางสูงในปจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ และสังคมทําให
บุค คลทุกกลุมตองมีการชวยเหลือและประสานประโยชนกัน สงผลใหบุคคลทุกวัยจําเปนตองมี
กิจกรรม เพื่อสนองตอบตอความตองการในชีวิต สําหรับกิจกรรมผูสูงอายุ มีแนวคิดที่สรุปไดดังนี้
1. แนวคิดการเขารวมกิจกรรม แนวคิดนี้มองวา ผูสูงอายุยังคงมีความตองการ
ทางสังคมและทางจิตวิทยาที่จะเปนผูมีความกระฉับกระเฉง กระตือรื้อรน และตองการจะคงการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใหเหมือนอยูในวัยกลางคนมากที่สุด ซึ่งเปนผลใหเกิดทฤษฎีกิจกรรมในเวลา
ตอมา (Brown 1990 : 58) ทฤษฎีนี้กลาววา การไมมีกิจกรรมจะเปนผลใหระดับความสุขในชีวิตต่ํา มี
ความรูสึกไรคุณคา และจะเปนผูปรับตัวใหเขากับวัยและสิ่งแวดลอมไดยาก ดังนั้น ผูสูงอายุจึงควร
รักษาวิถีการดําเนินชีวิตเหมือนกับเมื่ออยูในวัยกลางคนเอาไว และปฏิเสธการมีชีวิตแบบคนสูงอายุ
ใหนานที่สุดเทาที่จะทําได นอกจากนี้ Eliopoulus (1987 : 28) ไดกลาวไววา สังคมควรสนับสนุนให
มีกิจกรรมที่นาสนใจและเกี่ยวของกับผูสูงอายุดวยกัน และมีความเหมาะสมกับกระบวนการสูงอายุ
เชน เปลี่ยนไปทํากิจกรรมที่ใชปญญาแทนการใชกําลังกาย หาบทบาทอื่นมาทดแทนบทบาท
การทํางานเมื่อตองปลดเกษียณ เปนตน
2. แนวคิดเรื่องการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ (วรรณิภา บุญระยอง
2540 : 34) โดยทั่วไปจะพบวา ผูสูงอายุนั้น จะมีปญหาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดาน
รางกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของผูสูงอายุ แนวคิดนี้จึงมุงไปที่
การจัดกิจกรรมเพื่อการเตรียมตัว การปองกันหรือชะลอความเสื่อมถอยไปตามวัย ทั้งนี้เพื่อให
ผูสูงอายุไดตระหนัก ยอมรับ และพรอมที่จะเผชิญความจริงของชีวิตทั้งในปจจุบันและในอนาคต
อันจะเปนการชวยบรรเทาความรุนแรงตาง ๆ ของโรคหรือความเสื่อมได โดยมีวัตถุประสงค คือ
การชวยใหผูสูงอายุไดรับความพึงพอใจในการชวยเหลือตนเอง และพึ่งพาผูอื่นใหนอยที่สุด
3. แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพของผูสูงอายุ (พฤฒินันท เหลืองไพบูลย 2530 : 28)
แนวคิดนี้มองวา ผูสูงอายุเปนกลุมหนึ่งในสังคม ซึ่งมีพลังความคิด ความสามารถ และประสบการณ
สูงในการพัฒนาตนเอง และสังคมสวนรวม ดังนั้นผูสูงอายุควรไดรับการยกยองนับถือ ยอมรับวา
เปนสวนหนึ่งของสังคม เปนบุคคลที่ควรไดรับการดูแลเอาใจใสในทุกๆดาน เชน ดานสุขภาพ
อนามัย ดานสวัสดิการ เปนตน ผูสูงอายุเปนบุคคลที่ตองไดรับโอกาสเขาทํางาน และเขารวมใน
กิจกรรมตางๆตามความสามารถ และตามความตองการของตน จากแนวคิดนี้ทําใหเกิดมีความเชื่อ
ในเรื่องการทํากิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ โดยการนําเอาทฤษฎีกิจกรรมมาใชประกอบในการอธิบาย
และสนับสนุนแนวคิดดังกลาว
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1.4.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมในชุมชน
การมีสว นรวมในชุมชน มีความสําคัญอยางมากตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ
ซึ่งมีทฤษฎีที่สนับสนุนในเรื่องการมีสวนรวมในชุมชนที่สําคัญ คือ
ทฤษฎีกิจกรรม (activity theory) เปนทฤษฎีที่เกาแกและไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวาง สามารถนํามาใชไดจนถึงปจจุบัน เปนทฤษฎีทางดานจิตสังคม (psychosocial theory) ซึ่ง
คํานึงถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจและดานสังคม ที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการ
สูงอายุและมีผลกระทบตอกัน ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นในป ค.ศ.1949 โดยผูวางรากฐานของทฤษฎีนี้ ไดแก
Cavan, Burgess, Havighurst, and Goldhammer ทฤษฎีนี้ไดกลาวถึง การที่ผูสูงอายุตองเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยของรางกายและจิตใจโดยไมสามารถหลีกเลี่ยงได ในขณะที่ความ
ตองการดํารงไวซึ่งภาวะสุขภาพกาย จิตใจ และสังคมยังคงมีอยูเหมือนเดิม ตอมาในป ค.ศ.1953
และ 1968 Havighurst ไดปรับปรุงทฤษฎีนี้และไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง แนวคิดของทฤษฎี
นี้ คือ เมื่อเขาสูวัยสูงอายุแลวหากบุคคลคอยๆถอนตัวออกจากสังคม จะเปนการยากที่จะทําให
ความตองการในดานตางๆของตนเองสําเร็จลุลวงไปได แตหากผูสูงอายุยังคงมีความสามารถ และ
สภาพรางกายที่เอื้อตอการปฏิบัติภารกิจหรือกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ จะมีความพึงพอใจในชีวิต และ
ปรับตัวไดดีกวาผูสูงอายุที่ไมไดทํากิจกรรมใดๆ ดังนั้น ผูสูงอายุควรจะมีกิจกรรมในสังคมตอไป
สวน Lamon et al. (1972, อางถึงใน ปญญาภัทร ภัทรกัณทากุล 2544 : 14) ไดกลาวถึงทฤษฎีนวี้ า
ผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เนื่องจากมีภาพลักษณเกี่ยวกับตนเอง (self - image) ในดานบวก
และเขารวมกิจกรรมเพื่อดํารงลักษณะนิสัยนี้ไวใหเหมือนเมื่ออยูในวัยกลางคนมากที่สุด การเขารวม
กิจกรรมของผูสูงอายุจะสามารถทดแทนบทบาทที่เสียไป เชน การหยุดทํางานเนื่องจากเกษียณอายุ
การที่ตองเปนหมายจากการสูญเสียคูสมรส เปนตน ทฤษฎีกิจกรรมเชื่อวา กิจกรรมทางสังคมมีความ
จําเปนสําหรับบุคคลทุกวัย และเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูสูงอายุ เพราะทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพดีทั้งทาง
ดานรางกายและจิตใจ การปฏิบัติกิจกรรมจะทําใหยังคงมีบทบาทและสถานภาพซึ่งเปนที่ยอมรับ
ในสังคม ทําใหรูสึกวาตนยังเปนบุคคลที่มีคุณคา มีภาพลักษณเกี่ยวกับตนเองในดานบวก และเปน
ผูที่มีความพึงพอใจในชีวิตสูง จากการทดสอบทฤษฎี พบวา การเขารวมกิจกรรมทางสังคมกับมิตร
สหายและผูอื่น จะทําใหผูสูงอายุเกิดความพึงพอใจในระดับสูง มีอัตมโนทัศนที่ดี และเชื่อวา หนทาง
ที่จ ะนําไปสูก ารเปน ผูสูงอายุที่มีความสุข และประสบความสําเร็จ ไดนั้นจะตองคงไวซึ่งความ
กระฉับกระเฉง การเขารวมกิจกรรมตางๆ และปฏิบัติบทบาทของตนเองไดอยางเหมาะสมในสังคม
ดังที่ Havighurst, Neugarten, and Tobin (1968 : 161) กลาววา กุญแจที่จะนําไปสูความสําเร็จในวัย
สูงอายุ คือ การยังคงรักษาระดับกิจกรรมทางสังคมเอาไวใหมากที่สุด
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ประเภทของกิจกรรมทางสังคม
Lemon, Bengtson, and Peterson (1972 : 511 – 523 ) ไดแบงกิจกรรมทางสังคม
ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. กิจกรรมที่ไมมีรูปแบบ (Informal Activity) เปนกิจกรรมของผูสูงอายุที่มี
ปฏิสัมพัน ธกับบุค คลตางๆทั้งในครอบครัวและสังคม ไมมีการกําหนดรูปแบบหรือเวลาในการ
ปฏิบัติที่แนนอน กิจกรรมเหลานี้สวนใหญผูสูงอายุปฏิบัติรวมกับสมาชิกในครอบครัวหรือผูใกลชิด
เชน ญาติ เพื่อน เพื่อนบาน เปนตน กิจกรรมประเภทนี้จะเกิดขึ้นไดมากนอยตางกัน ขึ้นอยูกับภาวะ
สุขภาพกาย ภาวะสุขภาพจิต และความสัมพันธที่มีตอกัน ซึ่ง Revicki and Mitchell (1990 : 269)
พบวา เมื่อมีกิจกรรมรวมกันมากขึ้นก็จะมีปฏิสัมพันธตอกันมากขึ้นดวย ตัวอยางของกิจกรรมที่ไมมี
รูปแบบ ไดแก การพบปะสังสรรคกับญาติพี่นอง เพื่อนฝูง การเปนที่ปรึกษาแกลูกหลาน เลี้ยงหลาน
ทํางานบาน เปนตน
2. กิจกรรมที่มีรูปแบบ (Formal Activity) เปนกิจกรรมที่ผูสูงอายุเขารวม
ในองคกรตางๆทั้งของรัฐและเอกชน เชน ศูนยบริการทางสังคม สมาคม และชมรมผูสูงอายุ รูปแบบ
กิจกรรมเกิดขึ้นโดยเจาหนาที่ขององคกร และผูสูงอายุรวมกันจัดขึ้น ซึ่งมีรูปแบบที่แนนอนชัดเจน
กิจกรรมประเภทนี้เปนกิจกรรมภายนอกครอบครัว ซึ่งผูสูงอายุไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ
ในชุมชน ผูสูงอายุที่เขารวมกิจกรรมจะตองปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอตกลงขององคกร
นั้นๆ กิจกรรมตางๆที่จัดขึ้นก็เพื่อประโยชนโดยตรงของผูสูงอายุ ครอบครัว และชุมชน ไดแก
กิจกรรม การออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมอาสาสมัคร เปนตน
3. กิจกรรมที่กระทําตามลําพัง (Solitary Activity) เปนกิจกรรมที่ผูสูงอายุ
สามารถกระทําไดตามลําพังคนเดียวโดยไมมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น ไดแก การทํางานอดิเรก การเดิน
เลน การทําสวน ตกแตงบาน เปนตน ผูสูงอายุจะไดประโยชนจากการทํากิจกรรมประเภทนี้ คือ
ความสุขและความเพลิดเพลิน
สรุปไดวา การจัด แบงกิจกรรมของเลมอนและคณะ ไดแก กิจกรรมภายใน
ครอบครัว กิจกรรมภายนอกครอบครัว และกิจกรรมสวนบุคคล
เขมิกา ยามะรัต (2527 : 20) ไดแบงประเภทกิจกรรม ออกเปน 3 ประเภท คือ
1. การมีสวนรวมทางสังคม (Social Participation) หมายถึง การที่ผูสูงอายุ
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ กับองคกรที่ตนเองเปนสมาชิก ซึ่งแบงเปน การมีสวนรวมทาง
สังคม ภายในครอบครัว ภายนอกครอบครัว และสมาคมตางๆที่ตนเปนสมาชิก (Voluntary
Association)
2. การมีงานอดิเรก (Hobby) หมายถึง กิจกรรมในเวลาวางซึ่งอาจเปนการ
พักผอนหรือกิจกรรมที่ผูสูงอายุสามารถกระทําไดโดยลําพัง
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3. การทํางานที่มีรายได (Work) หมายถึง กิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดไมวาจะ
เปนงานประจํา งานพิเศษ หรืองานชั่วคราวก็ได
พฤฒินันท เหลืองไพบูลย (2530 : 35 ) กลาวถึง กิจกรรมทางสังคมที่เหมาะสม
กับผูสูงอายุ และผูสูงอายุสามารถเขารวมได มีดังนี้
1. กิจกรรมอาชีวบําบัด เปนกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ชวยฟนฟู
สภาพและการปองกันความพิการที่อาจเกิดขึ้นจากโรคตางๆ ลักษณะของกิจกรรม เชน การทอผา
เย็บผา แกะสลัก จักสาน เปนตน
2. กิจกรรมนันทนาการ เปนกิจกรรมที่เสริมสรางความสุขทางใจใหแกผูสูงอายุ
และเปนกิจกรรมที่จะชวยสงเสริมความพรอมของรางกายในดานตางๆ ตามวัยของผูสูงอายุ เชน
การละเลนตางๆ ที่ทําใหผูสูงอายุเกิดความเพลิดเพลิน ไดแก การรองรําทําเพลง การเลนกีฬาในรม
และกลางแจง การเลนเกมตางๆ
3. กิจกรรมดนตรี เปนกิจกรรมที่ชวยใหรูสึกผอนคลาย รื่นรมย เกิดความสุข
ทางใจ และความเพลิดเพลินแกผูสูงอายุ
4. กิจกรรมดานอาชีพ เปนการฝกอบรมใหผูสูงอายุมีงานทํา มีอาชีพเล็กๆนอยๆ
ที่เหมาะสมกับวัย เปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และเปนการเพิ่มรายไดใหแกผูสูงอายุ เชน
การทอผา การทําอาหารสําเร็จรูป การทํายาสระผม สบูดวยสมุนไพรพื้นบาน เปนตน
5. กิจกรรมดานการศึกษา เปนการจัดการศึกษาตอเนื่อง ใหผูสูงอายุไดศึกษาตอ
ไดมีโอกาสพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรูจักกับคนในวัยเดียวกัน ผูสูงอายุสามารถ
เขารว มกิจ กรรมทางดานการศึกษาไดตามความสนใจและความถนัดของตน กิจกรรมประเภทนี้
ไดแก การศึกษาในเรื่องของพุทธศาสนา เชน การศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธรูป และพระเครื่องในสมัย
ตางๆ การศึกษาในลักษณะวิชาชีพ เชน ชางไม ชางตัดเย็บเสื้อผา งานหัตถกรรมตางๆ
6. กิจกรรมบริการหองสมุด เปนกิจกรรมเพื่อใหผูสูงอายุที่อานหนังสือออก
ไดมีโอกาสผอนคลายความเครียด โดยการอานหนังสือที่ตนเองชอบ
7. กิจกรรมดานสุขภาพอนามัย ไดแก การทดสอบสมรรถภาพของรางกาย
การตรวจสุขภาพ การใหความรูเรื่องการปฏิบัติตนใหพนจากโรคภัย การออกกําลังกาย การดูแล
สุขภาพตนเอง ตลอดจนการใหความรูในเรื่องการอยูรวมกันในครอบครัว และอยูรวมกับบุคคลอื่น
ในชุมชน การเตรียมตัว และใจใหพรอมกับความเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจเมื่อเขาสูวัย
สูงอายุ
8. กิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรมประจําทองถิ่น ไดแก การจัดใหมีงาน
ในโอกาสตางๆ เชน วันขึ้นปใหม วันสงกรานต เปนตน เพื่อใหผูสูงอายุไดมีการผอนคลายอารมณ
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และไดมีโอกาสสนุกสนานรื่นเริงเหมือนกลุมบุคคลอื่นๆ ตลอดจนทําใหเกิดความรูสึกวา ชุมชนยัง
ใหความสนใจตนเองอยู
9. กิจกรรมดานศาสนา ไดแก การจัดใหมีการทําบุญ การประกอบพิธีทาง
ศาสนา เชน การจัดใหมีการนิมนตพระมาเทศน การจัดบําเพ็ญกุศลในโอกาสตางๆทางพุทธศาสนา
เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเขาพรรษา เปนตน
10. กิจกรรมดานการเมือง ไดแก การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูสูงอายุไดมีบทบาท
และมีสวนรวมในการเมือง เชน การเลือกตั้งตางๆ การเขารวมประชุมเกี่ยวกับการเมืองระดับทองถิ่น
การฟงอภิปรายเกี่ยวกับการเมือง เปนตน
11. กิจกรรมดานการพัฒนาชุมชน ไดแก การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูสูงอายุไดมี
บทบาทในชุมชน เชน การพัฒนาใหมีการทําความสะอาดวัด และศาสนาสถานในโอกาสสําคัญตางๆ
เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันฉัตรมงคล เปนตน
12. กิจกรรมการทัศนศึกษา ไดแก การจัดการนําเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ
นอกสถานที่ เชน โบราณสถานและสถานที่สําคัญตางๆทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด
13. กิจกรรมอื่นๆ เชน การสงเสริมใหผูสูงอายุเปนครูสอนพิเศษเพื่อถายทอด
ความรูในดานตางๆที่ผูสูงอายุมีความชํานาญ และมีประสบการณใหแกคนรุนหลัง เชน การทอผา
การทํายาสมุนไพร การละเลนพื้นบานตางๆ
สรุปไดวา การปฏิบัติกิจกรรมของผูสูงอายุ ไมวาจะเปนประเภทใดก็ตามจะให
ประโยชนและสงเสริมผูสูงอายุทางใดทางหนึ่งเสมอ อาจเปนดานรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ
หรืออาจกลาวไดวา ระดับการทํากิจกรรมตางๆ มีผลทําใหผูสูงอายุเกิดความพึงพอใจ อันสงผล
ถึงภาวะสุขภาพจิตและความสุขในชีวิต
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาการมีสวนรวมในชุมชนของผูสูงอายุ ครอบคลุม 2
ดาน คือ การมีสวนรวมในครอบครัว และการมีสวนรวมในชุมชน มาเปนแนวทางในการศึกษา
1.5 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ
มนุษยมีความตองการเปนคุณสมบัติติดตัวมาตั้งแตอยูในครรภของมารดา คือ ตองการ
อาหาร ตองการอากาศ และความรักเอาใจใส ซึ่งความตองการนี้เปนความปรารถนาที่จําเปนในการ
ดํารงชีวิต เพื่อรักษาความสมดุลในการดําเนินชีวิต ทั้งทางรางกาย จิตใจและสังคม
1.5.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการของมนุษย
แนวคิดเกี่ยวกับความตองการของมนุษย
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535 : 54 - 57) แบงลักษณะความตองการของมนุษย
ออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้
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1. ความตองการทางกายภาพ (Physiological Needs) เปนแรงพลักดันที่เกิดขึ้น
พรอมกับความตองการมีชีวิต การดํารงชีวิต วุฒิภาวะ โดยไมตองอาศัยประสบการณการเรียนรู แต
เกิด ขึ้นจากความตองการทางดานรางกายของมนุษยเปนสําคัญ ไดแก ความตองการอาหาร น้ํา
อุณหภูมิที่พอเหมาะ การพักผอนหลับนอน ความปลอดภัย และความตองการทางเพศ
2. ความตองการทางจิตใจและสังคม (Psychological and Social Needs) เปน
ความตองการที่สลับซับซอนและเกิดขึ้นจากสภาพสังคม วัฒนธรรม การเรียนรูและประสบการณ
ที่บุคคลไดรับ ซึ่งจะแตกตางกันแตละบุคคลแตละสังคม รวมทั้งเวลาและโอกาสที่แตกตางกันดวย
ทฤษฎีความตองการของมนุษย
ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow , s Hierarchy of Needs)
มาสโลว (Maslow 1954, quoted in Slavin 1994 : 350) จําแนกความตองการ
ของมนุษย ออกเปน 2 ประเภท คือ deficiency needs และ growth needs โดยความตองการของ
มนุ ษ ย จ ะเป น ลําดั บ ขั้ น ตอน คื อ เมื่ อ ความต อ งการขั้ น ต่ําได รับการตอบสนองจนพอใจแลว
ความตองการขั้นสูงก็จะตามมา
Maslow (1970 : 35 - 50) ไดจัดเรียงลําดับขั้นความตองการของมนุษย ออกเปน
7 ขั้น มีรายละเอียดดังนี้
1. ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการสิ่งตางๆ
ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน ตองการอาหาร น้ํา อากาศ ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค และ
การพักผอน เปนตน
2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) เปนความตองการที่จะมีชีวิตอยู
อยางมั่นคง ปลอดภัย ปราศจากความกลัว ความวิตกกังวล ความสับสนวุนวายตางๆ ซึ่งความตองการ
ขั้นนี้เกิดขึ้นไดก็เมื่อความตองการทางรางกายไดรับการตอบสนองแลว
3. ความตองการความรักและเปนเจาของ (Belongingness and Love Needs)
เปนความตองการที่จะรัก และเปนที่รักของคนอื่น เชน บุตร หลาน เพื่อน คูครอง ฯลฯ ตองการการ
ยอมรับ และการเปนสวนหนึ่งของครอบครัว ชุมชน และสังคม
4. ความตองการการยอมรับตนเอง (Esteem Needs) เปนความตองการที่จะ
ยอมรับนับถือตนเอง และรูสึกวาตนเองมีคุณคาในสายตาตนเองและผูอื่น ตองการชื่อเสียงเกียรติยศ
ความมีหนามีตา มีความสามารถพึ่งตนเองได ไดรับการชื่นชมจากผูอื่น ซึ่งความรูสึกนี้จะนําไปสู
ความมั่นใจในตนเอง แตถาความตองการนี้ไมไดรับการตอบสนองจะกอใหเกิดความรูสึกต่ําตอย
ไรคา ออนแอ หมดหวัง ไมมีความหมายในสายตาผูอื่น
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5. ความตองการที่จะรูและเขาใจ (Need to Know and Understand) เปนความ
ตองการที่จะรู เขาใจในสิ่งที่ตนเองสนใจ มีความพึงพอใจที่จะแสวงหาสิ่งที่มีความหมาย มีคุณคา
ในชีวิต
6. ความตองการสุนทรียะ (Aesthetic Needs) เปนความตองการของมนุษย
ในสิ่งที่เปนความสวยงาม ศิลป สิ่งที่จะจรรโลงใจตางๆ ซึ่งความตองการดานนี้จะชวยใหเกิดความ
สบายใจ
7. ความตองการตระหนักรูในศักยภาพของตน (Self - Actualization Need) เปน
ความตองการที่จ ะเขาใจตนเองตามสภาพเปนจริง เขาใจความสามารถและความสามารถพิเศษ
ที่แทจริงของตัวเอง ความรูสึกเชนนี้ ทําใหคนเรายอมรับตัวเองมากขึ้น เห็นวาตนเองเปนผูมีคุณคา
มีชีวิตที่สงา สามารถทําประโยชนใหแกตนเอง และสังคมไดอยางดีที่สุด
1.5.2 แนวคิดเกี่ยวกับความตองการของผูสูงอายุ
ผู สู ง อายุ เ ป น ผู ที่ มี ค วามต อ งการเชน เดียวกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคมเมื่อความ
ตองการของผูสูงอายุไมไดรับการตอบสนอง ยอมกอใหเกิดปญหาตางๆ
ศรีทับทิม พานิชพันธ (2534 : 59 - 61) อธิบายถึงความตองการของผูสูงอายุดังนี้
1. ความตองการสนับสนุนจากครอบครัว ผูสูงอายุที่ถูกปลอยใหอยูคนเดียว
หรือแยกตัวอยูคนเดียว ขาดความมั่นคงทางอารมณจิตใจ รวมทั้งเศรษฐกิจ จึงตองหันไปพึ่งพาการ
ชวยเหลือจากบุคคลภายนอกครอบครัวหรือองคการสังคมสงเคราะห ดังนั้น ผูสูงอายุจึงมีความ
ต อ งการการสนั บ สนุ น จากครอบครั ว ของตน ควบคู ไ ปกั บการชวยเหลือจากบุคคลภายนอก
ครอบครัว ซึ่งอาจเปนอาสาสมัคร องคกรภาครัฐ เอกชน หรือองคกรทางศาสนา
2. ความตองการดานการประกันรายได โดยเฉพาะการประกันสังคมประเภท
ประกันการชราภาพ เมื่อเขาสูวัยชราภาพเลิกประกอบอาชีพแลว จะไดรับบํานาญชราภาพ เพื่อชวย
ใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขและมั่นคงปลอดภัยตามอัตภาพในบั้นปลายของชีวิต ไมเปน
ภาระของบุตรหลาน
3. ความตองการมีชีวิตรวมอยูในสังคม โดยเฉพาะการมีสวนรวมในกิจกรรม
บางประเภทในสังคม สังคมจึงควรใหโอกาสแกผูสูงอายุเหลานี้ไดมีสวนรวมในการปรับปรุงชุมชน
ใหดีขึ้น ใหมีโอกาสเรียนรูสิ่งใหมๆ ในการพัฒนาตนเอง
4. ความตองการที่จะลดการพึ่งพาคนอื่นใหนอยลง หากครอบครัวและสังคมได
สงเสริมใหผูสูงอายุไดมีโอกาสรวมทํากิจกรรมตางๆในครอบครัวและสังคมแลว จะเปนการชวยให
ผูสูงอายุรูจักพึ่งตนเอง ไมเปนภาระแกสังคมในบั้นปลายของชีวิต
5. ความตองการทางสังคมของผูสูงอายุ ไดแก
1. ความตองการเปนสวนหนึ่งของครอบครัว กลุม ชุมชนและสังคม
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และสังคม

2. ความตองการการยอมรับและความเคารพยกยองจากบุคคลในครอบครัว

3. ความตองการมีความสัมพันธที่ดี กับบุคคลในครอบครัว ชุมชน สังคม
และสามารถปรับตัวใหเขากับลูกหลาน ในครอบครัว และสังคมได
4. ความตองการเปนบุคคลสําคัญ ในสายตาของสมาชิกในครอบครัวของ
ชุมชนและสังคม
6. ความตองการทางกายและจิตใจ ไดแก ความตองการปจจัยสี่ ความตองการ
ความมั่นคงปลอดภัย ปราศจากความวิตกกังวล ความตองการจะไดรับการยอมรับนับถือ ความ
ตองการมีโอกาสกาวหนา และความสําเร็จของการทํางานในบั้นปลายของชีวิต
7. ความตองการทางเศรษฐกิจ ผูสูงอายุตองการไดรับความชวยเหลือดานการ
เงินจากบุตรหลานของตน เพื่อสะสมไวใชจายในยามเจ็บปวย ผูสูงอายุตองการใหรัฐจัดหาอาชีพให
เพื่อเปนการเพิ่มพูนรายได ทั้งนี้เพื่อตนเองจะไดมีบทบาททางเศรษฐกิจ คือ ตองการจะชวยตนเอง
ใหพนจากสภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจในสถานการณปจจุบัน
Kuypers และ Bengton (1984, อางถึงใน ศรีทับทิม พานิชพันธ 2534 : 63) ไดให
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการของผูสูงอายุไว 2 ประการ
1. ผูสูงอายุตองการไดรับสิทธิเสรีภาพและอิสระภาพ ซึ่งในบางครั้งสิ่งเหลานี้
ไดผูกติดกับคานิยมทางศีลธรรมจรรยา อันเปนจุดออนที่ทําใหผูสูงอายุไมสามารถแสดงบทบาทได
ตามตองการ
2. ผูสูงอายุมีความตองการในการไดรับการสงเสริม และพัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหาของตนมากกวาการบริการดานอื่นๆ ซึ่งหมายถึง ความตองการในการไดรับการ
พัฒนาศักยภาพของตนในการดําเนินชีวิต
สรุปไดวา ผูสูงอายุมีความตองการหลายดานทั้งดานกายภาพ ดานจิตใจและสังคม
หากผูสูงอายุไดรับสิ่งที่ต อบสนองตอความตองการดังกลาวในปริมาณที่เหมาะสม ก็จ ะทําให
มีความสมบูรณทั้งดานรางกายและจิตใจ แตหากความตองการดังกลาว ไมไดรับการตอบสนอง
ก็อาจจะทําใหเกิดปญหาทางดานรางกาย และจิตใจไดเชนเดียวกัน
1.6 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับบริการสวัสดิการสังคม
มนุษยไมสามารถอยูคนเดียวได จําเปนตองมีการพึ่งพาอาศัยและมีความสัมพันธกัน เมื่อ
มีปญหาก็มักจะใหความชวยเหลือกันและกัน ทั้งในครอบครัว เพื่อนฝูง เครือญาติและพัฒนามาเปน
ความชวยเหลือของกลุมทางสังคม องคกร สถาบันตางๆ เชน การใหสวัสดิการแกประชาชน ซึ่งการ
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ใหความชวยเหลือเหลานี้เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่สถาบันทางสังคมควรจัดใหมีขึ้น เพื่อสงเสริมให
ประชาชนไดอยูดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
1.6.1 ความหมายของสวัสดิการสังคม
มีผูใหความหมายของสวัสดิการสังคม ไวมากมายและแตกตางกันออกไป ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 782) ใหความหมายวา สวัสดิการ
สังคม หมายถึง สิ่งที่เอื้ออํานวยใหคนมีชีวิต และสภาพการทํางานที่ดี และสะดวกสบาย
Encyclopedia of Social Work (1971 : 1446)ใหความหมายวา สวัสดิการสังคม
หมายถึง กิจกรรมตางๆที่จัดตั้งขึ้น โดยหนวยงานทั้งของรัฐบาลและอาสาสมัคร เพื่อมุงปองกันและ
ขจัดปญหาสังคม หรือปรับปรุงความเปนอยูที่ดีของบุคคล กลุม และชุมชน กิจกรรมดังกลาวนี้
ใชบุคลากร นักวิชาชีพที่เกี่ยวของอยางมากมาย เชน แพทย พยาบาล นักกฎหมาย นักการศึกษา
วิศวกร นักบริหาร นักสังคมสงเคราะห ตลอดจนผูชวยนักวิชาชีพในสาขาตางๆ (paraprofessional)
ศรีทับทิม พานิชพันธ (2534 : 34 - 36) ใหความหมายสวัสดิการสังคมวา หมายถึง
กิจกรรมหรือบริการตางๆที่รัฐบาลหรือเอกชนจัดขึ้นในสังคม เพื่อชวยเหลือบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และสังคมโดยรวม ในการแกไข บําบัด และปองกันปญหาในระดับตางๆ ทั้งปญหาสวนตัว ปญหา
ครอบครัว และปญหาสังคม ฟนฟูเสริมสราง และพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถศักยภาพ ตลอดจน
อาชีพของบุคคลทุกคน เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติในที่สุด
กิตติพัฒน นนทปทมะดุลย (2537 : 9) กลาววา การบริการสังคม เปนการบริการ
ที่ดําเนินการโดยรัฐบาลหรือเอกชน เพื่อสงเสริมสวัสดิภาพของประชาชน ในดานการหนาที่ทาง
สังคมใหสามารถปรับตัว อยางเหมะสม ฟน ฟูสภาพจากการสูญเสียหนาที่ทางสังคมใหกลับมา
ปรับตัวอยางเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาใหบรรลุตามหนาที่ทางสังคมตามศักยภาพ สามารถใชบริการ
เพื่อตอบสนองปญหาความตองการของตนเองไดอยางเหมาะสม เชน บริการปรึกษา บริการ
เฉพาะดานอื่นๆ เปนตน
John Turner (1974 : 19) ใหนิยามวา สวัสดิการสังคม เปนความพยายามสงเสริม
ใหประชาชนมีมาตรฐานความเปนอยูขั้นพื้นฐานที่มั่นคง โดยครอบคลุมการบริการกับบุคคล และ
ชุมชน ในลักษณะการพัฒนาสังคม และการเสริมสรางใหบุคคลสามารถเผชิญกับสภาพปญหาทาง
รางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการพยายามขจัดสภาวะที่พึ่งตนเองไมไดของประชาชน
ใหหมดไป
Friedlander and Apte (1980 : 4) อธิบายวา สวัสดิการสังคมเปนนโยบาย
ผลประโยชน และบริการ ซึ่งทําใหการดําเนินการจัดบริการตางๆเปนไปโดยสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะที่เคยยากลําบากไปสูสิ่งที่คาดหวังวา
ดีกวาและรวมไปถึงความอุดมสมบูรณในที่สุด
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1.6.2 ขอบเขตของสวัสดิการสังคม
ศศิพัฒน ยอดเพชร (2544 : 21 - 22) กลาวถึง ขอบเขตของงานบริการสวัสดิการ
สังคม วาครอบคลุมลักษณะงาน ดังนี้
1. การชวยเหลือสาธารณะ (Public Assistance)
เปนบริการที่จัดขึ้นสําหรับผูที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได ผูที่ตองพึ่งพิง
ผูอื่น และผูดอยโอกาสทางสังคม เปนลักษณะการสงเคราะหแบบใหเปลา ในรูปของ เงิน สิ่งของ
การใหคําปรึกษา และบริการตางๆ
2. การประกันสังคม (Social Insurance)
เปนการสรางหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิต เปนวิธีการที่รัฐบาล
ออกกฎหมายบังคับใหประชาชนทําการประกันรายไดของตนไวกับรัฐบาล และมีนายจางเขามาชวย
ออกเงินสมทบดวย การที่รัฐบังคับใหประชาชนประกันรายไดไว เพื่อประโยชนของผูประกันเองวา
ในยามที่ผูนั้นขาดรายไดขึ้นมาจะไดไมเดือดรอน ยังมีประโยชนทดแทนจากการประกันสังคม
มาเปนรายไดในการใชจายเลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งผลประโยชนเหลานี้ถือวาเปนสวนหนึ่งของ
น้ําพักน้ําแรงของผูประกันตนเอง นั่นเอง
3. การบริการสังคม (Social Service)
เปนบริการที่จัดขึ้นโดยภาครัฐและเอกชนเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ชวยใหบุคคล ครอบครัว และชุมชนใหมีมาตรฐานในการครองชีพที่ดี มีการกินดีอยูดี
ในสังคมตามอัตภาพ และเปนมาตรการทางสังคมที่จัดขึ้นเพื่อเปนการปองกัน และแกไขปญหา
แบงลักษณะบริการเปน 6 ประเภท คือ บริการสุขภาพอนามัย การศึกษา ที่อยูอาศัย การมีงานทํา
และการมีรายได บริการสังคม และนันทนาการ
1.6.3 แนวคิดพื้นฐานในการจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ
(The Basic Concept of the Social Welfare Services for the Aging)
จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรผูสูงอายุ สภาพปญหาที่ผูสูงอายุกําลังเผชิญ
อยูในปจจุบันและมีแนวโนมวาจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคต ทําใหบริการสวัสดิการสังคม
สําหรับผูสูงอายุเปนสิ่งจําเปน และเปนที่ตองการเปนอยางมาก รัฐบาลและเอกชนจึงไดพยายาม
จัดบริการสวัสดิการสังคมในลักษณะตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของ
ผูสูงอายุ ภายใตแนวคิดพื้นฐานในการจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ ดังนี้
1. แนวความคิดสวัสดิการสังคม
สวัสดิการสังคม หมายถึง การจัดบริการตางๆ โดยสถาบันทางสังคม ที่มีจุด
มุงหมายเพื่อแกไข ปรับปรุง สงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคคล กลุมคน และชุมชน ใหสามารถพัฒนา
ตนเองและสังคมใหมีความเปนปกติสุข และความเรียบรอยของสังคม ซึ่งจําแนกสวัสดิการสังคม
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เปนบริการดานสังคมตามประเภทตางๆ ดังนี้ ดานการศึกษา ดานสุขภาพอนามัย ดานที่อยูอาศัย ดาน
การทํางานและการมีรายได ดานความมั่นคงทางสังคม ดานบริการสังคม และนันทนาการ
2. แนวคิดดานรัฐสวัสดิการ
รัฐสวัสดิการเปนกลไกที่รัฐนํามาใชในการกระจายรายได และความเปนอยู
ที่ดี ใหเกิดขึ้นเทาเทียมกันในสังคม โดยเฉพาะผูที่มีฐานะดีกับผูที่มีฐานะดอย หรือหมายถึง การที่รัฐ
จะใหความคุมครองในเรื่องมาตรฐานขั้นต่ําของรายได โภชนาการ สุขอนามัย ที่อยูอาศัย และการ
ศึก ษาแกประชาชนของตนโดยเทาเทียมกัน โดยรัฐถือวาเปนหนาที่สําคัญ ในการดูแลทุกขสุข
ของประชาชนในประเทศตน
3. แนวคิดดานมนุษยธรรม
แนวความคิดนี้ มาจากการประชุมสมัชชาสมัยสามัญครั้งที่ 3 ณ กรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส ค.ศ.1948 (พ.ศ.2491) โดยมีประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติรวมทั้ง
ประเทศไทย ไดรวมกันลงคะแนนเปนเอกฉันทในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 25 (1)
โดยกําหนดวา “ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอสําหรับสุขภาพและความเปนอยูดี
ของตนและครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และการดูแลรักษาทางการแพทย และ
การบริการสังคมที่จําเปน และมีสิทธิในความมั่นคง ยามวางงาน เจ็บปวย พิการ เปนหมาย ชราภาพ
หรือขาดอาชีพอื่นในพฤติกรรมที่นอกเหนืออํานาจตน”
4. แนวความคิดเรื่องปจเจกบุคคล
การจัดสวัสดิการสังคมตามหลักปจเจกชน เชื่อวา บุคคลมีความภาคภูมิใจใน
ศักยภาพของตน และมีปฏิกริยาโตตอบตอสิ่งแวดลอมภายนอกแตกตางกัน การจัดกิจกรรมผูสูงอายุ
ควรคํานึงถึงความสามารถหรือศักยภาพของผูสูงอายุ ในการแสดงออกตอสิ่งแวดลอมภายนอกสังคม
และควรใชทรัพยากรในชุมชนเพื่อชว ยเสริมการจัดกิจกรรมหรือบริการ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูสูงอายุใหไดมากที่สุด
5. แนวความคิดขององคการสหประชาชาติ
องค ก ารสหประชาชาติ ไดมีแผนปฏิบัติก ารระยะยาวระหวางประเทศ
เกี่ยวกับผูสูงอายุ และมีมติใ หสมาชิก ไดดําเนินการจัด สวัสดิก ารตามความเหมาะสมของแตละ
ประเทศ ประกอบดวย 2 แนวคิดหลัก ไดแก แนวคิดดานมนุษยธรรมและแนวคิดดานการพัฒนา
ดังนี้
5.1 แนวคิดดานมนุษยธรรม (Humanitarian Aspect of Aging) ซึ่งหมายถึง
ผูสูงอายุควรไดรับความชวยเหลือ ตามหลักมนุษยธรรม และตามความตองการในดานตางๆ ดังนี้
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5.1.1 ดานสุขภาพอนามัยและโภชนาการ ผูสูงอายุควรไดรับการรักษา
พยาบาลฟนฟูการบริการสุขภาพ การโภชนาการ และมีมาตรการปองกันเกี่ยวกับโรคในผูสูงอายุ
และการปองกันความพิการ
5.1.2 ดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม ควรใหผูสูงอายุไดอยูอาศัยใน
บานตนเองอยางมีอิสระใหมากที่สุด การสรางที่อยูอาศัย ควรพิจารณาใหเหมาะสมกับสภาพผูสูงอายุ
5.1.3 ดานครอบครัว ควรสนับสนุนสงเสริมใหครอบครัว มีบทบาทใน
การดูแลผูสูงอายุ นอกจากนี้ รัฐบาลและองคการเอกชน ควรจัดใหมีมาตรการหรือบริการในการ
สนับสนุนครอบครัวที่เลี้ยงดูผูสูงอายุโดยเฉพาะครอบครัวที่มีรายไดต่ํา
5.1.4 ด า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คม การให บริการดานนี้ควรมีเปาหมายที่
เสริมสราง และคงไวซึ่งบทบาทที่เปนประโยชนของผูสูงอายุในสังคมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
รวมทั้งการสนับสนุนใหกลุมเยาวชน และอาสาสมัครตางๆ เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
สําหรับผูสูงอายุหรือการจัดกิจกรรมรวมกับผูสูงอายุ โดยรัฐบาลตองพยายามยกเลิกกฎระเบียบตางๆ
ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินงานนี้
5.1.5 ดานความมั่นคงทางรายไดและการจางงาน รัฐควรมีหลักประกัน
รายไดขั้นต่ําสําหรับผูสูงอายุ อาจดําเนินการโดยการออกกฎหมายประกันสังคม หรือมาตรการอื่น ๆ
5.1.6 ดานการศึกษา ควรจัดใหมีการศึกษาที่ใหผูสูงอายุเปนครูหรือเปน
ผูถายทอดความรูตางๆทางวัฒนธรรมประเพณี ศีลธรรม และควรใหการศึกษาแกประชาชนทั่วไป
ถึงกระบวนการชราภาพ และวิธีการเตรียมตัวเพื่อรับกับวัยสูงอายุ และการใชเวลาใหเกิดประโยชน
5.2. แนวคิดดานพัฒนา (Developmental Aspect of the Aging) หมายถึง
บทบาทของผูสูงอายุในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรัฐบาลจะตองรับผิดชอบในการ
พัฒนาผูสูงอายุ รวมทั้งการสงเสริมใหผูสูงอายุมีบทบาทในดานการพัฒนาประเทศโดยสวนรวมดวย
นั่นคือ รัฐบาลตองชวยพัฒนาผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุชวยพัฒนาประเทศ
สําหรับประเทศไทยรัฐบาลไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาผูสูงอายุใน
รูปแบบตางๆกัน โดยมีแนวคิดพื้นฐานตอผูสูงอายุในปจจุบัน ดังนี้คือ
5.2.1 ผูสูงอายุไดทําประโยชนแกสังคมในฐานะ “ผูให” มามากกวาครึ่ง
ชีวิตแลวจึงควรไดรับผลตอบสนองในฐานะเปน “ผูรับ” จากสังคม โดยเฉพาะความชอบธรรมใน
สิทธิมนุษยชนที่พึงมีทั้งในดานสุขภาพอนามัย การศึกษา ความมั่นคงทางรายได สังคม วัฒนธรรม
และสวัสดิการสังคม
5.2.2 ผูสูงอายุยังมีความรู ความสามารถ พลังความคิด โดยเฉพาะ
ประสบการณที่ควรนํามาใชใหเปน ประโยชนตอสังคมไดอีก มาก และการสนับสนุน สงเสริม
ใหผูสูงอายุยังคงมีบทบาทมีสวนรวมในสังคมนั้น นอกจากจะทําใหผูสูงอายุไมวาเหว โดดเดี่ยว
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เห็นชีวิตมีคุณคาแลว ยังจะชวยใหผูสูงอายุสามารถปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ
ไดดวย
5.2.3 ผูสูงอายุจ ะสามารถเตรียมตัวที่จะใชชีวิตในวัยสูงอายุอยางมี
คุณภาพไดเพียงไรนั้น ยอมขึ้นกับผลของขบวนการอันตอเนื่องมาแตวัยเด็ก ในการพัฒนาความ
พรอมในดานตางๆ เชน สุขภาพอนามัย การศึกษา การประกอบอาชีพ การมีสวนรวมในสังคมของ
แตละบุคคล
5.2.4 ผูสูงอายุควรจะไดอยูรวมกับครอบครัวอยางอบอุน ไดรับความ
เคารพนับถือ การดูแลเอาใจใสจากลูกหลาน และควรลดความสําคัญในบทบาทของผูหารายได
มาเลี้ยงครอบครัวลง
5.2.5 ผูสูงอายุที่ไมสามารถพึ่งพาตนเองได และไมไดรับการคุมครอง
ดูแลจากครอบครัวไมวาจะดวยเหตุใดก็ตาม ควรจะไดรับการปกปองดูแลจากสังคม
5.2.6 ผูสูงอายุควรจะไดรับขาวสารขอมูล รวมทั้งคําแนะนําถึงวิธีการ
ปองกัน และรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง สวนในกรณีที่เจ็บปวย ควรจะไดรับการดูแลรักษา
พยาบาล นอกจากนี้ยังควรไดรับขาวสารที่เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดลอม
รอบๆ ตัว เพื่อใหผูสูงอายุสามารถปรับตนเองใหเขากับสภาพความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได
1.6.4 บริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ
บริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุที่ดําเนินงานโดยภาครัฐบาล
เปนการดําเนินงานในรูปแบบของการใหบริการ ที่ยึดหลักมนุษยธรรมและการ
พัฒนาควบคูกันไป โดยผานหนวยงานในระดับกรม และกระทรวงตางๆ ซึ่งมีขอบเขตหนาที่
รับผิดชอบ ไดแก กรมการแพทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ กรมประชาสงเคราะห กระทรวง
มหาดไทย กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการและกรมประชาสัมพันธ สํานักนายก
รัฐมนตรี (ศรีทับทิม พานิชพันธ 2534 : 68 - 86) ดังรายละเอียดตอไปนี้
ก. ดานมนุษยธรรม (Humanitarian Aspect of Aging) เปนการจัดบริการสังคม
เพื่อตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ ทั้งในดานสวัสดิการสังคม การใหบริการสุขภาพอนามัย
การสงเคราะหในเรื่องตางๆ การสงเสริมบทบาทผูสูงอายุ การจัดบริการการศึกษา การเผยแพร
ขาวสารขอมูลที่เปนประโยชนกับผูสูงอายุ และบริการอื่นๆ ดังตอไปนี้
บริการดานสวัสดิการสังคม (Social Welfare Service) เปนบริการหลักที่ใหความ
ชวยเหลือผูสูงอายุทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท ในรูปของการจัดสาธารณูปการ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูสูงอายุ โดยเฉพาะบริการชวยเหลือผูสูงอายุในการปรับตัว บริการปองกัน และ
บริการเลี้ยงดูผูสูงอายุหรือบริการทางดานสังคม โดยแยกเปนบริการตางๆ ไดแก บริการใหคําปรึกษา
แกผูสูงอายุ ตลอดจนสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ฟนฟู
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สมรรถภาพ และพัฒนาผูสูงอายุ บริการชวยเหลือทางกฎหมาย (Legal Aids) บริการใหการดูแล
ผูสูงอายุในเวลากลางวัน บริการชวยเหลือครอบครัวที่มีผูสูงอายุ โดยการชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ
ในกรณีที่บุตรหลานมีปญหาในการเลี้ยงดู บริการนันทนาการหรือพักผอนหยอนใจ โดยจัดบริการ
ตางๆใหผูสูงอายุ หนวยงานที่ใหบริการคือ กรมประชาสงเคราะห และศูนยบริการทางสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุ
บริการดานสุขภาพอนามัย รัฐบาลไดดําเนินการใหบริการดานนี้ ผานทางดาน
กรมการแพทยและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข โดยการจัดทําโครงการบริการสุขภาพผูสูงอายุ
การสงเสริมงานสาธารณสุขมูลฐาน การอบรมความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
เปนตน โดยบริการตางๆจัดขึ้นควรเนนรูปแบบที่แตกตางกัน คือ
ก. การปองกันและสงเสริมสุขภาพ เพื่อชวยใหผูสูงอายุสามารถชวยตนเองและ
ครอบครัวได ตลอดจนมีโครงการปองกันโรค ดวยการสงเสริมใหมีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุใน
ทุกระดับ โดยมีเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข เปนผูใหสุขศึกษา และการสงเสริมสุขภาพ โดยการ
สนับสนุน โรงพยาบาลของรัฐในการใหสุขศึกษาแกผูสูงอายุ รวมทั้งการเผยแพรความรูทางดาน
การแพทยและงานสาธารณสุข
ข. การรักษาและการฟนฟูสภาพ โดยจัดตั้งคลินิกและโรงพยาบาลดําเนินการให
การรักษาแบบเบ็ดเสร็จ เปนการดูแลรับผิดชอบตั้งแตตนจนเบ็ดเสร็จ ดําเนินการโครงการรักษา
พยาบาลผูสูงอายุตามโรงพยาบาลตางๆ สนับสนุนโรงพยาบาลจังหวัดจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ จัดตั้ง
ศูนยดูแลสุขภาพและฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ มีการเยี่ยมเยียนและติดตามผูสูงอายุถึงบาน โดย
นักสังคมสงเคราะหดานการแพทย เจาหนาที่และอาสาสมัครการฟนฟูสมรรถภาพ โดยการจัดใหมี
การสงเสริมสุขภาพ ไดแก การสงเสริมใหผูสูงอายุเลนกีฬา หรือออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
ค. งานสาธารณสุขมูลฐาน โดยจัดอบรมผูสื่อขาวสารสาธารณสุข (ผสส.) และ
อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ใหเปนผูมีบทบาทในการเผยแพรความรูทาง
ดานการแพทย และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแกผูสูงอายุในระดับหมูบานและตําบล
ง. การสนับสนุนและฝกอบรมบุคลากรทางการแพทย โดยฝกอบรมเจาหนาที่
ทุก ฝายที่เกี่ยวของกับการใหบริการดานสุขภาพอนามัยสําหรับผูสูงอายุ สงเสริมและสนับสนุน
ใหหนวยงานและสถาบันตางๆทําการศึกษาคนควาและวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับผูสูงอายุ
จ. การประสานงาน มีการประสานงานอยางใกลชิดระหวางหนวยงานตางๆ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดบริการสุขภาพแกผูสูงอายุในรูปแบบ
บานกึ่งวิถี (Half - way House) เพื่อฝกใหผูสูงอายุสามารถชวยตนเองได
บริการดานการสงเคราะห โดยเฉพาะในดานที่อยูอาศัย และการอุปการะเลี้ยงดู
ผูสูงอายุที่ประสบปญหาเดือดรอนขาดผูอุปการะเลี้ยงดู หรือไมสามารถอยูกับครอบครัวได ให
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ดําเนิน การในลัก ษณะการสงเคราะหในสถานสงเคราะห และจัดตั้งศูนยบริการสําหรับผูสูงอายุ
โดยกรมประชาสงเคราะห ซึ่งการสงเคราะหมีดังนี้ คือ
ก. การสงเคราะหในสถานสงเคราะห เปนบริการที่จัดสําหรับผูสูงอายุที่ประสบ
ปญหาความเดือดรอน เชน มีฐานะยากจน ไรญาติ ขาดผูใหการเลี้ยงดู ไมมีที่อยูอาศัย หรืออยูกับ
ครอบครัวไมมีค วามสุข เขารับการอุปการะในสถานสงเคราะหตางๆ เพื่อสงเสริมสุขภาพชีวิต
ในหลายๆ ดานสําหรับผูสูงอายุ เชน การรักษาพยาบาล กายภาพบําบัด งานอดิเรก ศาสนกิจ สังคม
สงเคราะห กิจกรรมสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม นันทนาการ และฌาปนกิจ
ข. บริการสงเคราะหเฉพาะหนา เปนการจัดบริการใหสําหรับผูสูงอายุภายนอก
สถานสงเคราะห เพื่อแกไขปญหาความขาดแคลนบริการในสถานสงเคราะห และเพื่อตอบสนอง
ความตองการขั้นพื้นฐานของผูสูงอายุไดอยางทั่วถึง ลักษณะการใหบริการชนิดนี้เรียกวา ศูนยบริการ
คนชราและหนวยบริการผูสูงอายุเคลื่อนที่
บริก ารสงเคราะหครอบครัวคนยากจน เปนการบริการที่มุงใหความชวยเหลือ
ครอบครัวยากจนทั่วไป รวมทั้งครอบครัวที่มีผูสูงอายุอาศัยอยูดวย บริการที่ใหมีทั้งการชวยเหลือ
เครื่องอุปโภคบริโภค และการชวยเหลือเรื่องการเงินบริการนี้จะจัดผานทางประชาสงเคราะหจังหวัด
และหนวยเคลื่อนที่ของกองสวัสดิการสังคมสงเคราะห
บริการสงเสริมบทบาทของผูสูงอายุ รัฐบาลไดจัดกิจกรรมตางๆที่จะชวยทําให
ผูสูงอายุไดมีบทบาทในสังคม โดยเฉพาะทางดานการสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมไทย เชน การ
จัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ ในวันที่ 13 เมษายนของทุกป เพื่อเปนการระลึกถึงพระคุณของผูสูงอายุ
และปลูกฝงคานิยมในการใหการเคารพยกยอง และนับถือผูสูงอายุแกบุคคลทั่วไป
บริการศึกษา เปนบริการที่จําเปนสําหรับผูสูงอายุมาก เนื่องจากการศึกษาจะชวย
เตรียมความพรอมสําหรับผูสูงอายุ ใหสามารถจัดการกับชีวิตในบั้นปลายของตนไดอยางมีความสุข
และจะชวยกระตุนใหผูสูงอายุมีความรูที่ทันสมัยอยูเสมอ การศึกษาดังกลาวจะอยูในรูปโครงการ
ศึกษาผูใหญ การศึกษาวิชาชีพ การเผยแพรความรูในดานการดูแลผูสูงอายุแกสมาชิกในครอบครัว
การฝกอบรมกอนการเกษียณอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดเขาใจในสภาพการเปนผูสูงอายุในระยะตนๆ
และระยะตอไป
บริก ารเผยแพรขาวสารและขอ มูลที่เปน ประโยชนสําหรับผูสูงอายุ เปนการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารตางๆ ที่เปนประโยชนสําหรับผูสูงอายุ ไดแก ขาวสารเกี่ยวกับ
การออกกําลังกายของผูสูงอายุ การสงเสริมความรูในดานตางๆสําหรับผูสูงอายุในการดําเนินกิจวัตร
ประจําวัน การรักษาสุขภาพอนามัย และโรคของผูสูงอายุเปนตน
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บริก ารหางานที่เ หมาะสมกับผูสูง อายุ ไดแก งานที่ทําใหผูสูงอายุไมรูสึกวา
เปน งานหนัก ชวยใหผูสูงอายุเกิดความเพลิดเพลินและความสบายใจ ทําใหผูสูงอายุมีสวนรวม
ในการบําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและสังคม
บริการพิเศษ เปนบริการพิเศษที่นอกเหนือไปจากบริการที่มีอยู ไดแก บริการ
เปด บานพักฉุกเฉินสําหรับผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคใหผูสูงอายุที่มีปญหาดานจิตใจกับครอบครัว
ออกมาอยูอาศัยในบานพักฉุกเฉินแบบชั่วคราว เมื่อมีความสบายใจแลวก็กลับไปบานเดิมของตน
หรือกรณีที่สมาชิกในครอบครัวจะไมอยูบานเปนการชั่วคราว ก็อาจจะนําผูสูงอายุมาอยูชั่วคราวได
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผูสูงอายุมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดจะเขามารักษาตัวในกรุงเทพฯ ก็อาจจะใช
บริการพิเศษ ดังกลาวได
บริการดานการรักษาระดับความมั่นคงของรายได ไดแก การประกันสังคม การ
ประกันชราภาพ หรือการประกันสุขภาพ ซึ่งสามารถชวยตนเองไดในบั้นปลายของชีวิตอยางมีความ
ผาสุกและมีความมั่นคงปลอดภัยตามควรแกอัตภาพ
บริการอื่นๆ ไดแก การใหการตรวจสอบสมรรถภาพรางกาย และความสมบูรณ
ของผูสูงอายุ เชน การวัดความดันโลหิต การตรวจรางกายประจําป จัดการอบรมหรือการสัมมนา
ผูสูงอายุ ตลอดจนการสนับสนุนการทําการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับผูสูงอายุในดานตางๆดวย
ข. ดานการพัฒนา (Developmental Aspect)
จากแผนระยะยาวสําหรับผูสูงอายุแหงชาติ (พ.ศ. 2525 - 2544) ไดเนนในเรื่อง
ผูสูงอายุที่ยังมีความรู ความสามารถและพลังความคิด โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีประสบการณในดาน
ตางๆ ควรจะไดมีสวนรวมในการกอใหเกิดประโยชนตอสังคมไดอีก โดยการสนับสนุนใหมีการ
จัดตั้งชมรมผูสูงอายุขึ้น เปนการรวบรวมบรรดาผูสูงอายุ เพื่อการพัฒนาตนเอง ทองถิ่น และสังคม
ตามกําลังความสามารถ นอกจากจะทําใหผูสูงอายุไมรูสึกวาเหวและโดดเดี่ยวแลวยังสามารถปรับตัว
ใหเขากับความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆไดอีกดวย
บริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุที่ดําเนินงานโดยหนวยงานเอกชน
บริการสวัสดิการสหรับผูสูงอายุที่จัดโดยภาคเอกชนนั้น พบวา สวนใหญจะเปน
การใหบริการดานที่อยูอาศัยและบริการพื้นฐานที่จําเปนในลักษณะการสงเคราะหผูไรที่พึ่ง นอกนั้น
เปน บริก ารดานสุข ภาพอนามัย บริการสนับสนุนการศึกษาวิจัยและการคนควาสําหรับผูสูงอายุ
นอกจากนี้ ยังมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางเชื้อชาติเดียวกัน เชนชาวจีน หรือผูที่มีศาสนาเดียวกัน
ลักษณะของการบริการและการใหบริการมีดังนี้
1. บริการดานที่อยูอาศัยและบริการพื้นฐาน เปนสถานสงเคราะหที่ใหบริการ
ที่พักอาศัย มีการจัดเครื่องนอน เครื่องนุงหมและอาหารใหตามความเหมาะสม โดยผูเขาอาศัยไมตอง
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เสียคาใชจายแตอยางใด สถานสงเคราะหที่มีชื่อเสียง เชน มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส มูลนิธิมิตรภาพ
สงเคราะห เปนตน
2. บริการดานการแพทย สวนใหญจะจัดใหรวมอยูในบริการสถานสงเคราะห
ซึ่งมีทั้งการปองกันโรคและการรักษาโรค โดยทั่วไปสถานสงเคราะหจะมีการตกลงรวมกันเปนพิเศษ
กั บ โรงพยาบาลที่ อ ยู ใ นความอุ ป ถั มภข องมูลนิธิเดียวกัน รวมทั้งของความรว มมือจากแพทย
อาสาสมัครที่สนใจ สละเวลาอุทิศตนชวยตรวจสุขภาพและรักษาผูที่เจ็บปวย เปนตน
3. บริการนันทนาการ เปนบริการเกี่ยวกับหองอานหนังสือ เสียงตามสาย กีฬา
ในรม เชน หมากรุก มหรสพ ภาพยนตร เปนตน
4. บริการฌาปนกิจ เมื่อผูสูงอายุถึงแกกรรมก็จะจัดการฌาปนกิจหรือฝงศพ พรอม
ทั้งทําพิธีทางศาสนานั้นๆ ดวย
5. ชมรมผูสูงอายุ เปนลักษณะการจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ ซึ่ง
มีจุดหมายสําคัญที่จัดขึ้นเพื่อเปนการกระตนใหผูสูงอายุ ไดมีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาสังคมทองถิ่น โดยมีสถาบันครอบครัวและชุนเปนพื้นฐานในการดําเนินการ
โดยสรุป บริการสวัสดิการผูสูงอายุในประเทศไทย เนนทั้งดานมนุษยธรรม และดาน
การพัฒนาบริการดังกลาว จะสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และเกิด สัน ติสุข ในครอบครัว สามารถปรับตนเองใหเขากับกลุมและสังคมได อันจะนําไปสู
การพัฒนาสังคม และเกิดความมั่นคงของประเทศ
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษา ระดับความตองการบริการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 3 ดาน
ไดแก การบริการดานการแพทย การบริการดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม และบริการ
ดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน เปนขอบเขตในการศึกษา
ตอนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนบุคคลและสุขภาพจิตผูสูงอายุ
จากการศึกษา วรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีผูศึกษาเกี่ยวกับปจจัย
สวนบุคคลและสุขภาพจิตผูสูงอายุ ไวดังนี้
2.1.1 เพศ
ไฉไล ไชยเสวี (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบสุขภาพจิตของผูสูงอายุใน
ชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลตํารวจ กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 60 - 74 ป จํานวน 200
คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิงมีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการ
ศึกษาของ จันทิมา จารศรี (2539 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ

63
ในสถานสงเคราะหคนชรา บานบางแค กรุงเทพมหานคร พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับสุขภาพจิต
ผูสูงอายุ
จิตรกัญญาณ บุญญา (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาสุขภาพจิตผูสูงอายุในชมรม
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จํานวน 200 คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุที่มี
เพศแตกตางกันมีอาการทางสุขภาพจิตแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ เต็มเดือน ศรีสอง (2544 : 130)
ไดศึกษาสุขภาพจิตของผูสูงอายุเมืองเกษ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ผูสูงอายุเพศหญิง
มีปญหาสุขภาพจิตโดยรวม และดานความรูสึกผิดปกติทางดานรางกาย ดานความวิตกกังวล และ
นอนไมหลับมากกวาเพศชาย และกาญจนี สิทธิวงศ และคณะ (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาสุขภาพจิต
ผูสูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูสูงอายุเพศหญิงและเพศชายมีสุขภาพจิตแตกตางกัน
จากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา เพศที่แตกตางกันมีผลตอสุขภาพจิตแตกตางกัน
ไปดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําเพศ มาเปนตัวแปรศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
2.1.2 อายุ
สุรีย กาญจนวงศ และคณะ (2540 : 40) ศึกษาภาวะสุขภาพอนามัยและการดูแล
ตนเองเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผูสูงอายุภาคกลาง จากกลุมตัวอยางจํานวน 711 คน พบวา อายุมี
ความสัมพันธกับสุขภาพจิต คือ ยิ่งอายุสูงขึ้นสุขภาพจิตยิ่งแยลง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
ไฉไล ไชยเสวี (2539 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 - 64 ป และ 65 - 69 ป มีสุขภาพจิต
ดีกวาผูสูงอายุที่มีอายุ 70 - 74 ป และปราโมทย วังสะอาด (2530 : 101) พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุมาก
มีสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุที่มีอายุนอย
เชอรี่ ทองเพ็ญ (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางความกลัว
สภาพการสูงอายุ ความเขมแข็งในการมองโลก การระลึกถึงความหลัง การสนับสนุนทางสังคม และ
ปจจัยทางชีวสังคมกับความผาสุกในชีวิตของผูสูงอายุ ในชมรมผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร กลุม
ตัวอยางมีอายุระหวาง 60 - 74 ป จํานวน 280 คน พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุแตกตางกันมีความผาสุก
ในชีวิตไมแตกตางกัน
จากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอสุขภาพจิตแตกตางกัน
ไปดวยดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําอายุ มาเปนตัวแปรศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
2.1.3 สถานภาพสมรส
พยอม บุณยเนตร และ อังษณา ยศปญญา (2540 : บทคัดยอ) ศึกษาสุขภาพจิต
ผูสูงอายุในจังหวัดเลย กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุจังหวัดเลย จํานวน 330
คน พบวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีกลุมอาการทางสุขภาพจิตแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ จิตรกัญญา บุญพา (2539 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุจังหวัด
พิจิตร ที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีสุขภาพจิตแตกตางกัน แตขัดแยงกับ ไฉไล ไชยเสวี (2539 :
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บทคัดยอ) และกาญจนี สิทธิวงศ และคณะ (2539 : บทคัดยอ) ซึ่งพบวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรส
แตกตางกันมีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
ยุพิน อังสุโรจน และคณะ (2544 : 139) ศึกษาความผาสุกทางใจของผูสูงอายุไทย
กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุในจังหวัดชัยนาท ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
ตั้งแต 60 ปขึ้นไป จํานวน 477 คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุที่มีคูสมรสมีความผาสุกทางใจมากกวา
ผูที่ไมมีคูสมรส ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เชอรี่ ทองเพ็ญ (2537 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูสูงอายุ
ที่มีสถานภาพสมรสคู มีความผาสุกในชีวิตมากกวาผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสไมมีคู และ Riley
(1968, quoted in Bischof 1976 : 353) ที่พบวา ผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรสมีสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุ
ที่หยาราง แยกกันอยู หรือไมไดสมรส
จากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา สถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีผลตอสุขภาพจิต
แตกตางกันไปดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําสถานภาพสมรส มาเปนตัวแปรศึกษาเปรียบเทียบ
ภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
2.1.4 รายได
ไมตรี ติยะรัตนกูร (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับสุขภาพจิต
ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุศิริราชพยาบาล ชมรม
ผูสูงอายุวชิรพยาบาล และชมรมทางสังคมผูสูงอายุดินแดง จํานวน 234 คน พบวา ผูสูงอายุที่มี
คาใชจายพอเพียง มีแนวโนมที่จะมีสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุที่มีคาใชจายไมพอเพียง สอดคลองกับ
เต็มเดือน ศรีสอง (2544 : 131) และพยอม บุญยเนตร และ อังศนา ยศปญญา (2540 : บทคัดยอ)
ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกันมีอาการทางสุขภาพจิตแตกตางกัน
จันทิมา จารณศรี(2539 : บทคัดยอ) ศึกษาสุขภาพจิตผูสูงอายุในสถานสงเคราะห
คนชราบานบางแค กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุที่เขารับบริการในสถานสงเคราะห
คนชราบานบางแค จํานวน 215 คน ผลการศึกษาพบวา ฐานะทางเศรษฐกิจไมมีความสัมพันธ
กับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
จากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา รายไดที่แตกตางกันมีผลตอสุขภาพจิตแตกตางกัน
ไปดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนํารายได มาเปนตัวแปรศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
2.1.5 การประกอบอาชีพ
ยุพิน อังสุโรจน และคณะ (2544) ศึกษาเปรียบเทียบความผาสุกทางใจของ
ผูสูงอายุ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ชัยนาท ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา จํานวน 477 คน จําแนก
ตามคุณลักษณะสวนบุคคล ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุที่ประกอบอาชีพและไมประกอบอาชีพมีความ
ผาสุกทางใจไมแตกตางกัน
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สุวัฒน ศรีสรฉัตร (2540 : 83) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุชนบทจังหวัดนครราชสีมา กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูใน
ชนบท จํานวน 262 คน พบวา ผูสูงอายุที่ประกอบอาชีพมีคุณภาพชีวิตดีกวาผูสูงอายุที่ไมไดประกอบ
อาชีพ
จากงานวิ จั ย ดั ง กล า ว สรุ ป ได ว า การประกอบอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอ
สุขภาพจิตแตกตางกันไปดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําการประกอบอาชีพ มาเปนตัวแปรศึกษา
เปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
2.1.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัว
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ จํานวนสมาชิกในครอบครัวกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ ยังไม
พบวามีการศึกษาโดยตรง แตมีงานวิจัยในลักษณะที่ใกลเคียงกัน ดังนี้
กาญจนี สิทธิวงศ และคณะ (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
การดูแลของครอบครัวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุ
ที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในชุมชนตางๆ พบวา ผูสูงอายุที่มีลักษณะครอบครัวเดี่ยว และ
ครอบครัวขยาย ไดรับการดูแลจากครอบครัวไมแตกตางกัน และพรพจน กิ่งแกว (2538 : บทคัดยอ)
ศึก ษาองคประกอบทางดานครอบครัว ที่มีผลตอสุขภาพจิต ของผูสูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม กลุม ตัวอยาง มีอายุระหวาง 60 - 70 ป ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในครอบครัว
เดี่ยว และครอบครัวขยายมีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
จากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา ลักษณะครอบครัวที่แตกตางมีผลตอสุขภาพจิต
ผูสูงอายุไมแตกตางกัน แตอยางไรก็ตาม ยังไมสามารถสรุปไดแนนอน ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนํา
จํานวนสมาชิกในครอบครัว มาเปนตัวแปรศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
2.1.7 เขตที่อยูอาศัย
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ เขตที่อยูอาศัยกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ ยังไมพบวามีการ
ศึกษาโดยตรง แตมีงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวของดังนี้
นภาพร ชโยวรรณ และคณะ (2532) ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชากรผูสูงอายุในประเทศไทย พบวา ผูสูงอายุในชนบทมีปญหาสุขภาพและปญหาทางเศรษฐกิจ
มากกวา ผูสูงอายุในเมือง และการศึกษาของ อาพร สุขสวัสดิ์ (2534 : บทคัดยอ) เรื่อง บทบาทของ
ครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล กลุมตัวอยาง เปนสมาชิกใน
ครอบครัวที่อาศัยอยูในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จํานวน 396 คน พบวา สมาชิกครอบครัวในเขต
เทศบาลใหการดูแลผูสูงอายุดานรางกายและดานอารมณ จิตใจไดนอยกวานอกเขตเทศบาล และการ
ศึกษาของ มาลินี วงษสิทธิ์ และ ศิริวรรณ ศิริบุญ (2541 : 41) พบวา ผูสูงอายุในชนบทมีความเครียด
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สูงกวาผูสูงอายุในเมือง ทั้งนี้อาจเปนเพราะลักษณะความเปนอยู การดําเนินชีวิตประจําวันของ
ผูสูงอายุ และสิ่งแวดลอมในเมืองและชนบทแตกตางกัน จึงทําใหผูสูงอายุมีปญหาแตกตางกัน
จากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา ผูสูงอายุในเมืองและในชนบทมีสภาพปญหา
ที่แตกตางกัน จึงนาจะมีสุขภาพจิตแตกตางกันไปดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําเขตที่อยูอาศัย
มาเปนตัวแปรศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
2.1.8 การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
งานวิจัยเปรียบเทียบการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ ยังไมมี
การศึกษาโดยตรง แตมีงานวิจัยที่ใกลเคียงและเกี่ยวของ ดังตอไปนี้
เต็มเดือน ศรีสอง (2544 : 127) ศึกษาปญหาสุขภาพจิตของผูสูงอายุในชมรม
ผูสูงอายุเมืองเกษ จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพจิตโดยรวมอยูในระดับนอย
เนื่องจาก ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกของชมรมไดมีการพบปะ สังสรรค ทํากิจกรรมรวมกันกับเพื่อน
วัยเดียวกันเปนประจํา ทําใหสามารถปรับตัวปรับใจไดอยางเหมาะสม จึงมีปญหาสุขภาพจิตนอย
สอดคลองกับการศึกษาของไฉไล ไชยเสวี (2539 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรม
ผูสูงอายุโรงพยาบาลตํารวจ และมารวมกิจกรรมของชมรมอยางสม่ําเสมอ มีสุขภาพจิตดี
สุทธิพันธ ฟกสุวรรณ (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาการปรับตัวของผูสูงอายุใน
สถานสงเคราะห และนอกสถานสงเคราะห ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน
พบวา ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกกลุมกิจกรรมและไมเปน มีการปรับตัวแตกตางกันโดยผูสูงอายุที่เปน
สมาชิกกลุมกิจกรรมมีการปรับตัวดีกวา
จากงานวิจัยดังกลาว สรุปไดวา ผูสูงอายุที่เปนและไมเปนสมาชิกกลุมกิจกรรม
มีการปรับตัวแตกตางกัน จึงนาจะมีผลตอสุขภาพจิตแตกตางกันไปดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนํา
การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ มาเปนตัวแปรศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ
จากการศึกษา วรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีผูศึกษาเกี่ยวกับ
สุขภาพจิตผูสูงอายุ ไวดังนี้
ชลธิชา วังวิเวก (2537) ศึกษาความสัมพันธของสถานภาพทางกาย แรงสนับสนุน
ทางสังคม และพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตของผูสูงอายุ กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุที่เปน
สมาชิกของชมรมผูสูงอายุ โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 200 คน พบวา ผูสูงอายุ
มี ก ารดู แ ลตนเองด า นสุ ข ภาพจิ ต ในระดั บค อ นข า งดี และสถานภาพการสมรส การศึ ก ษา
แรงสนับสนุนทางสังคม สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
ไดรอยละ 33.1
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วราภรณ แสงวัชร (2537) ศึกษาความสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคม จาก
ครอบครัวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ โดยใชวิธีสัมภาษณผูสูงอายุ ที่มารับบริการในคลินิกผูสูงอายุ
โรงพยาบาลเลิดสิน จํานวน 120 คน ผลการวิจัยพบวา สุขภาพจิตผูสูงอายุโดยภาพรวมอยูในระดับดี
สวนการพิจารณารายดาน คือ ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับบุคคลอื่น อยูในระดับปานกลาง
ความสามารถในการควบคุมอารมณใ หมั่นคง ความสามารถในการแกไขปญหาชีวิตประจําวัน
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ต นให เ ป น ประโยชน ต อตนเองและสังคม ความสามารถในการ
สรางสัมพันธภาพไดดีกับผูอื่น อยูในระดับดี และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มีความ
สัมพันธกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
ไฉไล ไชยเสวี (2539) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในครอบครัว การ
มีสวนรวมในสังคม ความพึงพอใจในชีวิต ความวิตกกังวลในสภาพการสูงอายุ และการสนับสนุน
ทางสังคมกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลตํารวจ กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุ
ที่มีอายุระหวาง 60 - 74 ป จํานวน 200 คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีสุขภาพจิตดี ความ
วิตกกังวลในสภาพการสูงอายุ มีความสัมพันธทางลบกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ความพึงพอใจ
ในชีวิต สัมพันธภาพในครอบครัว การมีสวนรวมในสังคม การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ
ทางบวกกับสุข ภาพจิต ของผูสุงอายุอยางมีนัยสําคัญ และสามารถรวมทํานายสุขภาพจิตผูสูงอายุ
ไดรอยละ 85.28
จันทิมา จารณศรี (2539) ศึกษาระดับสุขภาพจิตของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา
บานบางแค กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปน ผูสูงอายุที่เขารับบริการในสถานสงเคราะหคนชรา
บานบางแค จํานวน 215 คน ผลการศึกษา พบวา ผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตในระดับมีปญหา
สุขภาพจิตรอยละ 58.10 และมีสุขภาพจิตดีรอยละ 41.90 และตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ภูมิลําเนาเดิม ประเภทของการเขารับบริการสงเคราะห และระยะ
เวลาในการเขารับบริการการสงเคราะห ไมมีความสัมพันธกับสภาวะสุขภาพจิต
สุรีย กาญจนวงศ และคณะ (2540) ศึกษาภาวะสุขภาพอนามัยและการดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุภาคกลาง กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี สระบุรี และสิงหบุรี จํานวน
711 คน ผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตคอนขางดี มีความพึงพอใจกับชีวิต ปจจัยสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส และภาวะสุขภาพกาย มีความสัมพันธกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ
สุกัญญา โรจนประเสริฐ (2541) ศึกษาภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุในเขตเมือง จังหวัด
ลพบุรี กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุที่อยูในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองบานหมี่ และเทศบาล
ตําบลโคกสําโรง จํานวน 367 คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตคอนขางดี ภาวะ
สุขภาพทางกาย ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน สัมพันธภาพในครอบครัว และการมี

68
สวนรวมในชุมชน มีความสัมพันธเชิงบวกกับภาวะสุขภาพจิต และสามารถรวมทํานายภาวะสุขภาพ
จิตผูสูงอายุไดรอยละ 33.12
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
จากการศึกษา วรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีผูศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ไวดังนี้
สดใส ศรีสอาด (2540) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุ จังหวัดอํานาจเจริญ กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุ จํานวน 510 คน พบวา ปจจัยสวนบุคคล
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา การมีชมรมผูสูงอายุ และประสบการณในการสงเสริมสุขภาพ
ปจจัยดานความรู การรับรู ไดแก คานิยมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ ทัศนคติ เกี่ยวกับการสงเสริม
สุขภาพ การรับรูความสามารถตนเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ การรับรูประโยชนและอุปสรรค
ของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ปจจัยสิ่งชักนําใหปฏิบัติ พบวา การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
สุขภาพและการไดรับคําแนะนําสนับสนุนจากบุคคลเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และคานิยมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ การรับรู
ประโยชนของพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ การมีชมรมผูสูงอายุ และดัชนีมวลกาย สามารถทํานาย
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โดยรวมไดรอยละ 43.1
สุธีรา เทศวงษ (2543) ศึกษาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูสูงอายุที่
รับบริการตรวจรักษาในแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลกลาง เพื่อเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ
ระหวางการควบคุมสุขภาพกับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของผูสูงอายุ กลุมตัวอยางเปน
ผูสูงอายุที่มารับบริการตรวจรักษาในแผนกผูปวยนอก จํานวน 396 คน พบวา ผูสูงอายุที่มี อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได ลักษณะครอบครัว เขตที่อยูอาศัย ความเชื่ออํานาจในตน
ความเชื่ออํานาจผูอื่น และความเชื่อโชคชะตาแตกตางกันมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
แตกตางกัน และมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองอยูในระดับพอใช ซึ่งขัดแยงกับการศึกษา
ของ กรรนิการ พัฒนผดุงวิทยา (2542 : 82 - 83) ที่ศึกษาความเชื่ออํานาจควบคุมดานสุขภาพ และ
พฤติก รรมการดูแลสุข ภาพตนเองของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร
พบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองอยูในระดับดี
ขวัญใจ ตันติวัฒนเสถียร (2534) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรร ไดแก ความ
เชื่ออํานาจตนเองดานสุขภาพ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง การรับรูภาวะสุขภาพ ความรูดานสุขภาพ
กับพฤติก รรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุที่มีภูมิลําเนาอยูในชนบท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 200 คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุในชนบทภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยรวมในระดับดี และตัวแปรที่สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ตามลําดับ คือ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง เพศ การรับรูภาวะ
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สุขภาพ ความเชื่ออํานาจภายในตนดานสุขภาพ และความรูดานสุขภาพ โดยสามารถรวมกันอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของคะแนนพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุไดรอยละ 57.50
วันดี แยมจันทรฉาย (2538) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การรับรู
สมรรถนะของตน การรับรูภาวะสุขภาพ กับพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ รวมทั้งความ
สามารถในการทํานาย โดยใชแบบจําลองพฤติกรรมสุขภาพของเพนเดอร เปนแนวทางในการศึกษา
กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุที่เปนสมาชิกสมาคมผูสูงอายุ จังหวัดนครสวรรค จํานวน 150 คน
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง การรับรูสมรรถนะ
ของตน จํานวนปที่ศึกษา และรายได รวมกันทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพโดยรวมไดรอยละ
33.5
ศุภวรินทร หันกิตติกุล (2539) ศึกษาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ จังหวัดลําปาง
กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุที่อาศัยอยูในจังหวัดลําปางจํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุ
สวนใหญมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยูในระดับกลาง และปจจัยนํา ไดแก ความรูเกี่ยวกับการ
สงเสริมสุขภาพ การรับรูภาวะสุขภาพ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สภาพการเปนอยู
ในปจจุบัน สถานภาพในครอบครัว ปจจัยเอื้อ ไดแก อาชีพ รายได การมีโรคประจําตัว การมีและ
เขาถึงแหลงบริก ารดานตางๆ และปจ จัยเสริม ไดแก การไดรับการสนับสนุนจากสมาชิกใน
ครอบครัว ญาติ และเพื่อนบาน บุคลากรทางการแพทย เจาหนาที่สาธารณสุข มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ไดรอยละ 42.0
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพมากที่สุด คือ ความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในชุมชนกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ
จากการศึกษาวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีผูศึกษาเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมในชุมชนกับสุขภาพจิตผูสูงอายุ ไวดังนี้
กาญจนี สิทธิวงศ และคณะ (2539) ศึกษาความสัมพันธระหวางการดูแลของครอบครัว
กับสุขภาพจิตของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้นไป
ที่อาศัยอยูในชุมชนตางๆของกรุงเทพมหานคร จํานวน 203 คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุที่เขารวม
กิจกรรมทางสังคมแตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
ปราโมทย วังสะอาด (2530) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 261 คน ผลการ
วิจัยพบวา ผูสูงอายุมีสวนรวมทางสังคมในระดับปานกลาง ตัวแปรที่มีความสัมพันธตอสุขภาพจิต
ผูสูงอายุ ไดแก สัมพันธภาพภายในครอบครัว สถานภาพทางสุขภาพ เพศ การมีสวนรวมทางสังคม
งานอดิเรก อายุ เศรษฐกิจ และสถานภาพสมรส โดยสามารถทํานายสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ
48.7
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ประพิศ จันทรพฤกษา (2537) ศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ และการมีสวน
รวมในสังคมกับความพอใจในชีวิตผูสูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุ
ที่เปนสมาชิกของศูนยบริการทางสังคม และชมรมผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุระหวาง
60 - 74 ป จํานวน 205 คน ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมในสังคม มีความสัมพันธทางบวกกับ
ความพอใจในชีวิต บุค ลิกภาพหวั่น ไหว-มั่นคงในสภาวะอารมณ และการมีสวนรวมในสังคม
สามารถรวมกันทํานายความพอใจในชีวิตของผูสูงอายุไทยไดรอยละ 26
ปญญภัทร ภัทรกัณทากุล (2544) ศึกษาการเขารวมกิจกรรมทางสังคมและความผาสุก
ทางใจของผูสูงอายุ กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย จํานวน 200 คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุมีคะแนนการเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยกิจกรรมทางสังคมที่ผูสูงอายุเขารวมมากที่สุด คือ กิจกรรมทางศาสนา และ
กิจกรรมที่เขารวมนอยที่สุด คือ กิจกรรมการออกกําลังกาย และการเขารวมกิจกรรมทางสังคมมี
ความสัมพันธทางบวกกับความผาสุกทางใจของผูสูงอายุ อยูในระดับปานกลางเชนกัน
ไมตรี ติยะรัตนกูร (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับสุขภาพจิต
ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง 234 คน พบวา ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตดี มีการเขารวม
กิจกรรมในระดับสูง โดยความพอเพียงตอการใชจาย สภาวะสุขภาพกาย และสัมพันธภาพใน
ครอบครัวสามารถทํานายสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ 33
สุกัญญา รําพึงกิจ (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล การ
ทํากิจกรรมกับภาวะสุขภาพจิต กลุมตัวอยาง เปนผูสูงอายุในจังหวัดนครสวรรค จํานวน 402 คน
ผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุมีการทํากิจกรรมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง กิจกรรมที่ทํามากที่สุด คือ
กิจกรรมที่ทําใหไดมีปฏิสัมพันธกับสังคม อยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ กิจกรรมที่ทําใหได
ออกกําลั ง กาย อยู ใ นระดั บ ปานกลางคอนขางนอย และกิจกรรมที่ทําใหไดพัฒนาจิตใจและ
เชาวปญญา อยูในระดับนอย และการทํากิจกรรมโดยรวม กิจกรรมที่ทําใหไดมีปฏิสัมพันธกับสังคม
และกิจกรรมที่ทําใหไดพัฒนาจิตใจและเชาวปญญา มีความสัมพันธทางบวกกับสุขภาพจิต
Graney ( 1975 : 701 - 706) ศึกษาเรื่องความสุขกับการมีสวนรวมในสังคม กลุมตัวอยาง
เปนผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเมือง อายุ 52 - 88 ป จํานวน 60 คน ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุที่มีความ
สุข คือ ผูสูงอายุที่มีสวนรวมในสังคมมาก และผูสูงอายุที่ไมมีความสุข คือ ผูสูงอายุที่มีสวนรวมใน
สังคมนอย และพบวา ผูสูงอายุที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น การมีสวนรวมในสังคมจะลดลง และผูสูงอายุชาย
มีสวนรวมในสังคมมากกวาผูสูงอายุหญิง
Taylor (1982 : 540 - 556) ศึกษาการจัดกิจกรรมใหแกผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะห
คนชราและศูนยบริการทางสังคม พบวา การจัดกิจกรรม 6 ประเภท อันไดแก กิจกรรมอาชีวบําบัด
(Occupational Therapy) กิจกรรมนันทนาการบําบัด (Recreation Therapy) กิจกรรมบําบัด
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ดวยหนังสือ (Biblio Therapy) กิจกรรมทางศาสนา (Religion Therapy) กิจกรรมการออกกําลังกาย
(Physical Exercise) และกิจกรรมอาสาสมัคร (Volunteering) ทําใหผูสูงอายุไดมีปฏิสัมพันธกับ
บุคคลอื่นนอกครอบครัวและผูสูงอายุรูสึกภาคภูมิใจวาตนยังมีความสําคัญ เห็นคุณคาของตนเองวา
เปนสวนหนึ่งของสังคม และมีความสุขในบทบาทของตนเอง
Bengtson and Peterson (1972 : 327 – 353, อางถึงใน ไฉไล ไชยเสวี 2539 : 54) ศึกษา
การจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุไดมีปฏิสัมพัน ธกับบุคคลอื่นทั้งในครอบครัวและในสังคม พบวา
ผูสูงอายุจะทํากิจกรรมไดดีเพียงใดขึ้นอยูกับสุขภาพกาย สุขภาพจิตและความสัมพันธที่มีตอกัน และ
ผลการวิจัยของ Revicki and Mitchell (1990 : 269) ก็ใหผลสนับสนุนงานวิจัยของเบงทสัน และคณะ
วา เมื่อผูสูงอายุมีกิจกรรมมากขึ้นก็จะมีปฏิสัมพันธเพิ่มมากขึ้นดวย
2.5 งานวิจัยเกี่ยวกับการบริการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
จากการศึกษา วรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีผูศึกษาเกี่ยวกับ
สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ไวดังนี้
ศศิพัฒน ยอดเพชร (2528) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุในประเทศไทย โดยศึกษาลักษณะบริการสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุที่เปนอยูและทิศทาง
ที่ควรจะเปนในอนาคต พบวา การจัดบริการสังคมสําหรับผูสูงอายุในขอบเขตบริการดานสุขภาพ
อนามัย การศึกษาและบริการสวัสดิการทั่วไป หนวยงานที่ใหบริการ คือ กรมประชาสงเคราะห
กรมการแพทย กรมการศึกษานอกโรงเรียน และหนวยงานของเอกชนในรูปของมูลนิธิสมาคม
โดยลักษณะที่ใหเปนการมุงแกปญหาเฉพาะหนาในดานตางๆ ยกเวนดานที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ
ที่ไรที่อยู ซึ่งเปนการใหบริการระยะยาวตลอดไปและบริการที่จัดขึ้นดังกลาวไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูสูงอายุไดทั่วถึง เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร และการประสาน
ความรวมมือระหวางองคการ
พฤฒินันท เหลืองไพบูลย (2530) ไดศึกษาเรื่องการจัดบริการสวัสดิการสังคมในชมรม
ผูสูงอายุ : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร พบวา การ
จัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุนั้น ยังมีปญหาและอุปสรรคอีกหลายดาน เชน ในดาน
ที่ตั้งของชมรม เงินทุน หนวยงานหรือองคกรรองรับ เปนตน
พัฒนาพร กิตติวิบูลย (2543) ศึกษาเรื่องการจัดบริการสังคมสําหรับผูสูงอายุ ในลักษณะ
หนวยเคลื่อนที่ในชุมชนตามทัศนะของบุคลากรที่เกี่ยวของ พบวา การจัดหนวยเคลื่อนที่สวนใหญ
ดําเนิน การโดยหนว ยงานไปรวมกับหนวยเคลื่อนที่ของจังหวัด โดยการจัดหนวยเคลื่อนที่ไปยัง
ศูนยรวมของกลุมผูสูงอายุและผูดอยโอกาสตางๆ การใหบริการดานการแพทย กายภาพบําบัด ดาน
นัน ทนาการ และการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคตางๆ ปญหาที่พบมากที่สุดในการปฏิบัติงาน
ออกหนวยเคลื่อนที่ ไดแก การขาดแคลนบุคลากร สวนสาเหตุที่ผูสูงอายุในชุมชนไมมารับบริการ
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จากหนวยเคลื่อนที่ เนื่องจากไมสามารถเดินทางมารับบริการได บุคลากรใหความสําคัญตอแนวคิด
การใชครอบครัวเปนพื้นฐานในการปฏิบัติในระดับความเห็นดวยมากที่สุด สวนการพัฒนารูปแบบ
การใหบริการสังคมสําหรับผูสูงอายุ ควรเปนลักษณะการใหบริการสนับสนุน และบริการที่ชวยการ
รักษาพยาบาลดานรางกาย สวนรูปแบบในอนาคตที่ควรเนนที่เครือขายครอบครัว ชุมชน ใหเขามามี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน มีบริการที่หลากหลาย และใหบริการกลุมเปาหมายทุกระดับ
ธัญญา สนิทวงศ ณ อยุธยา (2542) ไดประเมินรูปแบบบริการสวัสดิการสังคมที่จัดให
ผูสูงอายุในชุมชน : เนนการใหบริการของศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน พบวา บริการ
สวัสดิการสังคมที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณ คือ บริการดานสาธารณสุข ทั้งสถานพยาบาล การแจก
บัตรผูสูงอายุ รวมทั้งบริการสังคมทั่วไป แตเนื้อหาการบริการ ยังเนนการแกปญหาเฉพาะหนา เชน
แจกเครื่องอุปโภคบริโภค ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน ยังดําเนินการจัดบริการสวัสดิการ
สังคมไมบรรลุวัตถุประสงคที่จัดตั้ง จากขอจํากัดดานรูปแบบการจัดตั้ง ความรูในการจัดสวัสดิการ
สังคมจึงชวยไดพียงผิวเผิน แตอยางไรก็ตาม ชุมชนที่เขมแข็งชาวบานรวมมือกันดูแลชวยเหลือ
ผูสูงอายุ รวมทั้งการอยูรวมกับครอบครัวและบุตรหลาน เปนการดูแลที่ผูสูงอายุพอใจมากที่สุด
สุทิน ออนอุบล (2541) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความตองการบริการสวัสดิการสังคมของ
ผูสูงอายุในเขตชนบท จังหวัดชัยภูมิ กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ทั้งเพศชาย
และหญิงที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล จํานวน 400 คน พบวา ระดับความ
ตองการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุโดยรวมและรายดาน คือ บริการดานสุขภาพอนามัย ดาน
การจัดการศึกษา ดานการจัดที่อยูอาศัย และดานการสงเสริมอาชีพและความมั่นคงของรายได อยูใน
ระดับมาก การดูแลของครอบครัว ภาวะสุขภาพจิต แรงสนับสนุนทางสังคม เพศหญิง และการไมมี
อาชีพ สามารถรวมกันทํานายความตองการบริการสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุไดรอยละ 35.74
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
ขึ้นอยูกับหลายปจจัย ดังนี้ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส เปนตน ปจจัยภายใน
บุคคล ไดแก ทัศนคติตอการเปนผูสูงอายุ การรับรูภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสงเสริมสุขภาพ
ของผูสูงอายุ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การผอนคลาย
ความเครียด การมีงานอดิเรก เปนตน ปจจัยภายนอก ไดแก การมีสวนรวมในสังคม การไดรับการ
ตอบสนองความตองการจากครอบครัวและสังคม เปนตน จากที่กลาวมา จะเห็นไดวา สังคม ชุมชน
ครอบครัว และพฤติกรรมของผูสูงอายุมีผลตอภาวะสุขภาพจิต ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาวะ
สุขภาพจิตผูสูงอายุ โดยนํา พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และความ
ต อ งการบริ ก ารสวั ส ดิ ก ารสังคม และองคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุข ภาพตนเอง
องคประกอบของการมีสวนรวมในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการ
สังคม มาเปนตัวทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไวดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปจจัยสวนบุคคล

-เพศ
-อายุ
-สถานภาพสมรส
- การประกอบอาชีพ
-รายได
-จํานวนสมาชิกในครอบครัว
-เขตที่อยูอาศัย
-การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
-ดานรางกาย
-ดานจิตใจ
การมีสวนรวมในชุมชน
-การมีสวนรวมในครอบครัว
-การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
ความตองการบริการสวัสดิการสังคม
-ดานการแพทย
-ดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
-ดานความมั่นคงทางรายได
และการทํางาน

สุขภาพจิตผูสูงอายุ
- ความพึงพอใจในชีวิต
- ความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
- ความสามารถจัดการปญหา
ในชีวิตประจําวัน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน
และความตองการบริการสวัสดิการสังคมตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมี
ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เปนหนวยของการวิเคราะห (Unit of
Analysis) มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังรายละเอียด ตอไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและ
เพศหญิงที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ซึ่งมีจํานวนประชากรผูสูงอายุทั้งหมด 4,729
คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง, ฝายสงเสริมสุขภาพ 2545)
กลุมตัวอยาง
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของยามาเน (Yamane 1973 : 580 - 581)
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ขนาดความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับไดรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยาง
ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป จํานวน 375 คน
การสุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi - stage
Random Sampling) โดยมีลําดับขั้นตอนการสุมดังนี้
74

75
1. สุมตําบลที่อยูนอกเขตเทศบาลเมืองโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
มารอยละ 50 จากตําบลทั้งหมดไดมา 4 ตําบล คือ ตําบลราชกรูด ตําบลหงาว ตําบล บางริ้น ตําบล
หาดสมแปน และตําบลที่อยูในเขตเทศบาลเมือง 1 ตําบล คือ ตําบลเขานิเวศน
2. สุมหมูบานที่อยูนอกเขตเทศบาลเมือง และสุมชุมชนที่อยูในเขตเทศบาลเมือง โดย
การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) มารอยละ 50 ของหมูบานที่อยูในแตละตําบลที่ตกเปน
กลุมตัวอยาง ดวยการจับฉลากหมูบานที่อยูนอกเขตเทศบาลเมือง ไดแก ละออง บานลาง เขาหยวก
หวยน้ําใส ทุงหงาว ทุงหงาว (ตลาด) บานลาง บางกลาง พรรั้ง บานบางริ้น สังตี หาดสมแปน และ
ชุมชนที่อยูในเขตเทศบาลเมือง ไดแก ชุมชนรวมจิตร ดานทาเมือง โรงกลวง ซอย 9 ตลาดองคการ
ตรอกชายโสด และพื้นที่นอกชุมชน
3. หาสัดสวนของกลุมตัวอยาง ดวยการคํานวณหาสัดสวนของกลุมตัวอยางจากจํานวน
ผูสูงอายุที่มีทั้งหมดกับจํานวนกลุมตัวอยาง โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค ไดจํานวนกลุมตัวอยาง
ผูสูงอายุทั้งชายและหญิงรวมทั้งสิ้น 375 คน รายละเอียดดังตาราง
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง

พื้นที่

ชื่อตําบล

หมู
ที่

ในเขต เขานิเวศน
เทศบาล

นอกเขต ราชกรูด
เทศบาล

หงาว

บางริ้น

หาดสม
แปน
รวม

1
2
3
4
1
2
4
1
3
6
2
3

ชื่อชุมชน/
หมูบาน
รวมจิตร
ดานทาเมือง
โรงกลวง
ซอย 9
ตลาดองคการ
ตรอกชายโสด
พื้นที่นอก
ชุมชน
ละออง
บานลาง
เขาหยวก
หวยน้ําใส
ทุงหงาว
ทุงหงาว(ตลาด)
บานลาง
บางกลาง
พรรั้ง
บานบางริ้น
สังตี
หาดสมแปน

ประชากร
ผูสูงอายุ

กลุมตัวอยาง
ผูสูงอายุ

ช

ญ

รวม

ช

ญ

49
38
58
31
62
68
238

53
55
43
33
60
40
408

102
93
101
64
122
108
646

7
6
8
5
9
10
34

7
8
6
5
9
6
59

รวม
14
14
14
10
18
16
93

48
38
86 7
9 16
43
36
79 6
5 11
65
64 129 9
9 18
44
50
94 6
7 13
78
66 144 11 10 21
77 101 178 11 15 26
42
35
77 6
5 11
95
92 187 14 13 27
30
32
62 4
5
9
68
56 124 10
8 18
20
21
42 3
3
6
62
72 134 10 10 20
1,216 1,355 2,571 176 196 375
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2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก
1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได การประกอบอาชีพ
เขตที่อยูอาศัย จํานวนสมาชิกในครอบครัว และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
1.2 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง ประกอบดวย
1.2.1 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย
1.2.2 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ
1.3 การมีสวนรวมในชุมชน ประกอบดวย
1.3.1 การมีสวนรวมในครอบครัว
1.3.2 การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
1.4 ความตองการบริการสวัสดิการสังคม ประกอบดวย
1.4.1 บริการดานการแพทย
1.4.2 บริการดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
1.4.3 บริการดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน
2. ตัวแปรตาม ไดแก ภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ประกอบดวย
2.1 ความพึงพอใจในชีวิต
2.2 การมีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
2.3 ความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจําวัน
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสัมภาษณ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ฉบับ มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นหลักที่ตองการศึกษา แบงเปน 6 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุ ไดแก เพศ อายุ รายได
สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตที่อยูอาศัย และการเปนสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุ ลักษณะแบบสัมภาษณเปนแบบใหเลือกตอบ และเติมขอความตามความเปนจริง
จํานวน 8 ขอ
สวนที่ 2 แบบสัมภาษณพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง เปนแบบสัมภาษณ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองตามคํานิยามปฏิบัติการและจากการทบทวนวรรณกรรม มีขอคําถาม จํานวน 18
ขอ แบงเปน 2 ดาน คือ

78
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย จํานวน 9 ขอ คือ ขอ 1 - 9
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ จํานวน 9 ขอ คือ ขอ 10 - 18
มีขอคําถามทางบวก 16 ขอ คือ ขอ 1- 2 , 4 - 6 และ 8 - 18
และขอคําถามทางลบ 2 ขอ คือ ขอ 3 และ 7
ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี 3 ระดับ คือ
มาก
หมายถึง ผูสูงอายุปฏิบัติเชนนั้นบอยครั้งหรือเปนประจํา
ปานกลาง
หมายถึง ผูสูงอายุปฏิบัติเชนนั้นเปนบางครั้ง
นอย
หมายถึง ผูสูงอายุปฏิบัติเชนนั้นนานๆครั้งหรือไมปฏิบัติเลย
ใหผูสูงอายุเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ขอความทางบวก
ขอความทางลบ
มาก
ใหคะแนน
3
1
ปานกลาง
ใหคะแนน
2
2
นอย
ใหคะแนน
1
3
สวนที่ 3 แบบสัมภาษณการมีสวนรวมในชุมชน เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ตามคํานิ ย ามปฏิ บั ติ ก ารและจากการทบทวนวรรณกรรม เปน แบบใหเลือกตอบเกี่ยวกับการ
ทํากิจกรรม หรือมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของผูสูงอายุ มีขอคําถาม จํานวน 10 ขอ แบงเปน
2 ดาน คือ
การมีสวนรวมในครอบครัว
จํานวน 5 ขอ คือ ขอ 1 - 5
การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน จํานวน 5 ขอ คือ ขอ 6 - 10
มีขอคําถามทางบวก 9 ขอ คือ ขอ 2 -10
และขอคําถามทางลบ 1 ขอ คือ ขอ 1
ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี 3 ระดับ คือ
มาก
หมายถึง
ผูสูงอายุปฏิบัติเชนนั้นบอยครั้งหรือเปนประจํา
ปานกลาง หมายถึง
ผูสูงอายุปฏิบัติเชนนั้นเปนบางครั้ง
นอย
หมายถึง
ผูสูงอายุปฏิบัติเชนนั้นนานๆครั้งหรือไมปฏิบัติเลย
ใหผูสูงอายุเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ขอความทางบวก
ขอความทางลบ
มาก
ใหคะแนน
3
1
ปานกลาง
ใหคะแนน
2
2
นอย
ให คะแนน
1
3
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สวนที่ 4 แบบสัมภาษณความตองการบริการสวัสดิการสังคม เปนแบบสัมภาษณ
ที่ผูวิจัยสรางและพัฒ นาขึ้น จากแบบสัมภาษณความตองการบริก ารสวัสดิก ารสังคมของ สุทิน
ออนอุบล (2541) เปนแบบใหเลือกตอบ มีขอคําถามทางบวก จํานวน 15 ขอ แบงเปน 3 ดาน คือ
บริการดานการแพทย
จํานวน 5 ขอ คือ ขอ 1 - 5
บริการดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
จํานวน 5 ขอ คือ ขอ 6 - 10
บริการดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน จํานวน 5 ขอ คือ ขอ 11 – 15
ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ
ตองการมาก
หมายถึง ผูสูงอายุตองการบริการนั้นๆในระดับมาก
ตองการปานกลาง
หมายถึง ผูสูงอายุตองการบริการนั้นๆในระดับปานกลาง
ตองการนอย
หมายถึง ผูสูงอายุตองการบริการนั้นๆในระดับนอย
ใหผูสูงอายุเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ตองการมาก
ให
3
คะแนน
ตองการปานกลาง
ให
2
คะแนน
ตองการนอย
ให
1
คะแนน
สวนที่ 5 แบบสัมภาษณภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ตามคํานิยามปฏิบัติการและจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เปนแบบใหเลือกตอบมีขอคําถาม
จํานวน 16 ขอ แบงเปน 3 ดาน คือ
ดานความพึงพอใจในชีวิต
จํานวน 5 ขอ คือ ขอ 1 - 5
ดานการมีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น จํานวน 5 ขอ คือ ขอ 6 - 10
ดานความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจําวัน จํานวน 6 ขอ คือ ขอ 11 - 16
มีขอคําถามทางบวก 13 ขอ คือ ขอ 1 – 3 , 6 และ 8 - 10
และขอคําถามทางลบ 3 ขอ คือ ขอ 4 , 5 และ 7
ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) มี 3 ระดับ คือ
มาก
หมายถึง
ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
บอยครั้งหรือเปนประจํา
ปานกลาง หมายถึง
ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
เปนบางครั้ง
นอย
หมายถึง
ขอความนั้นตรงกับความรูสึกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
นาน ๆ ครั้งหรือไมเคยเกิดขึ้นเลย
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ใหผูสูงอายุเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ขอความทางบวก
ขอความทางลบ
มาก
ใหคะแนน
3
1
ปานกลาง
ใหคะแนน
2
2
นอย
ใหคะแนน
1
3
สวนที่ 6 แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ เปนคําถาม
ปลายเปด ประกอบดวยขอคําถาม 2 ขอ
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
1. ผูวิจัยศึกษาเอกสารทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพจิต พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ การมีสวนรวมในชุมชนและสวัสดิการ
สั ง คมเพื่ อ เป น แนวทางและนํามาสร า งแบบสั ม ภาษณ ให มี ค วามสอดคล อ งและครอบคลุ ม
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย
2. นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น ใหผูทรงคุณวุฒิและคณะอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาขอความ
ในแบบสัมภาษณใหตรงตามประเด็น ครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย แลวนํามาปรับปรุงแกไข
3. นําแบบสัมภาษณ ที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try out) กับผูสูงอายุ
ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมือง และนอกเขตเทศบาลเมือง ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบการใชคําถาม และสํานวนภาษาในการสัมภาษณ
4. นําแบบสัมภาษณมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach , s alpha coeffcient ) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณในแตละดาน ดังนี้
แบบสัมภาษณพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง มีคาความเชื่อมั่น .78
แบบสัมภาษณการมีสวนรวมในชุมชน
มีคาความเชื่อมั่น .85
แบบสัมภาษณความตองการบริการสวัสดิการสังคม มีคาความเชื่อมั่น .84
แบบสัมภาษณภาวะสุขภาพจิต
มีคาความเชื่อมั่น .82
5. นําแบบสัมภาษณที่ไดทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง เพื่อใหมีความถูกตอง
ชัดเจนและสมบูรณขึ้น กอนนําไปสัมภาษณจริง
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยใชการสัมภาษณตามแบบ
สัมภาษณสรางขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
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1. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดระนอง สาธารณสุขอําเภอเมืองระนอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค พรอมทั้งเขาพบแนะนําตัว
และขอความรวมมือ อํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลตอหัวหนาสถานีอนามัย กํานัน หรือ
ผูใหญบานทองที่ที่จะเก็บขอมูล
2. ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคของการวิจัย รายละเอียดของคําถาม คําตอบในแบบ
สัมภาษณ และวิธีการสัมภาษณแกผูชวยเก็บขอมูล ใหเขาใจถูกตองตรงกัน
3. ผู วิ จั ย และผู ช ว ยเก็ บข อ มู ล ดําเนิ น การสั ม ภาษณ ผู สู งอายุที่บานของผูสูงอายุ
สวนผูสูงอายุที่อานออกเขียนไดจะตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ใชเวลาเก็บขอมูลระหวางเดือน
พฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2545
4. ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ พบวา ไดแบบสัมภาษณ
ที่สมบูรณ จํานวน 374 ฉบับ คิดเปน รอยละ 99.73
6. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ทําการวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรม SPSS for Windows (Statistical
Package for the Social Sciences) กําหนดนัยสําคัญที่ระดับ .05 ใชการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ ไดแก เพศ อายุ รายได
สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพ เขตที่อยูอาศัย จํานวนสมาชิกในครอบครัว และการเปนสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุ โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
2. วิเคราะหคาระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน
ความตองการบริการสวัสดิก ารสังคม และภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ โดยการใชคาเฉลี่ย ( X )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายคะแนนตามเกณฑจุดกลาง (midpoint) ของชวง
ระดับคะแนน (class interval) ดังนี้
การแปลความหมายคะแนน พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมใน
ชุมชน และความตองการบริการสวัสดิการสังคม ใชเกณฑตามประคอง กรรณสูตร (2538 : 77)
ตามลําดับ
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.67
หมายถึง
ระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.68 – 2.34
หมายถึง
ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 2.35 – 3.00
หมายถึง
ระดับมาก
การแปลความหมายคะแนนภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ใชเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.67
หมายถึง
ภาวะสุขภาพจิตดีนอย
คาเฉลี่ย 1.68 – 2.34
หมายถึง
ภาวะสุขภาพจิตดีปานกลาง
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คาเฉลี่ย 2.35 – 3.00
หมายถึง
ภาวะสุขภาพจิตดีมาก
3. วิเคราะหเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุที่มี เพศ สถานภาพสมรส การ
ประกอบอาชีพ เขตที่อยูอาศัย และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุแตกตางกัน โดยการทดสอบคาที
( t - test)
4. วิเคราะหเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุที่มี อายุ รายได และจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวแตกตางกัน โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ถาพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูโดยใชวิธีของ LSD
5. วิเคราะหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และความ
ตองการบริการสวัสดิการสังคม ที่มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ใชการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression
Analysis)
6. วิเคราะหองคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง องคประกอบของ
การมีสวนรวมในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการสังคม ที่มีอํานาจใน
การทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร
ที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
7. วิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ใชความถี่ (f) รอยละ (%)
และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และความตองการบริการสวัสดิการสังคมตอภาวะสุขภาพจิต
ผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสัมภาษณของ
ผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จํานวน 374 คน มาวิเคราะห และนําเสนอผลการ
วิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย และการวิเคราะหเนื้อหาในสวนของคําถามปลายเปด
จําแนกเปน 6 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมใน
ชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคม และภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุจําแนกตาม เพศ อายุ
สถานภาพสมรส รายได การประกอบอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตที่อยูอาศัย และการเปน
สมาชิกชมรมผูสูงอายุ
ตอนที่ 4 การวิเคราะหพฤติกรรมการสงเสริมสุข ภาพตนเอง การมีสวนรวมใน
ชุมชน และความตองการบริการสวัสดิการสังคม ที่มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
ตอนที่ 5 การวิ เ คราะห องคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุข ภาพตนเอง
องคประกอบของการมีสวนรวมในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการ
สังคมที่มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
ตอนที่ 6 การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณแทนตัวแปร ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
X1
หมายถึง
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
X11 หมายถึง
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย
X12 หมายถึง
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ
X2
หมายถึง
การมีสวนรวมในชุมชน
X21 หมายถึง
การมีสวนรวมในครอบครัว
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X22
X3
X31
X32

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

X33

หมายถึง

Y
n

หมายถึง
หมายถึง
X
หมายถึง
S.D. หมายถึง
t
หมายถึง
F
หมายถึง
df
หมายถึง
r
หมายถึง
SS หมายถึง
MS หมายถึง
R
หมายถึง
R2
หมายถึง
Adj R2 หมายถึง
b
หมายถึง
Beta หมายถึง
a
S.E.

หมายถึง
หมายถึง

การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
ความตองการบริการสวัสดิการสังคม
ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการแพทย
ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการศึกษา
สังคมและวัฒนธรรม
ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานความมั่นคง
ทางรายไดและการทํางาน
ภาวะสุขภาพจิต
จํานวนของกลุมตัวอยาง
คาเฉลี่ย (Mean)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
คาสถิติทดสอบที่ใชพิจารณาใน t – distribution
คาสถิติทดสอบที่ใชพิจารณาใน F – distribution
องศาอิสระ (Degree of freedom)
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ผลรวมกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Squares)
คาเฉลี่ยของคาเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean of Square)
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันพหุคูณ
ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coeffcients)
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (Standardized
Regression Coeffcients)
คาคงที่ (Constant)
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทํนา าย
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
จํานวน 374 คน โดยจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพ รายได จํานวน
สมาชิกในครอบครัว เขตที่อยูอาศัย และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ โดยการแจกแจงความถี่
(Frequency) และรอยละ (Percentage) รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส
การประกอบอาชีพ รายได จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตที่อยูอาศัย
และการเปนสมาชิกชมรม ผูสูงอายุ
ขอมูลสวนบุคคล
เพศ

1. ชาย
2. หญิง

อายุ
1. 60 – 69 ป
2. 70 – 79 ป
ตั้งแต 80 ปขึ้นไป
สถานภาพสมรส
1. คู
2. เดี่ยว
การประกอบอาชีพ
1. ประกอบอาชีพ
2. ไมไดประกอบอาชีพ
รายได
1. ไมมีรายได
2. นอยกวา 5,000 บาท
3. 5,001 – 10,000 บาท
4. มากกวา 10,000 บาท

จํานวน

รอยละ

173
201

46.3
53.7

243
117
14

65.0
31.3
3.7

223
151

59.6
40.4

157
217

42.0
58.0

47
275
26
26

12.6
73.5
7.0
7.0
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
1. 1 - 2 คน
2. 3- 5 คน
3. มากกวา 5 คน
เขตที่อยูอาศัย
1. ในเขตเทศบาลเมือง
2. นอกเขตเทศบาลเมือง
การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
1. เปน
2. ไมเปน

จํานวน

รอยละ

70
204
100

18.7
54.5
26.7

178
196

47.6
52.4

168
206

44.9
55.1

จากตารางที่ 2 แสดงให เ ห็ น ว า ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของกลุ ม ตั ว อย า ง ส วนมาก
เปนเพศหญิง จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 53.7 เปนเพศชาย จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 46.3
อายุเฉลี่ยเทากับ 67.4 ป มีอายุระหวาง 60 – 69 ป จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 65 รองลงมา
มีอายุระหวาง 70 - 79 ป จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 31.3 และสวนนอยมีอายุตั้งแต 80 ปขึ้นไป
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.7 มีสถานภาพสมรสคู จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 59.6
สถานภาพสมรส เดี่ยว จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 40.4 ไมไดประกอบอาชีพ จํานวน 217 คน
คิดเปนรอยละ 58 และประกอบอาชีพ จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 42 มีรายไดเฉลี่ยเทากับ
3313.90 บาท/เดือน โดยสวนมากมีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 275 คน คิดเปนรอยละ 73.5
รองลงมา คือ ไมมีรายได จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 12.6 และสวนนอย มีรายไดอยูในชวง 5,000
- 10,000 บาท เทากันกับมีรายไดมากกวา 10,000 บาท คือ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 7 มีจํานวน
สมาชิกในครอบครัวโดยเฉลี่ย 4.5 คน โดยมีสมาชิกในครอบครัว 3 - 5 คน จํานวน 204 คน คิดเปน
รอยละ 54.5 รองลงมามีสมาชิกในครอบครัวมากกวา 5 คน จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 26.7
และสวนนอยมีสมาชิกในครอบครัว 1 - 2 คน จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 18.7 อาศัยอยูนอกเขต
เทศบาลเมือง จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 52.4 และอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมือง จํานวน 178 คน
คิดเปนรอยละ 47.6 สวนมากไมไดเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ มีจํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 55.1
และเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ จํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 44.9
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน
ความตองการบริการสวัสดิการสังคม และภาวะสุขภาพจิต ของกลุมตัวอยาง
2.1 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองของกลุมตัวอยาง ผูวิจัย
วิเคราะหจากคาความถี่ (f) รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ดังรายละเอียดในตาราง ที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ของกลุมตัวอยาง
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
1. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย
2. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองโดยรวม

S.D
2.2906 .3458
2.0787 .3899
2.1846 .3004
X

คาระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ดานรางกาย พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพตนเอง
โดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองแตละดาน
เปน 2.2906 , 2.0787 และ 2.1846 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 แสดงการแจกแจงความถี่ของกลุมคะแนนพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ของกลุมตัวอยาง

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง

X

1. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง 2.2906
ดานรางกาย
2. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง 2.0787
ดานจิตใจ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง 2.1846
โดยรวม

.3458

จํานวนและรอยละ
ของกลุมตัวอยางที่ไดคะแนน
นอย
ปานกลาง
มาก
n (%)
n (%)
n (%)
18 (4.8) 200 (53.5) 156 (41.7)

.3899

79 (21.1) 211 (56.4)

.3004

27 (7.2)

S.D.

84 (22.5)

241 (64.4) 106 (28.3)

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่มีระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองนอย ในดานพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย มีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ
4.8 ดานพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ มีจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 21.1 และ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองโดยรวม มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 7.2
กลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ร ะดั บ พฤติ ก รรมการส ง เสริ ม สุ ข ภาพตนเองปานกลาง ในด าน
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย มีจํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 53.5 ดาน
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ มีจํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 56.4 และ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองโดยรวม มีจํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 64.4
กลุมตัว อยางที่มีร ะดับพฤติก รรมการสงเสริมสุขภาพตนเองมาก ในดานพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย มีจํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 41.7 ดานพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ มีจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเองโดยรวม จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 28.3
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง

ดานรางกายของกลุมตัวอยาง

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย
1. พฤติกรรมโภชนาการ
2. พฤติกรรมการออกกําลังกาย
3. พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกายโดยรวม

X

2.2825
2.0009
2.5882
2.2906

S.D
.3975
.6919
.4125
.3458

คาระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมโภชนาการ พฤติกรรมการ
ออกกําลังกาย และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกายโดยรวม อยูในระดับปานกลาง
มีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ อยูในระดับมาก โดยมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุมากที่สุด
( X = 2.5882) รองลงมา คือ พฤติกรรมโภชนาการ ( X = 2.2825) และมีพฤติกรรมการออกกําลังกาย
นอยที่สุด ( X = 2.0009) มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกายโดยรวม
เทากับ 2.2906
ตารางที่ 6 แสดงการแจกแจงความถี่ของกลุมคะแนนพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ดานรางกายของกลุมตัวอยาง

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ดานรางกาย
1. พฤติกรรมโภชนาการ
2. พฤติกรรมการออกกําลังกาย
3. พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ดานรางกายโดยรวม

X

S..D.

2.2825 .3975
2.0009 .6919
2.2906 .4125
2.2906 .3458

จํานวนและรอยละ
ของกลุมตัวอยางที่ไดคะแนน
นอย
ปานกลาง
มาก
n (%)
n (%)
n (%)
50 (13.4) 220 (58.8) 104 (27.8)
150 (40.1) 117 (31.3) 107 (28.6)
19 (5.1) 132 (35.3) 223 (59.6)
18 (4.8) 200 (53.5) 156 (41.7)

จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่มีระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองดานรางกายนอย ในดานพฤติกรรมโภชนาการ มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 13.4
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ดานพฤติกรรมการออกกําลังกาย มีจํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 40.1 ดานพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุ มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 5.1 และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย
โดยรวม มีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.8
กลุมตัวอยางที่มีระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกายปานกลาง ใน
ดานพฤติกรรมโภชนาการ มีจํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 58.8 ดานพฤติกรรมการออกกําลังกาย
มีจํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 31.1 ดานพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ มีจํานวน 132 คน คิดเปน
รอยละ 35.3 และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกายโดยรวม มีจํานวน 200 คน
คิดเปนรอยละ 53.5
กลุมตัวอยางที่มีระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกายมาก ในดาน
พฤติกรรมโภชนาการ มีจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 27.8 ดานพฤติกรรมการออกกําลังกาย
มีจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 28.6 ดานพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ มีจํานวน 223 คน
คิดเปนรอยละ 59.6 และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกายโดยรวมมีจํานวน 156 คน
คิดเปนรอยละ 41.7
ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ดานจิตใจของกลุมตัวอยาง
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ
1. พฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ
2. พฤติกรรมทางศาสนา
3. พฤติกรรมการสรางเสริมคุณคาในตน
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจโดยรวม

X

2.3164
1.9581
1.9617
2.0787

S.D
.5184
.6423
.5342
.3899

คาระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 7 แสดงให เ ห็ น ว า กลุ ม ตั ว อย างมีพฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ
พฤติกรรมทางศาสนา พฤติกรรมการสรางเสริมคุณคาในตน และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองดานจิตใจโดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีพฤติกรรมการพักผอนหยอนใจมากที่สุด
( X = 2.3164) รองลงมา คือ พฤติกรรมการสรางเสริมคุณคาในตน ( X = 1.9617 ) และมีพฤติกรรม
ทางศาสนานอยที่สุด ( X = 1.9581) มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ
โดยรวม เทากับ 2.0787
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ตารางที่ 8

แสดงการแจกแจงความถี่ของกลุมคะแนนพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ดานจิตใจของกลุมตัวอยาง

พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ดานจิตใจ

X

S..D.

1. พฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ
2.3164 .5184
2. พฤติกรรมทางศาสนา
1.9581 .6423
3. พฤติกรรมการสรางเสริมคุณคาในตน 1.9617 .5342
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
2.0787 .3899
ดานจิตใจโดยรวม

จํานวนและรอยละ
ของกลุมตัวอยางที่ไดคะแนน
นอย
ปานกลาง
มาก
n (%)
n (%)
n (%)
58 (15.6) 173 (46.3) 143 (38.2)
158 (42.2) 135 (36.1) 81 (21.7)
148 (39.6) 163 (43.6) 63 (16.8)
79 (21.1) 211 (56.4) 84 (22.5)

จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่มีระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองดานจิตใจนอย ในดานพฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ มีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 15.5
ดานพฤติกรรมทางศาสนา มีจํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 42.2 ดานพฤติกรรมการสรางเสริม
คุณคาในตน มีจํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 39.6 และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ดานจิตใจโดยรวม มีจํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 21.1
กลุมตัวอยางที่มีระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจปานกลาง ในดาน
พฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ มีจํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 46.3 ดานพฤติกรรมทางศาสนา
มีจํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 36.1 ดานพฤติกรรมการสรางเสริมคุณคาในตน มีจํานวน 163 คน
คิดเปนรอยละ 43.6 และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจโดยรวม มีจํานวน 211 คน
คิดเปนรอยละ 56.4
กลุมตัว อยางที่มีร ะดับพฤติก รรมการสงเสริมสุข ภาพตนเองดานจิตใจมาก ในดาน
พฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ มีจํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 38.2 ดานพฤติกรรมทางศาสนา
มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 21.7 ดานพฤติกรรมการสรางเสริมคุณคาในตน มีจํานวน 63 คน
คิดเปนรอยละ 16.8 และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจโดยรวม มีจํานวน 84 คน
คิดเปนรอยละ 22.5
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2.2 การวิเคราะหระดับการมีสวนรวมในชุมชนของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยวิเคราะหจาก
คาความถี่ (f) รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 9 และ 10
ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมในชุมชนของ
กลุมตัวอยาง
การมีสวนรวมในชุมชน
1. การมีสวนรวมในครอบครัว
2. การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
การมีสวนรวมในชุมชนโดยรวม

X

2.1513
2.1316
2.1415

S.D
.5406
.5615
.4484

คาระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมในครอบครัว การมีสวนรวมในกิจกรรม
ของชุมชน และการมีสวนรวมในชุมชนโดยรวมของกลุมตัวอยาง อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ย ( X ) ของการมีสวนรวมในชุมชนแตละดาน เทากับ 2.1513, 2.1316 และ 2.1415 ตามลําดับ
ตารางที่ 10 แสดงการแจกแจงความถี่ของกลุมคะแนนการมีสวนรวมในชุมชนของกลุมตัวอยาง

การมีสวนรวมในชุมชน
1. การมีสวนรวมในครอบครัว
2. การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
การมีสวนรวมในชุมชนโดยรวม

จํานวนและรอยละ
ของกลุมตัวอยางที่ไดคะแนน
S..D.
นอย
ปานกลาง
มาก
X
n (%)
n (%)
n (%)
2.1513 .5406 86 (23) 125 (33.4) 163 (43.6)
2.1316 .5615 94 (25.1) 126 (33.7) 154 (41.2)
2.1415 .4484 55 (14.7) 189 (50.5) 130 (34.8)

จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่มีระดับการมีสวนรวมในชุมชนนอย ใน
ดานการมีสวนรวมในครอบครัว มีจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 23 ดานการมีสวนรวมในกิจกรรม
ของชุมชน มีจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 25.1 และดานการมีสวนรวมในชุมชนโดยรวม มีจํานวน
55 คน คิดเปนรอยละ 14.7
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กลุมตัว อยางที่มีร ะดับการมีสวนรว มในชุมชนปานกลาง ในดานการมีสวนรวมใน
ครอบครัว มีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 33.4 ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน มีจํานวน
126 คน คิดเปนรอยละ 33.7 และดานการมีสวนรวมในชุมชนโดยรวม มีจํานวน 189 คน คิดเปน
รอยละ 50.5
กลุมตัวอยางที่มีระดับการมีสวนรวมในชุมชนมาก ในดานการมีสวนรวมในครอบครัว
มีจํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 43.6 ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน มีจํานวน 154 คน
คิดเปนรอยละ 41.2 และดานการมีสวนรวมในชุมชนโดยรวม มีจํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 34.8
2.3 การวิเคราะหความตองการบริการสวัสดิการสังคมของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยวิเคราะห
จากคาความถี่ (f ) รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 11 และ 12
ตารางที่ 11 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการบริการสวัสดิการสังคม
ของกลุมตัวอยาง
ความตองการบริการสวัสดิการสังคม
1. ดานการแพทย
2. ดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
3. ดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน
ความตองการบริการสวัสดิการสังคมโดยรวม

S.D

คาระดับ

2.5075
2.1679
2.4791

.4360
.4576
.4532

2.3848

.3557

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

X

จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความตองการบริการสวัสดิการสังคม
ดานการแพทย ดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน และมีความตองการบริการสวัสดิการ
สังคมโดยรวมอยูในระดับมาก มีความตองการดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการแพทยสูงสุด ( X = 2.5075) รองลงมา
ตามลําดับ คือ ดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน ( X = 2.4791) ดานการศึกษา สังคมและ
วัฒนธรรม ( X = 2.1679) และมีคาเฉลี่ยของความตองการบริการสวัสดิการสังคมโดยรวม เทากับ
2.3848
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ตารางที่ 12 แสดงการแจกแจงความถี่ของกลุมคะแนนความตองการบริการสวัสดิการสังคม
ของกลุมตัวอยาง

ความตองการบริการสวัสดิการสังคม
1. ดานการแพทย
2. ดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
3. ดานความมั่นคงทางรายได
และการทํางาน
ดานความตองการบริการสวัสดิการ
สังคมโดยรวม

X

S.D.

2.5075 .4360
2.1679 .4576
2.4791 .4532

จํานวนและรอยละ
ของกลุมตัวอยางที่ไดคะแนน
นอย ปานกลาง
มาก
n (%)
n (%)
n (%)
21 (5.6) 82(21.9) 271(72.5)
54(14.4) 171(45.7) 149(39.8)
21(5.6) 98 (26.2) 255(68.2)

2.3848 .3557 19(5.1)

144(38.5)

211(56.4)

จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่มีระดับความตองการบริการสวัสดิการ
สังคมนอย ในดานการแพทย มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.6 ดานการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม
มีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 14.4 ดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน มีจํานวน 21 คน
คิดเปนรอยละ 5.6 และโดยรวม มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 5.1
กลุมตัวอยางที่มีระดับความตองการบริการสวัสดิการสังคมปานกลาง ในดานการแพทย
มีจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 21.9 ดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม มีจํานวน 171 คน คิดเปน
รอยละ 45.7 ดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน มีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 26.2 และ
โดยรวม มีจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 38.5
กลุมตัวอยางที่มีระดับความตองการบริการสวัสดิการสังคมมาก ในดานการแพทย มี
จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 72.5 ดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม มีจํานวน 149 คน
คิดเปนรอยละ 39.8 ดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน มีจํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 68.2
และโดยรวม มีจํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 56.4
2.4 การวิเคราะหระดับภาวะสุขภาพจิตของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยวิเคราะหจากคาความถี่
(f) รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ดังรายละเอียดในตารางที่ 13 และ14
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ตารางที่ 13 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับภาวะสุขภาพจิตของกลุมตัวอยาง
ภาวะสุขภาพจิต
1. ความพึงพอใจในชีวิต
2. ความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
3. ความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจําวัน
ภาวะสุขภาพจิตโดยรวม

X

2.4021
2.5080
2.1854
2.3539

S.D.
.4277
.3764
.3878
.3040

คาระดับ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 13 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในชีวิต ความสัมพันธที่ดี
กับผูอื่นและมีภาวะสุขภาพจิตโดยรวม อยูในระดับมาก มีความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจํา
วัน อยูในระดับปานกลาง โดยมีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่นสูงสุด ( X = 2.5080) รองลงมาตามลําดับ
คือ ความพึงพอใจในชีวิต ( X = 2.4021) ความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจําวัน ( X = 2.1854)
และมีคาเฉลี่ยของภาวะสุขภาพจิตโดยรวม เทากับ 2.3539
ตารางที่ 14 แสดงการแจกแจงความถี่ของกลุมคะแนนภาวะสุขภาพจิตของกลุมตัวอยาง

ภาวะสุขภาพจิต
1. ความพึงพอใจในชีวิต
2. ความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
3. ความสามารถจัดการปญหา
ในชีวิตประจําวัน
ภาวะสุขภาพจิตโดยรวม

X

S.D.

2.4021
2.5080
2.1854

.4277
.3764
.3878

2.3539

.3040

จํานวนและรอยละ
ของกลุมตัวอยางที่ไดคะแนน
ดีนอย ดีปานกลาง
ดีมาก
n (%)
n (%)
n (%)
23 (6.1) 114 (30.5) 237 (63.4)
6 (1.6) 114 (30.5) 254 (67.9)
54(14.4) 212(56.7) 108 (28.9)
8(2.1)

163(43.6)

203 (54.3)

จากตารางที่ 14 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางที่มีระดับภาวะสุขภาพจิตดีนอย ในดาน
ความพึงพอใจในชีวิต มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.1 ดานความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น มีจํานวน
6 คน คิดเปนรอยละ 1.6 ดานความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจําวัน มีจํานวน 54 คน คิดเปน
รอยละ 14.4 และโดยรวม มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.1

96
กลุมตัวอยางที่มีระดับภาวะสุขภาพจิตดีปานกลาง ดานความพึงพอใจในชีวิต มีจํานวน
114 คน คิดเปนรอยละ 30.5 ดานความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น มีจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 30.5
ดานความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจําวัน มีจํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 56.7 และ
โดยรวม มีจํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 43.6
กลุมตัวอยางที่มีระดับภาวะสุขภาพจิตดีมาก ดานความพึงพอใจในชีวิต มีจํานวน 237
คน คิดเปนรอยละ 63.4 ดานความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น มีจํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 67.9 ดาน
ความสามารถจัดการปญหาในชีวิตประจําวัน มีจํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 28.9 และโดยรวมมี
จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 54.3
ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส การประกอบอาชีพ รายได จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตที่อยูอาศัย และ
การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
3.1 การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ เมื่อจําแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส
การประกอบอาชีพ เขตที่อยูอาศัย และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ดวยการทดสอบคาที (t - test)
ดังรายละเอียดในตารางที่ 15 ถึงตารางที่ 19
ตารางที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

n
173
201

X

2.3728
2.3377

S.D.
.3098
.2987

t
1.115

จากตารางที่ 15 แสดงวา ผูสูงอายุเพศหญิงและเพศชายมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
ตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ จําแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
n
คู
223
เดี่ยว
151
*
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

X

2.3806
2.3146

S.D.
.2931
.3163

t
2.070*
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จากตารางที่ 16 แสดงวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคูและเดี่ยวมีภาวะสุขภาพจิต
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคู ( X = 2.3806) มีภาวะ
สุขภาพจิตดีกวาผูที่มีสถานภาพสมรสเดี่ยว ( X = 2.3146)
ตารางที่ 17 แสดงผลการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ จําแนกตามการประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพ
N
ประกอบอาชีพ
157
ไมไดประกอบอาชีพ
217
*
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

X

2.3945
2.3246

S.D.
.3117
.2955

t
2.206*

จากตารางที่ 17 แสดงวา ผูสูงอายุที่ประกอบอาชีพ และไมไดประกอบอาชีพมีภาวะ
สุขภาพจิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยผูสูงอายุที่ประกอบอาชีพ ( X = 2.3945)
มีสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุที่ไมไดประกอบอาชีพ ( X = 2.3246)
ตารางที่ 18

การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ จําแนกตามเขตที่อยูอาศัย

เขตที่อยูอาศัย
ในเขตเทศบาลเมือง
นอกเขตเทศบาลเมือง

n
178
196

X

2.3420
2.3648

S.D.
.2882
.3180

t
-.724

จากตารางที่ 18 แสดงวา ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมือง และนอกเขตเทศบาล
เมืองมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
ตารางที่ 19 การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ จําแนกตามการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
เปนสมาชิก
ไมเปนสมาชิก

n
168
206

X

2.38
2.32

S.D.
.31
.30

t
.754
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จากตารางที่ 19 แสดงวา ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุและไมเปนสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
3.2 การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุเมื่อจําแนกตาม อายุ รายได และจํานวน
สมาชิกในครอบครัว ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 20 ถึงตารางที่ 26
ตารางที่ 20 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ เมื่อจําแนกตาม
อายุ
อายุ
60 – 69
70 – 79
ตั้งแต 80 ปขึ้นไป

n
243
117
14

X

2.3549
2.3611
2.2768

S.D.
.2886
.3253
.3874

คาระดับ
มาก
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 20 แสดงวา ผูสูงอายุที่มีอายุระหวาง 60 - 69 ป และ 70 - 79 ป มีภาวะ
สุขภาพจิตดีในระดับมาก สวนผูที่มีอายุตั้งแต 80 ปขึ้นไป มีภาวะสุขภาพจิตดีในระดับปานกลาง โดย
กลุมอายุ 70 - 79 ป มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 2.3611 ) รองลงมา คือ กลุมอายุ 60 - 69 ป ( X = 2.361)
และตั้งแต 80 ปขึ้นไป ( X = 2.2768) ตามลําดับ
ตารางที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ จําแนกตามอายุ
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS.
.090
34.377
34.467

Df
2
371
373

MS.
.045
.093

F
.483

จากตารางที่ 21 แสดงวา ผูสูงอายุที่มีอายุแตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 22 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ เมื่อจําแนกตาม
รายได
รายได
ไมมีรายได
ต่ํากวา 5,000
5,001 – 10,000
มากกวา 10,000

n
47
275
26
26

X

2.3032
2.3436
2.3918
2.5168

S.D.
.3076
.3069
.3085
.2051

คาระดับ
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 22 แสดงวาผูสูงอายุที่ไมมีรายได มีภาวะสุขภาพจิตดีในระดับปานกลาง
สวนกลุมอื่นๆ มีภาวะสุขภาพจิตดีในระดับมาก โดยผูสูงอายุที่มีรายไดมากกวา 10,000 บาท มีคา
เฉลี่ยสูงสุด ( X = 2.5168 ) รองลงมา คือ กลุมที่มีรายได 5,001 - 10,000 บาท ( X = 2.3918) ต่ํากวา
5,000 บาท ( X = 2.3436) และกลุมที่ไมมีรายได ( X = 2.3032) ตามลําดับ
ตารางที่ 23 แสดงการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ จําแนกตามรายได
แหลงความแปรปรวน
SS.
ระหวางกลุม
.877
ภายในกลุม
33.590
รวม
34.467
*
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Df
3
370
373

MS.
.292
.091

F
3.222*

จากตารางที่ 23 แสดงวา ผูสูงอายุที่มีรายไดแตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธี LSD ไดผล
ดังตารางที่ 24
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ตารางที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุเปนรายคู จําแนกตามรายได
รายได
ไมมีรายได ( X = 2.30)
ต่ํากวา 5,000 ( X = 2.34)
5,001 – 10,000( X = 2.40)
มากกวา10,000 ( X = 2.52)
*

ไมมีรายได
( X = 2.30)
.0404
.0886
.2136*

ต่ํากวา 5,000
( X = 2.34)
.0481
.1732*

5,001 – 10,000 มากกวา10,000
( X = 2.40)
( X = 2.52)

.1250

-

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 24 แสดงวา ผูสูงอายุที่ไมมีรายได กับมีรายไดมากกวา 10,000 บาท/เดือน
และผูสูงอายุที่มีรายไดต่ํากวา 5,000บาท /เดือน กับมีรายไดมากกวา 10,000 บาท/เดือน มีภาวะ
สุขภาพจิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมพบความแตกตางกัน
ตารางที่ 25 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ เมื่อจําแนกตาม
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
จํานวนสมาชิกในครอบครัว
1 – 2 คน
3 – 5 คน
มากกวา 5 คน

n
70
204
100

X

2.3304
2.3618
2.3544

S.D.
.3160
.3010
.3037

คาระดับ
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตารางที่ 25 แสดงวา ผูสูงอายุที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 - 2 คน มีภาวะ
สุขภาพจิตดี ในระดับปานกลาง สวนผูสูงอายุที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 5 คน และมากกวา
5 คน มีภาวะสุขภาพจิตดี ในระดับมาก โดยกลุมที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 5 คน มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ( X = 2.3618) รองลงมา คือกลุมที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมากกวา 5 คน ( X = 2.3544)
และกลุมที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 - 2 คน ( X = 2.3304) ตามลําดับ

101
ตารางที่ 26 การเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ เมื่อจําแนกตามจํานวนสมาชิก
ในครอบครัว
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS.
.052
34.415
34.467

Df
2
371
373

MS.
.026
.029

F
.278

จากตารางที่ 26 แสดงวา ผูสูงอายุที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกตางกันมีภาวะ
สุขภาพจิตไมแตกตางกัน
ตอนที่ 4 การวิเคราะหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และความ
ตองการบริการสวัสดิการสังคม ที่มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
ในการวิเคราะหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และ
ความตองการบริการสวัสดิการสังคม ที่มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ผูวิจัย
วิเคราะหโดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร ที่นําเขาสมการ
(Stepwise multiple regression analysis) ดังรายละเอียดตอไปนี้
4.1 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
การมีสว นรวมในชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคม และภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
รายละเอียดดังตาราง
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ตารางที่ 27 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง (X1) การมี
สวนรวมในชุมชน (X2) ความตองการบริการสวัสดิการสังคม (X3) และภาวะสุขภาพ
จิตผูสูงอายุ (Y)

**

ตัวแปร
X1
X1
1.00
X2
.577**
X3
.277**
Y
.471**
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

X2

X3

Y

1.00
.323**
.525**

1.00
.220**

1.00

จากตารางที่ 27 พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก พฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคม มีความ
สัมพันธกันทางบวก อยูระหวาง .277 ถึง .577 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่พฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเอง และการมีสวนรวมในชุมชน มีความสัมพันธกันมากที่สุดที่ .577 และพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเอง กับความตองการบริการสวัสดิการสังคม มีความสัมพันธกันนอยที่สุดที่ .277
เมื่อพิจ ารณาความสัมพัน ธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา พฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคม และภาวะ
สุขภาพจิตผูสูงอายุ มีความสัมพันธกันทางบวก อยูระหวาง .220 ถึง .525 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยที่การมีสวนรวมในชุมชน กับภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุมีความสัมพันธกันมากที่สุดที่ .525
สวนความตองการบริการสวัสดิการสังคม กับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุมีความสัมพันธกันนอยที่สุด
ที่ .220
4.2 การวิเคราะหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และ
ความตองการบริการสวัสดิการสังคมที่มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 28
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ตารางที่ 28 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวม
ในชุมชน และความตองการบริการสวัสดิการสังคมที่มีอํานาจในการทํานายภาวะ
สุขภาพจิตผูสูงอายุ
ลําดับตัวทํานาย
R
1.การมีสวนรวมในชุมชน(X2) .525
2.พฤติกรรมการสงเสริม
.318
สุขภาพตนเอง (X1)
คาคงที่ (a) = 1.245 S.E = .096
***

R2
.275
.318

Adj R2
.273
.314

R2 change
.275
.043

b
.257
.256

Beta
.379
.253

t
7.220***
4.819***

F = 86.544 ***

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001

จากตารางที่ 28 แสดงใหเห็นวา ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความ
สําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ พบวา การมีสวนรวมในชุมชน เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการลําดับที่ 1 มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ รอยละ 27.50
พฤติก รรมการสงเสริมสุข ภาพตนเอง เปน ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
เปนลําดับที่ 2 มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ เพิ่มขึ้นรอยละ 4.30 โดยการมี
สวนรวมในชุมชนและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง สามารถรวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิต
ผูสูงอายุไดรอยละ 31.80
สรุปไดวา การมีสวนรวมในชุมชนและพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง มีอํานาจ
รวมกันในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถเขียนเปนสมการ
ทํานายในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้
Y = 1.245 + .257 (X2) + .256 (X1)
และเขียนเปนสมการการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
Z = .379 (X2) + .253 (X1)
ตอนที่ 5 การวิเคราะหองคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง องคประกอบของ
การมีสวนรวมในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการสังคม ที่มี
อํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
ในการวิเคราะหองคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง องคประกอบ
ของการมีสวนรวมในชุมชน องคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการสังคม ที่มีอํานาจ
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ในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise multiple regression analysis) ดังรายละเอียดตอไปนี้
5.1 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางองคประกอบของพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเอง องคประกอบของการมีสวนรวมในชุมชน องคประกอบของความตองการ
บริการสวัสดิการสังคม และภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ดังรายละเอียดในตารางที่ 29
ตารางที่ 29 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางภาวะสุขภาพจิต (Y ) พฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย (X11) พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ดานจิตใจ (X12) การมีสวนรวมในครอบครัว (X21) การมีสวนรวมในกิจกรรมของ
ชุมชน (X22) ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการแพทย (X31) ความตองการ
บริการสวัสดิการสังคมดานการ ศึกษา สังคมและวัฒธรรม (X32) ความตองการบริการ
สวัสดิการสังคมดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน (X33) ของผูสูงอายุ
ตัวแปร
X11
X12

X11
1.00
.331**

X12
1.00

X21
X21
X31
X32
X33

.261**
.291**
-.031
.261**
.098

.435**
.520**
.061
.314**
.150**.

X21

X22

X31

X32

X33

1.00
.324**
.070
.225**
.185**

1.00
.193**
.347**
.214**

1.00
.411**
.359**

1.00
.549**

1.00

.388**

.110*

.217**

.193**

Y
.344**
.422** .467**
**
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
*
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

Y

1.00

จากตารางที่ 29 พบวา ความสัมพันธของตัวแปรอิสระไดแก พฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเองดานรางกาย พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ การมีสวนรวมใน
ครอบครั ว การมี ส ว นร ว มในกิจกรรมของชุมชน ความตองการบริก ารสวัสดิก ารสังคมดาน
การแพทย ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการศึกษา สังคมและวัฒธรรม ความตองการ
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บริการสวัสดิการสังคมดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางานของผูสูงอายุ มีความสัมพันธกัน
ทางบวก อยูระหวาง .150 ถึง .549 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยความตองการบริการสวัสดิการ
สังคม ดานการศึกษา สังคมและวัฒธรรม กับความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานความมั่นคง
ทางรายไดและการทํางาน มีความสัมพันธกันมากที่สุด ที่ .549 และความตองการบริการสวัสดิการ
สังคมดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน กับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ
มีความสัมพันธกันนอยที่สุดที่ .150
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา พฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ การมีสวนรวมใน
ครอบครัว การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการแพทย
ความตองการบริการสวัสดิก ารสังคมดานการศึกษา สังคมและวัฒธรรม ความตองการบริการ
สวัสดิการสังคมดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน และภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ มีความ
สัมพันธกันอยูระหวาง .110 ถึง .467 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการมีสวนรวมในครอบครัว
กับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุมีความสัมพันธกันมากที่สุดที่ .467 และความตองการบริการสวัสดิการ
สังคมดานการแพทยกับภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุมีความสัมพันธกันนอยที่สุด ที่ .110
5.2 การวิเคราะหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย พฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ การมีสวนรวมในครอบครัว การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
ความตองการบริการสวัสดิก ารสังคมดานการแพทย ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดาน
การศึกษา สังคมและวัฒธรรม และความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานความมั่นคงทางรายได
และการทํางาน มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ดังรายละเอียดในตารางที่ 30
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ตารางที่ 30 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของ พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ การมีสวนรวมในครอบครัว การมี
สวนรวมในกิจกรรมของชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการแพทย
ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการศึกษา สังคมและวัฒธรรม ความตองการ
บริการสวัสดิการสังคมดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน ที่มีอํานาจในการ
ทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ

ลําดับที่ของตัวแปรที่ไดรับคัดเลือก
1. การมีสวนรวมในครอบครัว(X21)

R
.467

R2 Adj R2 R2 change
.218 .216
.218

b
.171

Beta
.305

t
6.317***

2. การมีสวนรวมในกิจกรรมของ
ชุมชน(X22)

.530

.281

.277

.063

.088

.163

3.190***

3. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองดานรางกาย (X11)

.559

.312

.307

.032

.147

.167

3.622***

4. พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
.571 .327 .319
ตนเองดานจิตใจ (X12)
คาคงที่ (a) = 1.217
S.E = .098
F = 44.621 ***

.014

.117

.150

2.793***

***

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

จากตารางที่ 30 แสดงใหเห็นวา ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความ
สําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ พบวา การมีสวนรวมในครอบครัว เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการเปนอันดับที่ 1 มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ รอยละ 21.80
การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
อันดับที่ 2 มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ เพิ่มขึ้น รอยละ 6.30 โดยการมีสวนรวม
ในครอบครัวและการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน สามารถรวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูง
อายุ ไดรอยละ 28.1
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขา
สมการเปนอันดับที่ 3 มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุเพิ่มขึ้น รอยละ 3.10 โดย การ
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มีสวนรวมในครอบครัว การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเองดานรางกาย สามารถรวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ 31.20
พฤติก รรมการสงเสริมสุข ภาพตนเองดานจิตใจ เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขา
สมการเปนอันดับที่ 4 มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ เพิ่มขึ้น รอยละ 1.50 โดย การ
มีสวนรวมในครอบครัว การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ดานรางกาย และพฤติก รรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ สามารถรวมกันทํานายภาวะ
สุขภาพจิตผูสูงอายุ ไดรอยละ 32.70
สรุปไดวา การมีสวนรวมในครอบครัว การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน พฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ มีอํานาจใน
การทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถเขียนเปนสมการการทํานาย
ในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้
Y = 1.217 + .171 (X21) + .088 (X22) + .147(X11) + .117 (X12)
และสามารถเขียนเปนสมการการทํานายในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้
Z = .305 (X21) + .163 (X22) + .167 (X11) + .150 (X12)
ตอนที่ 6 การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
ผู วิ จัยวิเคราะห ความคิด เห็น เกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ จากคําถามปลายเปด
ในแบบสัมภาษณที่ใหผูสูงอายุแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิต ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (content
analysis) คาความถี่ (f) และรอยละ (%) พบวา ผูสูงอายุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิต ดังนี้
6.1 การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมประจําวัน ที่ทําใหผูสูงอายุมีความสุข
หรือมีสุขภาพจิตดี
ผลการวิเคราะหพบวา ดานกิจกรรมสวนบุคคล ผูสูงอายุสวนใหญมีความคิดเห็นวา
กิจกรรมประจําวันที่ทําใหมีความสุขหรือมีสุขภาพจิตดีมากที่สุด คือ การทํางาน และการพักผอน
มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 27.93 โดยสวนมากจะทํางานบานเล็ก ๆ นอย ๆ ทําสวน หรืองานที่มี
รายได เชน ขายขนม ขายของชําที่บาน เปนตน และการพักผอนที่ผูสูงอายุทําบอย คือ การอยูเฉยๆ
ไมยุงกับใคร ดูโทรทัศน และนอน รองลงมา คือ การออกกําลังกาย มีจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ
22.41 โดยการทํางานบาน ถางหญา ทํากายบริหาร และการเดิน อันดับสุดทาย คือ การทํากิจกรรม
ทางศาสนา มีจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 21.72 ไดแก การฟงเทศน ดูรายการธรรมทางวิทยุหรือ
โทรทัศน สวดมนตไหวพระ และไปทําบุญที่วัด สวนกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมประจําวันที่ทําให
มีความสุขหรือมีสุขภาพจิตดีมากที่สุด คือ การพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว มีจํานวน 200 คน
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คิดเปนรอยละ 73.80 รองลงมา คือ การทํากิจกรรมกลุม ไดแก การไดพบปะสนุกสนานกับเพื่อน
การมีสวนรวมและไดทํากิจกรรมตางๆในชุมชน มีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 14.39 และการ
ชวยเหลือผูอื่นทางความคิด แรงกาย และทุนทรัพย มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 11.81 สวนใหญ
จะเปนการชวยเหลือทางความคิด เชน ใหคําปรึกษาแกลูกหลาน และเพื่อนบานซึ่งมีไมมากนัก
สรุปไดวา กิจกรรมประจําวันสวนบุคคล ที่ทําใหผูสูงอายุมีความสุขหรือมีสุขภาพจิตดี
ไดแก การทํางานและการพักผอน การออกกําลังกายและการทํากิจกรรมทางศาสนา ตามลําดับ และ
กิจกรรมประจําวันทางสังคม ที่ทําใหผูสูงอายุมีความสุขหรือมีสุขภาพจิตดี ไดแก การพูดคุยกับ
สมาชิกในครอบครัว การทํากิจกรรมกลุมและการชวยเหลือผูอื่น ตามลําดับ

ของผูสูงอายุ

6.2 การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับความภูมิใจ ความผิดหวัง ความสุขและความทุกข

ผลการวิเคราะหพบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีความภูมิใจในตนเองมากที่สุด ที่ได
ชวยเหลือผูอื่น ชวยเหลือตนเอง และภูมิใจในอาชีพ มีจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 53.13 รองลง
มา คือ ภูมิใจในลูก ที่เปนคนดี และประสบความสําเร็จในชีวิต มีจํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ
45.30 และภูมิใจที่สังคมยอมรับ ใหความเคารพนับถือ และเปนที่ยอมรับของเพื่อน มีจํานวน 21 คน
คิดเปนรอยละ 20.83 ความรูสึกผิดหวัง ผูสูงอายุสวนใหญ รูสึกผิดหวังในตัวลูก ที่เกเร สรางปญหา
และไมดูแลพอแมมากที่สุด มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 53.13 รองลงมา คือ ผิดหวังในอาชีพ
ของตนเองและการมีฐานะยากจน มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 26.04 และผิดหวังที่ตองสูญเสีย
คนรัก เชน บุตร ภรรยา ญาติ มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 20.83 สวนความสุขของผูสูงอายุ
สวนใหญมีความสุขจากครอบครัวและลูก มากที่สุด เชน ไดอยูกับลูกหลาน ลูกหลานดูแล มีจํานวน
154 คน คิดเปนรอยละ 77 รองลงมา คือ การทําบุญ มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.50 และการมี
งานอดิเรก จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 10.50 และสิ่งที่ทําใหผูสูงอายุมีความทุกขมากที่สุด คือ
การมีโรคภัยไขเจ็บ มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 53.17 รองลงมา คือ การสูญเสียคนรัก มีจํานวน
34 คน คิดเปนรอยละ 26.98 และการมีหนี้สิน มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 19.84
สรุปไดวา สิ่งที่ทําใหผูสูงอายุรูสึกภูมิใจ ไดแก การที่ไดชวยเหลือผูอื่นและสามารถ
ชวยเหลือตนเองได ลูกหลานเปนคนดี และสังคมยอมรับ สิ่งที่ทําใหรูสึกผิดหวัง ไดแก ลูกมีปญหา
ฐานะยากจน และการสูญเสียคนรัก สิ่งที่ทําใหมีความสุข ไดแก ครอบครัวและลูก การไดทําบุญ และ
มีงานอดิเรก สิ่งที่ทําใหมีความทุกข ไดแก การมีโรคภัยไขเจ็บ การสูญเสียคนรัก และมีหนี้สิน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมใน
ชุมชน และความตองการบริการสวัสดิการสังคม ตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
การมีสวนรวมในชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคม และภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ 2)
เปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพ
รายได จํานวนสมาชิ ก ในครอบครัว เขตที่อยูอาศัย และการเปน สมาชิก ชมรมผูสูงอายุ 3)
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน ความตองการบริการสวัสดิการสังคม
ที่มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ 4) องคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ตนเอง องคประกอบของการมีสวนรว มในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการ
สวัสดิการสังคมที่มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ 5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิต
ของผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัยโดยกําหนดสมมติฐานการวิจัยไวดังนี้ 1) ผูสูงอายุที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส
การประกอบอาชีพ รายได จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตที่อยูอาศัย การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
แตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตแตกตางกัน 2) พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมใน
ชุมชน และความตองการบริการสวัสดิการสังคม มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุใน
อําเภอเมืองระนอง จังหวัด ระนอง 3) องคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
องคประกอบของการมีสวนรวมในชุมชน และองคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการ
สังคม มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูสูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุตั้งแต 60 ป
ขึ้นไปที่อาศัยอยูในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จํานวน 4,725 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยการ
สุมแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling ) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ความ
คลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได รอยละ 5 ไดกลุมตัวอยางผูสูงอายุ จํานวน 374 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณ จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 6 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล สวนที่ 2 แบบสัมภาษณพฤติกรรมการสงเสริม
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สุขภาพตนเอง ไดคาความเชื่อมั่น .78 สวนที่ 3 แบบสัมภาษณการมีสวนรวมในชุมชน ไดคาความ
เชื่อมั่น .85 สวนที่ 4 แบบสัมภาษณความตองการบริการสวัสดิการสังคม ไดคาความเชื่อมั่น .84
สวนที่ 5 แบบสัมภาษณภาวะสุขภาพจิต ไดคาความเชื่อมั่น .82 และสวนที่ 6 เปนแบบสัมภาษณ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ซึ่งผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจาก
ผูทรงคุณวุฒิและคณะอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
การรวบรวมขอมูล ใชการสัมภาษณผูสูงอายุเปนรายบุคคล โดยผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย
ทําการสัมภาษณผูสูงอายุดวยตนเอง แลวนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
นําไปลงรหัส และทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows (Statistical Package
for the Social Sciences) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ (f) รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One
Way ANOVA) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ
(Stepwise Multiple Regression Analysis ) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis )
สรุปผลการวิจัย
ผลของการวิจัย สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสัมภาษณ จํานวน 374
คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปนรอยละ 53.7 มีอายุขัยเฉลี่ย 67.4 ป สวนใหญ มีอายุระหวาง
60 – 69 ป คิดเปนรอยละ 65 มีสถานภาพสมรสคูมากกวาสถานภาพสมรสเดี่ยว คิดเปนรอยละ 59.6
มีผูสูงอายุที่ไมไดประกอบอาชีพมากกวาที่ประกอบอาชีพเล็กนอย คิดเปนรอยละ 58 มีรายไดเฉลี่ย
3,313 บาท/เดือน สวนใหญมีรายไดนอยกวา 5,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 73.5 มีจํานวนสมาชิก
ในครอบครัว 3 - 5 คน คิดเปนรอยละ 54.5 ผูสูงอายุที่อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล มีมากกวาที่อาศัยอยู
ในเขตเทศบาลเล็กนอย คิดเปนรอยละ 52.4 และไมไดเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุมากกวาเปนสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุ คิดเปนรอยละ 55.1
2. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน
ความตองการบริการสวัสดิการสังคม และภาวะสุขภาพจิตของกลุมตัวอยาง พบวา
2.1 กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง อยูในระดับปานกลาง
( X = 2.1846)
2.2 กลุมตัวอยางมีสวนรวมในชุมชน อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.1415)
2.3 กลุมตัวอยางมีความตองการบริการสวัสดิการสังคม อยูในระดับมาก
( X = 2.3848)
2.4 กลุมตัวอยางมีภาวะสุขภาพจิตดีมาก ( X = 2.3539 )
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3. การวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุที่มี เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส รายได การประกอบอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว เขตที่อยูอาศัย และการเปนสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุที่แตกตางกัน พบวา
3.1 ผูสูงอายุเพศหญิงและเพศชายมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
3.2 ผูสูงอายุที่มีกลุมอายุแตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
3.3 ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคูและสถานภาพสมรสเดี่ยว (โสด มาย หยา และ
แยกกัน อยู ) มีภ าวะสุข ภาพจิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยผูสูงอายุที่มี
สถานภาพสมรสคู มีภาวะสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสเดี่ยว
3.4 ผูสูงอายุที่ประกอบอาชีพและไมไดประกอบอาชีพ มีภาวะสุขภาพจิตแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยผูสูงอายุที่ประกอบอาชีพมีภาวะสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุ
ที่ไมไดประกอบอาชีพ
3.5 ผูสูงอายุที่มีรายไดแตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูสูงอายุที่มีรายไดมากกวา 10,000 บาท/เดือน มีภาวะสุขภาพจิตดีกวา
ผูสูงอายุที่มีรายต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน และไมมีรายได
3.6 ผู สู ง อายุ ที่ มี จํานวนสมาชิ ก ในครอบครั ว แตกตางกัน มีภ าวะสุข ภาพจิต
ไมแตกตางกัน
3.7 ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองและนอกเขตเทศบาลเมือง มีภาวะสุขภาพ
จิตไมแตกตางกัน
3.8 ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุและไมเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ มีภาวะ
สุขภาพจิตไมแตกตางกัน
4. การวิเคราะหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และ
ความตองการบริการสวัสดิการสังคม ที่มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ พบวา
การมีสวนรวมในชุมชน และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง สามารถรวมกันทํานายภาวะ
สุขภาพจิตผูสูงอายุ ไดรอยละ 31.80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
5. การวิเคราะหองคประกอบของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง องคประกอบ
ของการมีสวนรวมในชุมชน องคประกอบของความตองการบริการสวัสดิการสังคม ที่มีอํานาจใน
การทํานายภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ พบวา การมีสวนรวมในครอบครัว การมีสวนรวมใน
กิจกรรมของชุมชน พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย และพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพตนเองดานจิตใจ สามารถรวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ 32.70 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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6. การวิเคราะหความคิด เห็น เกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ จากคําถามปลายเปด
ในแบบสัมภาษณ พบวา กิจกรรมประจําวันสวนบุคคล ที่ทําใหผูสูงอายุมีความสุขหรือมีสุขภาพจิตดี
ไดแก การทํางานและการพักผอน การออกกําลังกาย และการทํากิจกรรมทางศาสนา สวนกิจกรรม
ประจําวันทางสังคม ที่ทําใหผูสูงอายุมีความสุขหรือมีสุขภาพจิตดี ไดแก การพูดคุยกับสมาชิกใน
ครอบครัว การทํากิจกรรมกลุม และการชวยเหลือผูอื่น สิ่งที่ทําใหผูสูงอายุรูสึกภูมิใจ ไดแก การ
ไดชวยเหลือผูอื่น ชวยเหลือตนเองได ลูกหลานเปนคนดี และสังคมยอมรับ สิ่งที่ทําใหรูสึกผิดหวัง
ไดแก ลูกมีปญหา ฐานะยากจน และสูญเสียคนรัก สิ่งที่ทําใหมีความสุข ไดแก ลูกและครอบครัว
การทําบุญ และมีงานอดิเรก สิ่งที่ทําใหมีความทุกข ไดแก การมีโรคภัยไขเจ็บ การสูญเสียคนรัก และ
มีหนี้สิน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน
ความตองการบริการสวัสดิการสังคม และภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองโดยรวม พบวา
อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.1846) ซึ่งสอดคลองกับ ศุภวรินทร หันกิตติกุล (2539 : บทคัดยอ) และ
วันดี แยมจันทรฉาย (2538 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
อยูในระดับปานกลาง แตขัดแยงกับการศึกษาของ ขวัญใจ ตันติวัฒนเสถียร (2534 : บทคัดยอ) และ
กรรนิการ พัฒนผดุงวิทยา (2542 : 83) ที่พบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง อยูใน
ระดับดี เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย และ
ดานจิตใจ อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.2906 และ 2.0787) และเมื่อพิจารณาดานยอย พบวา
พฤติกรรมที่ผูสูงอายุปฏิบัติมากที่สุด คือ พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ ( X = 2.58) ทั้งนี้เพราะ
วัยสูงอายุเปนวัยที่มีความเสื่อมของสภาพรางกาย การทําหนาที่ตางๆลดลง การทํางานของระบบ
ประสาทไมสมบูรณ โอกาสไดรับอันตรายจากการหกลมหรืออุบัติเหตุอื่นๆ จึงเกิดขึ้นไดงาย และ
อาจนําไปสูการเจ็บปวยเรื้อรัง พิการ หรือเสียชีวิตได ทั้งตองสูญเสียคาใชจายในการรักษา และใช
เวลานานกวาวัยอื่นๆ ดังนั้น ผูสูงอายุจึงมีพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุมากที่สุด สวนพฤติกรรมที่
ผูสูงอายุปฏิบัตินอยที่สุด คือ พฤติกรรมทางศาสนา ( X = 1.95) ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของ
ปญญภัทร ภัทรกัณทากุล (2544 : 58) ที่พบวา ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมทางศาสนามากที่สุด ทั้งนี้
อาจเปนเพราะผูสูงอายุมีสิ่งอื่นเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนอกเหนือจากศาสนา เชน ลูกหลานและ
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ครอบครัว ทั้งยังมีภาระอยางอื่น เชน ตองทํางานบาน ดูแลบานใหบุตร เปนตน ทําใหมีเวลาปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนานอย
เมื่อพิจ ารณารายดาน พบวา ผูสูงอายุมีพฤติก รรมการสงเสริมสุข ภาพตนเอง
ดาน รางกาย อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.2906) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่ผูสูงอายุปฏิบัติมาก
ที่สุด คือ กอนใชยาทุกครั้งดูใหแนชัดวาเปนยาที่ตองการ ( X = 2.67) ทั้งนี้เพราะผูสูงอายุมีปญหา
เรื่องสายตา เมื่ออายุมากขึ้นสายตาจะเปลี่ยนเปนสายตายาว การปรับสายตาชา ความไวในการ
มองภาพลดลง กระจกตาขุน หรือเปนตอกระจก ทําใหมองเห็นไมชัดเจน และขอที่ปฏิบัตินอยที่สุด
คือ การเตรียมความพรอมของรางกายโดยการยืดแขน ยืดขาหรือกายบริหารประมาณ 5 - 10 นาที
กอนออกกําลังกาย ( X = 1.73) อาจเพราะผูสูงอายุขาดความรูเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่ถูกตอง
จึงควรใหความรู กระตุนและสงเสริมใหผูสูงอายุไดมีการออกกําลังกายอยางถูกตองและสม่ําเสมอ
พฤติก รรมการสงเสริมสุข ภาพตนเองดานจิตใจ พบวา อยูในระดับปานกลาง
( X = 2.0787) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่ผูสูงอายุปฏิบัติมากที่สุด คือ ฟงวิทยุ ดูโทรทัศน
รายการที่ชอบ อธิบายไดวา กิจกรรมดังกลาวทําใหผูสูงอายุไดรับความรู ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และเปนคนทันสมัย ทั้งสามารถทําไดโดยสะดวกเพราะทุกบานมีวิทยุ โทรทัศน ซึ่งตรงกับการศึกษา
ของ นีสตรอม (Nystrom 1974, อางถึงใน ปญญภัทร ภัทรกัณทากุล 2544 : 11) ที่พบวา กิจกรรม
ที่ผูสูงอายุสวนใหญทําในเวลาวาง คือ การดูโทรทัศน ฟงวิทยุ และขอที่ผูสูงอายุปฏิบัตินอยที่สุด คือ
การถายทอดประสบการณ ความสามารถตางๆที่มีแกผูอื่น ( X = 1.84) อธิบายไดวา ในอดีตผูสูงอายุ
มีบทบาทเปนครู เปนผูถายทอดความรู ความสามารถตางๆ แกลูกหลาน และบุคคลอื่นๆ แตใน
ปจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เปนทางการเขามาแทนที่ ทําใหบทบาทดานนี้ของผูสูงอายุลดลง ทั้ง
คนรุนใหมมองวาประสบการณ ความรู ความสามารถตางๆที่ผูสูงอายุมีเปนสิ่งคร่ําครึไมเหมาะกับ
ยุค สมัยในปจจุบันจึงไมใ หความสําคัญเทาที่ควร ทั้งโอกาสหรือเวทีที่ผูสูงอายุจะไดแสดงความ
สามารถตางๆยังมีนอย
เมื่อเปรียบเทียบรายดาน พบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ดานรางกายมากกวาพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ ( X = 2.2906 และ 2.0787 ตาม
ลําดับ) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ อัตราการปวย และอัตราการตายดวยโรคทางกายมีมากกวา ดังการศึกษา
ของ นภาพร ชโวรรณ และ จอรน โนเดล (2539 : 146) ที่พบวา ผูสูงอายุไทยมีอาการปวดหลัง/เอว
รอยละ 68 เปนโรคไขขออักเสบ รอยละ 40 โรคความดันโลหิตและโรคกระเพาะ รอยละ 22 และโรค
หัวใจ รอยละ 13 สอดคลองกับดุสิต สุนทราณู (2525 : 61 - 62 ) ที่กลาววา ผูสูงอายุในบานเรา
เจ็บปวยเปนโรคที่คลายกับคนสูงอายุในตางประเทศ คือ 1.โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและระบบหายใจ
2.โรคมะเร็ง 3. อุปทวเหตุ 4.โรคจิต โรคประสาท 5.โรคอื่นๆ เชน เบาหวาน ความดันโลหิต
ตอกระจก เปนตน หรืออาจเปนเพราะผูสูงอายุมีสุขภาพจิตดีอยูแลว หรือมีสิ่งอื่นที่สงเสริมสุขภาพจิต
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อยูแลว เชน ความรักจากลูกหลาน ทั้งการสงเสริมสุขภาพดานรางกายจะสงผลทางจิตใจดวย คือ
ทําใหมีอารมณดี มีความคิดวองไว มีสังคมดีขึ้น ดังนั้น ผูสูงอายุจึงมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ดานรางกายมากกวาดานจิตใจ
1.2 ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมในชุมชนโดยรวม พบวา อยูในระดับ
ปานกลาง ( X = 2.1415) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ปญญภัทร ภัทรกัณทกุล (2544 : บทคัดยอ)
และสุกัญญา รําพึงกิจ (2537 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยูในระดับ
ปานกลาง และขัดแยงกับการศึกษาของไมตรี ติยะรัตนกูร (2536 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูสูงอายุ
เขารวมกิจกรรมทางสังคมในระดับมาก ทั้งนี้เพราะผูสูงอายุสวนใหญไมไดประกอบอาชีพ และมี
รายไดเพียงเล็กนอยจากลูกหลานทําใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมในชุมชนไดมากนัก ดังการศึกษา
ของ ปญญภัทร ภัทรกัณทกุล (2544 : 63) ที่พบวา รายไดเปนอุปสรรคตอการเขารวมกิจกรรมใน
สังคมของผูสูงอายุ
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูสูงอายุมีสวนรวมในครอบครัวอยูในระดับปานกลาง
( X = 2.1513) ทั้งนี้อาจเนื่องจากเวลาที่ไมเอื้ออํานวยในการทํากิจกรรมรวมกันเพราะในเวลากลางวัน
บุตรและคูสมรสของบุตรตองออกไปทํางาน สวนหลานตองไปโรงเรียน ผูสูงอายุจึงตองอยูบาน
คนเดียว เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และรับรู
เรื่องราวตางๆในครอบครัว ( X = 2.26) แสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุยังคงมีบทบาทสําคัญในการ
ตัดสินใจเรื่องราวตางๆในบาน สอดคลองกับการศึกษาของ ศิริวรรณ ศิริบุญ และ มาลินี วงษสิทธิ์
(2535 : 20) ที่พบวา ผูสูงอายุรอยละ 60 รายงานวา ตนเองเปนผูตัดสินใจในปญหาสําคัญๆ ของ
ครอบครัว และขอที่ปฏิบัตินอยที่สุด คือ การรับประทานอาหารคนเดียว ( X = 2.12) ทั้งนี้เพราะ
ผูสูงอายุสวนใหญมีสถานภาพสมรสคู และอาศัยอยูในครอบครัวขยาย จึงมักจะรับประทานอาหาร
กับคูสมรสหรือบุตรหลานคนใดคนหนึ่งเสมอ
ด า นการมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมของชุ ม ชน พบว า อยู ใ นระดั บ ปานกลาง
( X = 2.1316) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่ผูสูงอายุปฏิบัติมากที่สุด คือ การมีสวนรวมใน
การเมือง เชน ไปเลือกตั้งคณะกรรมการหมูบาน หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ฯลฯ ( X = 1.83)ทั้งนี้
เพราะผูสูงอายุสวนใหญมีเวลาวาง เนื่องจากไมไดประกอบอาชีพ ทั้งมีความรักและตองการพัฒนา
ทองถิ่น จึงใหความสําคัญในเรื่องดังกลาว และขอที่ผูสูงอายุปฏิบัตินอยที่สุด คือ การมีสวนรวมใน
การพัฒนาหมูบานวัด ถนน คูคลอง ( X = 1.83) ทั้งนี้อาจเปนเพราะในอดีตผูสูงอายุมีบทบาทเปน
ผูนําในการพัฒนาหมูบาน วัด ฯลฯ แตในปจจุบัน เปนหนาที่ของหนวยงานหรือคณะกรรมการ
หมูบาน ซึ่งสวนใหญเปนคนหนุมสาว จึงทําใหการมีสวนรวมของผูสูงอายุในเรื่องดังกลาวลดนอยลง
เมื่อเปรียบเทียบรายดาน พบวา ผูสูงอายุมีสวนรวมในครอบครัวมากกวามีสวนรวม
ในกิจกรรมของชุมชน ( X = 2.1513 และ 2.1316 ตามลําดับ) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การมีสวนรวมใน

115
ครอบครัวของผูสูงอายุ เปนการทํากิจกรรมรวมกับบุตรหลาน ญาติพี่นองในครอบครัว ที่ผูสูงอายุ
คุนเคย สนิทสนม ทําใหผูสูงอายุไมตองปรับตัว เปนกิจกรรมที่ไมมีรูปแบบ เชน การรับประทาน
อาหาร ดูโทรทัศน ใหคําปรึกษา เปนตน ในขณะที่การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน เปนการทํา
กิจกรรมรวมกับบุคคลอื่นๆ ในชุมชน เปนกิจกรรมที่มีรูปแบบ มีระเบียบ กฎเกณฑที่แนนอน เชน
การเปนสมาชิกชมรม องคกรตางๆ ฯลฯ ทําใหผูสูงอายุตองปรับตัว ซึ่งผูสูงอายุสวนใหญไมสามารถ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วได (เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ, สุรีย บุญญานุพงศ
และ สมศักดิ์ จันทะ 2533 : 4) หรืออาจเปนเพราะผูสูงอายุมีความสุขดีอยูแลวกับการทํากิจกรรมกับ
สมาชิกในครอบครัวของตน จึงไมมีความจําเปนที่จะตองไปรวมกิจกรรมของชุมชน หรือกิจกรรมใน
ชุมชนไมตรงกับความตองการ ความถนัดของผูสูงอายุ ดังนั้น ผูสูงอายุจึงมีสวนรวมในครอบครัว
มากกวามี สวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
1.3 ผลการวิเคราะหระดับความตองการบริการสวัสดิการสังคมโดยรวม พบวา
อยูในระดับมาก ( X = 2.3848 ) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุทิน ออนอุบล (2541 : บทคัดยอ)
ที่พบวา ผูสูงอายุในเขตชนบทจังหวัดชัยภูมิ มีความตองการบริการสวัสดิการสังคมอยูในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเปน เพราะบริการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุใ นปจจุบัน ยังไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูสูงอายุไดอยางทั่วถึงและพอเพียง ดังการศึกษาของ ศศิพัฒน ยอดเพชร (2528, อางถึง
ใน สุทิน ออนอุบล 2541 : 61 - 62 ) ที่พบวา บริการสวัสดิการสังคมที่จัดขึ้นสวนใหญเปนการ
แกปญหาเฉพาะหนา และไมสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง เนื่องจากมีปญหาเรื่องงบประมาณ
บุคลากร และการประสานความรวมมือระหวางองคกร
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูสูงอายุมีความตองการบริการสวัสดิการสังคมดาน
การแพทย อยูในระดับมาก ( X = 2.5075 ) สอดคลองกับการศึกษาของ สุทิน ออนอุบล (2539 : 94)
ที่พบวา ผูสูงอายุมีค วามตองการบริการสวัสดิก ารสังคมดานสุขภาพอนามัยในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ขอที่ผูสูงอายุตองการมากที่สุด คือ ตองการใหมีบริการการตรวจสุขภาพ
ประจําป ( X = 2.76 ) ทั้งนี้เพราะ ผูสูงอายุมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ และสวนใหญไมเคย
ตรวจสุขภาพประจําป สอดคลองกับการศึกษาของ บรรลุ ศิริพานิช และคณะ (2531 : 71) ที่พบวา
ผูสูงอายุไมเคยตรวจเช็ครางกายตนเองเลยรอยละ 80.1 ดังนั้น รัฐจึงควรจัดบริการตรวจสุขภาพ
ประจําปแกผูสูงอายุทุกคน นอกจากนี้ ผูสูงอายุยังตองการบริการใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับการปองกันโรคที่พบบอยในวัยสูงอายุ ( X = 2.71) ตองการใหมีการใหความรูเกี่ยวกับ
การสงเสริมสุขภาพผานสื่อตางๆ ( X = 2.50) ตองการใหมีการเยี่ยมเยียนผูสูงอายุในชุมชน ( X = 2.45)
จะเห็นไดวา ผูสูงอายุมีความตองการบริการสวัสดิการสังคมมาก และเปนการยากที่รัฐจะบริการ
ไดอยางทั่วถึง ดังนั้น ครอบครัว ชุมชนจึงควรเขามามีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ โดยการ
จัดกลุมอาสาสมัครเพื่อผูสูงอายุขึ้นในชุมชน โดยมีการใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ และออกเยี่ยมเยียน
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ผูสูงอายุตามบาน เปนตน ดังที่พัฒนาพร กิตติวิบูลย (2543 : 53) กลาววา การพัฒนารูปแบบบริการ
สวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุควรเนนเครือญาติ ครอบครัว และชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น
ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม พบวา
อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.1679) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่ผูสูงอายุตองการมากที่สุด คือ
ตองการใหมีชมรมผูสูงอายุในชุมชน เพราะคิดวามีประโยชนตอผูสูงอายุ ( X = 2.68) ทั้งนี้อาจเปน
เพราะผูสูงอายุคาดหวังวา ตนเองจะไดรับประโยชนจากชมรม เชน ไดรับความรูตางๆ ไดรับบริการ
ตรวจสุขภาพจากเจาหนาที่สาธารณสุข เปนตน และขอที่ผูสูงอายุตองการนอยที่สุด คือ การให
ความรูและคําปรึกษาทางกฎหมาย เชน การทําพินัยกรรม การโอนทรัพยสิน เปนตน ( X = 1.86) ทั้งนี้
อาจเปน เพราะความรูดังกลาว ไมมีความจําเปนในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุหรือมีประโยชน
ไมมาก หรือผูสูงอายุมีบุคคลอื่นที่สามารถชวยเหลือไดเมื่อมีปญหา เชน บุตรหลาน ทําใหผูสูงอายุ
ไมเห็นความสําคัญในการศึกษาหาความรูดวยตนเองมากนัก
ความตองการบริการสวัสดิก ารสังคมดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน
พบวา อยูในระดับมาก ( X = 2.4719) ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ เนื่องจาก
ตองเกษียณอายุการทํางานหรือทํางานไดนอยลงทําใหมีรายไดไมเพียงพอหรือไมมีรายได ตองหันมา
พึ่งพารายไดจากบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัว ประกอบกับผูสูงอายุสวนใหญมีอายุไมมาก
(60 – 69 ป) ยังมีความสามารถในการทํางานที่ไมหนักเกินไปได ดังนั้น จึงมีความตองการบริการ
ดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางานมาก สอดคลองกับการวิจัยของ พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป และ
คณะ (2525, อางถึงใน สุทิน ออนอุบล 2539 : 123) และนิวัติ กลิ่นงาม (2532, อางถึงใน สุทิน
ออนอุบล 2539 : 123) ที่พบวา ผูสูงอายุตองการใหรัฐจัดหางานที่เหมาะสมและจัดสวัสดิการสังคม
ในลักษณะการใหรายไดประจําเดือนเพื่อใหมีรายไดเปนของตนเอง เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ
ที่ผูสูงอายุตองการมากที่สุด คือ ตองการใหมีการดูแลชวยเหลือเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ
ที่ไมมีญาติหรือไมสามารถดูแลตัวเองได ( X = 2.80) ทั้งนี้เพราะ ผูสูงอายุเปนผูที่เคยทําประโยชน
แกครอบครัว ชุมชน และสังคมอยางมากมายมากอน เปนผูมีความรูและเปนผูถายทอดวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามแกคนรุนหลัง ดังนั้น จึงควรไดรับการดูแลชวยเหลือจากสังคม
เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
เมื่อเปรียบเทียบรายดาน พบวา ผูสูงอายุตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการ
แพทยมากกวาความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม และความ
ตองการบริการสวัสดิการสังคมดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน ( X = 2.5075, 2.1679 และ
2.4791 ตามลําดับ) ทั้งนี้เพราะความเจ็บปวยเปนปญหาที่ผูสูงอายุทุกคนจะตองเผชิญในอนาคต
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เนื่องจากเมื่ออายุเพิ่มขึ้นความเสื่อมของรางกายยอมมีมากขึ้นตามธรรมชาติ ดังนั้น ผูสูงอายุจึง
ตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการแพทยมากกวาดานอื่น
1.4 ผลการวิเคราะหระดับภาวะสุขภาพจิตโดยรวมของผูสูงอายุ พบวา มีสุขภาพจิต
ดีมาก ( X = 2.3539) ซึ่งสอดคลองกับ สุกัญญา โรจนประเสริฐ (2541 : บทคัดยอ) และไฉไล ไชยเสวี
(2539 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตโดยรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้เพราะ ผูสูงอายุสวนใหญ
มีสถานภาพสมรสคู ทําใหมีเพื่อนพูดคุยใหคําปรึกษาใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ดังที่สวุ ัฒน ศรีสรฉัตร
(2543 : 82) กลาววา คูสมรสเปนแหลงสนับสนุนทางสังคมที่ดีสําหรับผูสูงอายุ ทําใหไมเหงาหรือ
วาเหว และสวนใหญอาศัยอยูกับบุตรหลานซึ่งเปนผูรับภาระตางๆในครอบครัว ใหความชวยเหลือ
เพื่อความสุขของผูสูงอายุ ไมวาจะเปนที่อยูอาศัย อาหาร การซื้อหาอุปกรณอํานวยความสะดวก
การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บปวย ซึ่งจะชวยสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุ นอกจากนี้ ผูสูงอายุยังมี
ความสามารถในการดูแลสงเสริมสุขภาพตนเอง มีบทบาทในครอบครัวและมีสวนรวมในชุมชน
ระดับหนึ่ง ทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาและยังมีประโยชนตอสังคมสงผลใหมีสุขภาพจิตดี
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูสูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิต อยูในระดับมาก
( X = 2.4021) แสดงวา ผูสูงอายุรูสึกพึงพอใจเกี่ยวกับชีวิตโดยรวมของตนในปจจุบันมาก เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา ผูสูงอายุรูสึกพึงพอใจในชีวิต เชน มีความสุข ความสงบมากที่สุด ( X = 2.44)
และมีอารมณราเริง แจมใส ( X = 2.39) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูสูงอายุไดอยูอาศัยพรอมหนาพรอมตา
กับบุต รหลาน และไดรับการดูแลเอาใจใสจากบุตรหลานตามสมควร สอดคลองกับการศึกษา
ของสุรีย กาญจนวงศ และคณะ (2540 : 38) ที่พบวา ผูสูงอายุในเขตภาคกลางมีความพอใจกับชีวิต
ความเปนอยูในปจจุบัน มีความสุข จิตใจแจมใส และไมรูสึกวาตัวเองถูกทอดทิ้ง
ดานความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น พบวา อยูในระดับมาก ( X = 2.5080) เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา ผูสูงอายุมีความปรารถนาดีตอผูอื่นมากที่สุด ( X = 2.69) และมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
เพื่อนบานรองลงมา ( X = 2.59) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ วราภรณ แสงวัชร (2537 : บทคัดยอ)
ที่พบวา ผูสูงอายุที่มารับบริการที่คลีนิคผูสูงอายุโรงพยาบาลเลิศสิน มีความสามารถในการสราง
สัมพัน ธภาพกับผูอื่น อยูในระดับดี ทั้งนี้อาจเปน เพราะผูสูงอายุเปน ผูที่มีจิตใจเยือกเย็นขึ้นและ
พยายามปรับตัวใหเขากับผูอื่น เปนผูมีประสบการณมาก เปนแหลงความรูและเปนที่พึ่งของผูอื่นได
อีกทั้งสังคมในชนบทมีความเปนอยูแบบเครือญาติ เนื่องจากรูจักกันมานาน มีความรักใครปรารถนา
ดีตอกัน ชวยเหลือเกื้อกูล พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยูตลอดเวลา ทําใหมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
สอดคลองกับการศึกษาของสถิตย นิยมญาติ (2539 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาวัฒนธรรมของผูสูงอายุใน
ชนบท ภาคใต พบวา สามารถพึ่งพาเพื่อนบานไดทุกเรื่อง เพราะอยูในละแวกบานเดียวกัน และมีวัย
ไลเลี่ยกัน
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ดานความสามารถในการจัดการกับปญหา พบวา อยูในระดับปานกลาง ( X =
2.1854) แสดงวา ผูสูงอายุสามารถปรับตัว ปรับใจ ยอมรับ และแกไขปญหาอยางสรางสรรค ทั้ง
ปญหาที่เกิดจากปจจัยภายนอกและปจจัยภายในตนเองไดตามสมสมควร ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของ
วราภรณ แสงวัชร (2537 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูสูงอายุที่มารับบริการที่คลีนิคผูสูงอายุโรงพยาบาล
เลิศสินมีความสามารถในการแกไขปญหาชีวิตประจําวันอยูในระดับดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุ
ในสังคมเมืองและชนบท มีสภาพปญหาและความเปนอยูที่แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
ผูสูงอายุพรอมที่จะเผชิญปญหาและสามารถแกไขปญหาตางๆในชีวิตไดดี มากที่สุด ( X = 2.34)
ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุเปนผูมีประสบการณ มีความรู และเผชิญปญหาตางๆมามากมาย จึงทํา
ใหไมกลัวปญหา และสามารถแกไขปญหาตางๆในชีวิตไดดี และผูสูงอายุสามารถขอความชวยเหลือ
จากคนในชุมชนได นอยที่สุด ( X = 2.01) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูสูงอายุสามารถแกไขปญหาของ
ตนเองได จึงไมมีความจําเปน ที่จะตองขอความชวยเหลือจากคนในชุมชน และขอมูลจากการ
สัมภาษณผูสูงอายุ สวนใหญกลาววา ไมเคยมีปญหาเดือดรอนจนตองไปขอความชวยเหลือจากผูอื่น
2. การวิเคราะหเปรียบเทียบภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุในอําเภอเมืองระนอง จังหวัด
ระนอง เมื่อจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว
เขตที่อยูอาศัย และการเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ที่แตกตางกัน มีรายละเอียดดังนี้
2.1 เพศ ผลการวิเคราะหพบวา ผูสูงอายุที่มีเพศแตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิต
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงวา ผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิงมีภาวะ
สุขภาพจิตไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะในอดีตคานิยมทาง
สังคมกําหนดใหเพศชายมีบทบาทเปนผูนําครอบครัว มีอํานาจในการตัดสินใจ และมีโอกาสรวม
กิจกรรมในสังคมมากกวา จึงมองตนเองวามีคุณคา ทําใหมีสุขภาพจิตดีกวาเพศหญิง แตปจจุบัน
เพศหญิงและเพศชายมีสถานภาพทางสังคมเทาเทียมกัน เพศหญิงสามารถเปนผูนําครอบครัว มีสิทธิ
ในการตัดสินใจและมีโอกาสในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชนตอชุมชนไดเชนเดียวกับเพศชาย
เชน เปนคณะกรรมการหมูบาน เปนอาสาสมัครสาธารณสุข เปนตน นอกจากนี้บทบาทหนาที่ของ
ผูสูงอายุเพศชายและหญิงตางก็เหมือนๆ กัน ไดแก มีบทบาทในการเลี้ยงดู อบรม สั่งสอนลูกหลาน
ดูแลบาน ทํางานบานเล็กๆนอย ดังนั้น ผูสูงอายุเพศชายและเพศหญิงจึงมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตาง
กัน ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ ไฉไล ไชยเสวี (2539 : บทคัดยอ) และจันทิมา
จารณศรี (2539 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีเพศแตกตางกันมีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน และ
ขัดแยงกับผลการวิจัยของ กาญจนี สิทธิวงศ และคณะ (2539 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีเพศ
แตกตางกันมีสุขภาพจิตแตกตางกัน
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2.2 อายุ ผลการวิเคราะหพบวา ผูสูงอายุที่มีอายุแตกตางกัน มีภาวะสุขภาพจิต
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา ผูสูงอายุที่มีอายุอยูในชวง 60 - 69 ป ,
70 - 79 ป และตั้งแต 80 ปขึ้นไป มีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1
ทั้งนี้เพราะ สังคมไทยมีวัฒนธรรมที่ลูกหลานตองดูแลเลี้ยงดูบิดามารดาเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ ไมวา
ในยามปกติหรือยามเจ็บปวย ซึ่งเปนการแสดงออกถึงความกตัญูกตเวที ดังนั้น ไมวาผูสูงอายุจะอยู
ในกลุมอายุใดตางก็ไดรับการดูแลเอาใจใสจากลูกหลานเทาเทียมกัน และมีความตองการที่เหมือนกัน
คือ ตองการอยูกับลูกหลาน ทั้งในปจจุบันผูสูงอายุทุกกลุมตางก็ประสบปญหาที่คลายคลึงกัน ทําให
มีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ เชอรี่ ทองเพ็ญ (2537 :
บทคัดยอ) ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีอายุแตกตางกันมีความผาสุกในชีวิตไมแตกตางกัน และขัดแยงกับ
การศึกษาของ สุรีย กาญจนวงศ และคณะ (2540 : 40) และ ไฉไล ไชยเสวี (2539 : บทคัดยอ) ที่พบวา
ผูสูงอายุที่มีอายุแตกตางกันมีสุขภาพจิตแตกตางกัน
2.3 สถานภาพสมรส ผลการวิเคราะหพบวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสแตกตาง
กันมีภาวะสุขภาพจิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แสดงวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพ
สมรสคูและสถานภาพสมรสเดี่ยว (โสด,มาย,หยา และแยกกันอยู) มีภาวะสุขภาพจิตแตกตางกัน ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 โดยผูที่มีสถานภาพสมรสคูมีภาวะสุขภาพจิตดีกวาผูที่มีสถานภาพ
สมรสเดี่ยว ทั้งนี้เพราะคูสมรส เปนแหลงสนับสนุนทางสังคมที่ดีสําหรับผูสูงอายุ ถึงแมวาผูสูงอายุ
สวนใหญจะอาศัยอยูกับบุตรหลานมากมาย แตอยูคนละวัยอาจทําใหเกิดความแตกตางทางความคิด
ได และบุตรหลานอาจมีเวลาใหผูสูงอายุนอย เนื่องจากมีภาระภายในครอบครัวของตนเอง คูสมรส
จึงมีความสําคัญกับผูสูงอายุ เพราะมีความผูกพันใกลชิด เปนเพื่อนพูดคุยใหคําปรึกษาหรือใหกําลัง
ใจแกกันไดดี ในขณะเดียวกัน ผูสูงอายุที่สูญเสียคูครอง จะขาดเพื่อนขาดเปาหมายในชีวิต ทําใหตอง
ตั้งเปาหมายในการดําเนินชีวิตใหม ซึ่งทําไดยาก ดังนั้น ผูที่มีสถานภาพสมรสคูจึงมีภาวะสุขภาพจิตดี
กวาผูที่มีสถานภาพสมรสเดี่ยว ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ พะยอม บุณยเนตร และ
อังศนา ยศปญญา (2540 : บทคัดยอ) และจิตรกัญญาณ บุญพา (2539 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูสูงอายุที่
มีสถานภาพสมรสแตกตางกันมีสุขภาพจิตแตกตางกัน และขัดแยงกับการศึกษาของ ไฉไล ไชยเสวี
(2539 : บทคัดยอ) และกาญจนี สิทธิวงศ และคณะ (2539 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพ
สมรสแตกตางกันมีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
2.4 รายได ผลการวิเคราะหพบวา ผูสูงอายุที่มีรายไดแตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิต
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 โดยผูสูงอายุที่มี
รายไดสูงมีสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุที่มีรายไดต่ํา ทั้งนี้เพราะรายไดเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต
เปนสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของบุคคลได เชน ที่พักอาศัย การบริโภค
อาหารที่มีคุณคา การรักษาพยาบาล และสงเสริมใหไดทํากิจกรรมตางๆ ที่ตองการ เชน การทําบุญ
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ทัศนศึกษา ฯลฯ สามารถชวยเหลือครอบครัว และสังคม ทําใหเกิดความสุข มีความพึงพอใจในชีวิต
มีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของ ศศิพัฒน ยอดเพชร และคณะ
(2540 : 37) ที่พบวา หากผูสูงอายุมีเงินเพียงพอคาใชจายแมจํานวนไมมากนัก แตใหเปนเงินสวนตัว
ที่ตนเองมีสิทธิอยางเต็มที่ในการใชจาย ก็จะทําใหสบายใจ อุนใจ และรูสึกมั่นคง สวนผูสูงอายุที่มี
รายไดต่ําหรือมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี ตองดิ้นรนขวนขวายเพื่อหารายไดมาใชจายในครอบครัว
ทําใหเกิดความคับของใจ ความตึงเครียดมากกวาผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ดังนั้นรายไดจึงมีผลตอ
ภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ เดือนเต็ม ศรีสอง (2544 :
131) และพะยอม บุณยเนตร และ อังศนา ยศปญญา (2540 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจแตกตางกันมีปญหาสุขภาพจิตแตกตางกัน ขัดแยงกับการศึกษาของ จันทิมา จารณศรี (2539
: บทคัดยอ) ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกันมีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
2.5 การประกอบอาชีพ ผลการวิเคราะห พบวา ผูสูงอายุที่มีการประกอบอาชีพ
แตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา ผูสูงอายุ
ที่ประกอบอาชีพ และไมไดประกอบอาชีพมีภาวะสุขภาพจิตแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 1 โดย ผูสูงอายุที่ประกอบอาชีพมีสุขภาพจิตดีกวาผูที่ไมไดประกอบอาชีพ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การประกอบอาชีพทําใหผูสูงอายุมีรายได มีความมั่นคง สามารถพึ่งตนเองได กอใหเกิดความภาคภูมิ
ใจในตนเอง รูสึกมีคุณคาทําใหมีสุขภาพจิตดี ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ สุวัฒน
ศรีสรฉัตร (2540 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูสูงอายุที่ประกอบอาชีพมีคุณภาพชีวิตดีกวาผูสูงอายุที่ไมได
ประกอบอาชีพ และขัดแยงกับการศึกษาของ ยุพิน อังสุโรจน (2545 : 132) ที่พบวาผูสูงอายุ
ที่ประกอบอาชีพ และไมประกอบอาชีพ มีความผาสุกในชีวิตไมตางกัน
2.6 จํานวนสมาชิกในครอบครัว ผลการวิเคราะหพบวา ผูสูงอายุที่มีจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวแตกตางกันมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน แสดงวา ผูสูงอายุที่อาศัยอยูกับสมาชิกใน
ครอบครัวจํานวน 1 – 2 คน, 3 – 5 คน และมากกวา 5 คน มีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน ซึ่ง
ไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะในสภาพสังคมปจจุบัน ทุกคนตางก็มีภาระหนาที่
เชน ลูกหลานตางก็ทํางานหรือเรียนหนังสือ ทําใหไมมีเวลาที่จะดูแลหรือทํากิจกรรมรวมกับผูสูงอายุ
มากนัก สอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนี สิทธิวงศ และคณะ (2539 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูสูงอายุ
ที่มีลักษณะครอบครัวแตกตางกัน ไดรับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัวไมแตกตางกัน ดังนั้น
จํานวนสมาชิกในครอบครัวจึงไมมีค วามสัมพันธกับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับ พรพจน กิ่งแกว (2538 : บทคัดยอ) ที่พบวา ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในครอบครัวเดี่ยว และ
ครอบครัวขยายมีสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
2.7 เขตที่อยูอาศัย ผลการวิเคราะหพบวา ผูสูงอายุที่มีเขตที่อยูอาศัยแตกตางกันมี
ภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน แสดงวา ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล
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มีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุ
ที่อาศัยอยูในเขต และนอกเขตเทศบาลตางก็อาศัยอยูกับบุตรหลาน ไดรับความรัก ความเคารพ การ
ดูแลเอาใจใสเหมือนกัน ทั้งในปจจุบันพื้นที่นอกเขตและในเขตเทศบาลมีความเจริญเทาเทียมกัน
ทําใหผูสูงอายุไดรับความสะดวกสบายเหมือนๆ กัน จึงมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน
2.8 การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ ผลการวิเคราะหพบวา ผูสูงอายุที่เปนสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุ และไมเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุมีภาวะสุขภาพจิตไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 1 อธิบายไดวาสภาพความเปนอยูของผูสูงอายุในชนบท มีการติดตอสื่อสาร และมี
ปฏิสัมพันธกันอยูตลอดเวลา ทั้งมีการรวมกลุมกันอยางไมเปนทางการอยูเสมอตามงานบุญตางๆ เชน
งานทอดกฐิน ผาปา งานบวช งานแตงงาน เปนตน ทําใหผูสูงอายุที่ไมไดเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
สามารถปรับตัว ไดดีไมแตกตางกับผูสูงอายุที่เปน สมาชิก ชมรมผูสูงอายุ จึงทําใหมีสุขภาพจิต
ไมแตกตางกัน ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของ สุทธิพันธิ์ ฟกสุวรรณ (2537 : บทคัดยอ) ที่พบวา
ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกกลุมกิจกรรม และไมเปนสมาชิกกลุมกิจกรรมมีการปรับตัวแตกตางกัน
3. การวิเคราะหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน และ
ความตองการบริการสวัสดิการสังคม ที่มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอ
เมืองระนอง จังหวัดระนอง
ผลการวิเคราะหพบวา การมีสวนรวมในชุมชนมีอํานาจในการทํานายมากที่สุด
รองลงมาคือ พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง โดยสามารถรวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิต
ผูสูงอายุไดรอยละ 31.80
โดยการมีสวนรวมในชุมชน ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 มีอํานาจในการทํานาย
ภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุไดรอยละ 27.50 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ พบวา การมีสวนรวมใน
ชุมชนมีความสัมพันธทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
(r = .525) แสดงวา เมื่อผูสูงอายุมีสวนรวมในชุมชนมากขึ้นก็มีแนวโนมที่จะมีสุขภาพจิตดีขึ้น เพราะ
การที่ผูสูงอายุมีกิจกรรมตางๆรวมกับสมาชิกในครอบครัว และในชุมชน ทําใหมีโอกาสไดพัฒนา
ตนเองทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ และสังคม สามารถปรับตัวไดดีและไดรับการยอมรับ นับถือ
จากบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม ทําใหตระหนักถึงความมีคุณคาของตน มีความสุข และมี
สุขภาพจิตดี สอดคลองกับการศึกษาของ Taylor (1982 : 540 - 556) ที่พบวา การทํากิจกรรมทําให
ผูสูงอายุไดมีปฏิสัมพัน ธกับบุค คลอื่น ทําใหรูสึกภาคภูมิใจวาตนเองยังมีความสําคัญเห็นคุณคา
ของตนวาเปนสวนหนึ่งของสังคมและมีความสุขในบทบาทของตน และ Graney (1975 : 701 - 706)
พบวา ผูสูงอายุที่มีสวนรวมในสังคมมาก คือ ผูสูงอายุที่มีความสุขและผูสูงอายุที่ไมมีความสุข คือ
ผูสูงอายุที่มีสวนรวมในสังคมนอย ดังนั้น การมีสวนรวมในชุมชนจึงมีอิทธิพลในการทํานายภาวะ
สุขภาพจิตผูสูงอายุ ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ ไฉไล ไชยเสวี (2539 : บทคัดยอ)
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ที่พบวา การมีสวนรวมในสังคม ความพึงพอใจในชีวิต สัมพันธภาพในครอบครัวและความวิตก
กังวลในสภาพการสูงอายุ สามารถทํานายสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ 85.28
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 มีอํานาจใน
การทํานายภาวะสุขภาพจิต ผูสูงอายุเพิ่มขึ้น รอยละ 4.30 โดยการมีสวนรวมในชุมชน และ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง สามารถรวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุไดรอยละ
31.80 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ พบวา พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองมีความสัมพันธทาง
บวกกับภาวะสุขภาพจิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (r = .471) แสดงวา เมื่อผูสูงอายุมี
พฤติ ก รรมการส ง เสริ ม สุ ข ภาพตนเองมากขึ้ น ก็ มี แ นวโน ม ที่จะมีสุข ภาพจิต ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง เปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหผูสูงอายุมีสภาพรางกาย และ
จิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ ดังที่ Harris and Gluten (quoted in Pender 1982 : 38) กลาววา พฤติกรรม
สุขภาพเปนการปฏิบัติตนเพื่อปองกันและสงเสริมสุขภาพ เพื่อดํารงภาวะสุขภาพที่ดี และเปนการ
แสดงศักยภาพของมนุษย การสงเสริมสุขภาพชวยใหการทํางานของอวัยวะตางๆเปนไปตามปกติ
สามารถปองกันควบคุมการเกิดโรค และชวยชลอความเสื่อมของรางกาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของโอเร็ม (Orem 1991 : 117) ที่กลาววา การดูแลตนเองทําใหโครงสรางและอวัยวะตางๆ ของ
รางกายอยูในสภาพปกติ เปนกิจกรรมที่ปองกันอันตราย และการเกิดพยาธิสภาพตอรางกายและจิตใจ
ของบุคคล พรอมทั้งมีการเอื้ออํานวยใหบุคคลมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ สังคมอยางมี
ประสิทธิภาพ และเต็มกําลังความสามารถ นอกจากการสงเสริมสุขภาพตนเองอยางถูกตองสม่ําเสมอ
จะชวยใหผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงและมีการรับรูภาวะสุขภาพตนเองที่ดีแลว ยังชวยใหการดํารง
ชีวิตของผูสูงอายุดําเนินไปอยางปกติ คือ สามารถทํากิจวัตรประจําวันไปไหนมาไหนดวยตนเองได
พึ่งพาตนเองและไมเปนภาระของผูอื่น กอใหเกิดความภาคภูมิใจและมีสุขภาพจิตดี สอดคลองกับ
การศึกษาของ สุรีย กาญจนวงศ และคณะ (2540 : 40 - 41) และไมตรี ติยะรัตนกูร (2536 : บทคัดยอ)
พบวา ผูสูงอายุที่มีภาวะสุขภาพกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตดีกวาผูสูงอายุที่มีสุขภาพกายไมแข็งแรง
ดังนั้น การทํากิจกรรมเพื่อดูแลสงเสริมสุขภาพ จึงเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญยิ่งในวัยสูงอายุ ผลการ
วิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับการศึกษาของ ปราโมทย วังสะอาด (2530 : บทคัดยอ) ที่พบวา สถานภาพ
ทางสุขภาพ สัมพันธภาพในครัวเรือน เพศ สถานภาพสมรส การมีสวนรวมในสังคม งานอดิเรก และ
ฐานะทางเศรษฐกิจ สามารถทํานายสุขภาพจิตผูสูงอายุได รอยละ 48.7
ความตองการบริการสวัสดิการสังคมไมถูกเลือกใหเขาสมการ ในการทํานายภาวะ
สุขภาพจิตผูสูงอายุ แสดงวา ความตองการบริการสวัสดิการสังคมไมมีผลหรือไมมีอิทธิพลตอภาวะ
สุขภาพจิตผูสูงอายุ เมื่อพิจารณาความสัมพันธพบวา ความตองการบริการสวัสดิการสังคมมีความ
สัมพันธทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตในระดับต่ํา (r = .220 ) ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูสูงอายุที่เปนกลุม
ตัวอยาง สวนใหญมีอายุระหวาง 60 - 69 ป การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย อารมณ สังคมยังมีไมมาก
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สามารถทํากิจวัตรประจําวันได และบางสวนยังประกอบอาชีพ มีรายไดสําหรับตนเอง และชวยเหลือ
ครอบครัว อีกทั้งสว นใหญผูสูงอายุอาศัยอยูกับครอบครัวของบุตรหลาน ซึ่งสังคมไทยสถาบัน
ครอบครัวเปนสถาบันหลัก ที่จะตองเลี้ยงดูพอแมยามแกเฒา โดยการสนับสนุน ชวยเหลือทางดาน
รางกาย ไดแก จัดหาที่อยูอาศัยที่มั่นคงปลอดภัย ดูแลเรื่องอาหารการกิน เครื่องนุงหม ยารักษาโรค
จัดหาอุปกรณอํานวยความสะดวก เชน แวนตาฟนปลอม เครื่องชวยฟง เปนตน และดานจิตใจ ไดแก
การจัดหาวิทยุ โทรทัศน หนังสือที่ทานสนใจ การพาไปทองเที่ยว การใหความรัก ความเคารพนับถือ
เชื่อฟงคําสั่งสอน การสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรมกลุม เปนตน ทําใหผูสูงอายุรูสึกพึงพอใจใน
สภาพความเปน อยูข องตนเอง และเห็น คุณคาของตนเองจากการไดรับการดูแลของครอบครัว
ประกอบกับบริการสวัสดิการสังคมจากรัฐสวนใหญ จะเปนการสนับสนุนทางดานรูปธรรม เชน การ
ใหสิ่งของ เงินทอง (เบี้ยยังชีพ) มากกวาการสนับสนุนทางดานจิตใจซึ่งเปนนามธรรม และเปนสิ่งที่
ผูสูงอายุตองการอยางมาก เพราะในความเปนจริงผูสูงอายุมีความตองการทางดานรางกาย เชน
อาหาร เครื่องนุงหมเพียงเล็กนอย แตตองการความรัก ความเขาใน การยอมรับ และการมีคุณคาใน
สังคมมากกวา ดังนั้น บริการสวัสดิการสังคมที่จัดขึ้นจึงไมมีผลตอสุขภาพจิตผูสูงอายุ แตที่ผูสูงอายุ
มีความตองการบริการสวัสดิการสังคมอยูในระดับมากนั้น อาจเปนเพราะตองการลดคาใชจายหรือ
ลดภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว
4. การวิเคราะหพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย พฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ การมีสวนรวมในครอบครัว การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการแพทย ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการ
ศึกษาสังคมและวัฒนธรรม และความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานความมั่นคงทางรายไดและ
การทํางาน ที่มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ผลการวิเคราะห พบวา การมีสวนรวมในครอบครัว มีอํานาจในการทํานายภาวะ
สุขภาพจิตผูสูงอายุมากที่สุด รองลงมา คือ การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน พฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ โดยสามารถ
รวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ 32.70
โดยการมีสวนรวมในครอบครัว ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานาย
ภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ไดรอยละ 21.80 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ พบวา การมีสวนรวมใน
ครอบครัวมีความสัมพันธทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(r = .467) แสดงวา เมื่อผูสูงอายุมีสวนรวมในครอบครัวมากขึ้น ก็มีแนวโนมที่จะมีสุขภาพจิตดีขึ้น
ทั้งนี้เพราะ การทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัว เชน การรับประทานอาหารรวมกัน การดูทีวี
พรอมกัน การไดพูดคุยใหคําแนะนําปรึกษาแกบุตรหลาน ฯลฯ ทําใหผูสูงอายุไดรับการตอบสนอง
ความตองการทางดานจิตใจ อารมณ และสังคม รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของครอบครัว ไดรับกําลังใจ
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ความรัก ความเคารพนับถือจากบุตรหลาน รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสําคัญตอครอบครัว ดังการ
ศึกษาของ ปรีชา อุปโยคิน และคณะ (2538 : 43) ที่พบวา คุณคาของผูสูงอายุเกิดจากการเปนที่
ยอมรับและเปน ที่พึ่งของบุต รหลาน เปนคุณคาที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่บุตรหลานยอมรับทําใหเกิด
ความสุขและความพึงพอใจ สอดคลองกับ กาญจนีย สิทธิวงศ และคณะ (2539 : บทคัดยอ) และ
วราภรณ แสงวัชร (2537 : บทคัดยอ) ที่พบวา การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธกับภาวะ
สุขภาพจิตผูสูงอายุ ดังนั้น การมีสวนรวมในครอบครัว จึงมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิต
ผูสูงอายุ
การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถ
ทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุเพิ่มขึ้น รอยละ 6.30 โดยการมีสวนรวมในครอบครัว และการมี
สวนรวมในกิจกรรมของชุมชน สามารถรวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิตของผูสูงอายุไดรอยละ 28.10
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ พบวา การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนมีความสัมพันธทางบวกกับ
ภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (r = .388) แสดงวา เมื่อผูสูงอายุมีสวน
รวมในกิจกรรมของชุมชนมากขึ้น ก็มีแนวโนมที่จะมีสุขภาพจิตดีขึ้น ทั้งนี้เพราะการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆของชุมชน ชวยใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองยังมีความสามารถ มีประโยชนไมเปนภาระ
ผูอื่น ทั้งยังสรางความเพลิดเพลินใหกับผูสูงอายุ สอดคลองกับการศึกษาของ วีระพงษ กังวานนวกุล
(2543, อางถึงใน สุวัฒน ศรีสรฉัตร 2543 : 83) ที่พบวา การรวมกลุมทํากิจกรรมรวมกันของผูสูงอายุ
ทําใหผูสูงอายุมีโอกาสพบปะพูดคุยกันภายในกลุม รูสึกวาตนเองสามารถทํางานได เปนการใชเวลา
วางใหเปนประโยชน ทั้งยังชวยแกปญหาและพัฒนาชุมชนได ทําใหมีสุขภาพจิตดี และจารุนันท
สมบูรณสิทธิ์ (2535 : บทคัดยอ) ที่พบวา การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมมีความสัมพันธ
ทางบวกกับสุขภาพจิต ดังนั้นการมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนจึงมีอํานาจในการทํานายภาวะ
สุขภาพจิตผูสูงอายุ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3
สามารถทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุเพิ่มขึ้น รอยละ 3.10 โดยการมีสวนรวมในครอบครัว การมี
สวนรวมในกิจกรรมของชุมชน และพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย สามารถรวม
กันทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ 31.20 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ พบวา พฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกายมีความสัมพันธทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (r = .344) แสดงวา เมื่อผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ดานรางกายมากขึ้นก็มีแนวโนมที่จะมีสุขภาพจิตดีขึ้น ทั้งนี้เพราะการที่ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการ
บริโภคที่ถูกตองเหมาะสม โดยการรับประทานอาหารครบ 5 หมู จะชวยใหผูสูงอายุไดรับสารอาหาร
ครบ เนื่องจากอาหารเปนสิ่งที่จําเปนที่สุดสําหรับผูที่อยูในวัยสูงอายุในการที่จะปองกันไมใหรางกาย
เปลี่ยนแปลงเสื่อมถอยเร็วเกินไป การรับประทานอาหารที่มีคุณคาและปริมาณเพียงพอกับความ

125
ตองการของรางกายจะชวยสงเสริมใหผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง เชนเดียวกับการออกกําลังกาย
ที่ถูกตองเหมาะสมกับวัย โดยมีการเตรียมความพรอมของรางกายกอนออกกําลังกาย และออกกําลัง
กายอยางนอย 3 - 5 ครั้ง/สัปดาห จนรูสึกเหงื่อออก ซึ่งจะทําใหรูสึกกระปรี้กระเปา จิตใจสดชื่น
เปนสุข เพราะมีการหลั่งของสารสื่อประสาทเอ็นดอรฟน (Endorphine) การออกกําลังกายชวยชลอ
ความเสื่อมของรางกาย ทําใหรางกายแข็งแรงสมบูรณมีอายุยืน มีสุขภาพจิตดี นอกจากนี้พฤติกรรม
การปองกันอุบัติเหตุก็มีความสําคัญ เพราะการเสื่อมของระบบประสาทและประสาทสัมผัสตางๆ
ทําใหผูสูงอายุเกิดอุบัติเหตุไดงาย ทําใหเกิดความเจ็บปวยทั้งรางกายและจิตใจ เนื่องจากตองใชเวลา
นานในการรักษาและอาจพิการได ดังนั้นพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย จึงมีความ
สําคัญกับสุขภาพจิต และมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจ ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 4
สามารถทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุเพิ่มขึ้น รอยละ 1.50 โดยการมีสวนรวมในครอบครัว การมี
สวนรวมในกิจกรรมของชุมชน พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานรางกาย และพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจสามารถรวมกันทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุไดรอยละ 32.70
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ พบวา พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจมีความสัมพันธ
ทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.05 (r = .422 ) แสดงวา เมื่อผูสูงอายุ
มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจมากขึ้น ก็มีแนวโนมที่จะมีสุขภาพจิตดีขึ้น ทั้งนี้
เพราะการพักผอนหยอนใจโดยการฟงวิทยุ ดูโทรทัศน การทํางานอดิเรก ชวยใหผูสูงไดรับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ไดรับความรูใหม ทําใหทันสมัย การทํากิจกรรมทางศาสนา โดยการสวดมนต
ไหวพระ ฟงเทศน ศึกษาธรรม เปนการดูแลรักษาจิตอยางหนึ่งทําใหจิตใจสงบ ชวยให เขาใจชีวิต
แจมแจง ชัดเจนขึ้น และยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงตางๆในชีวิตไดงายและเร็วขึ้น (กระทรวง
สาธารณสุข, กรมอนามัย 2544 : 27) และการสรางเสริมคุณคาในตน โดยการถายทอดประสบการณ
ใหคําปรึกษาปญหาตางๆกับบุตรหลานหรือบุคคลอื่น และการทําประโยชนตอชุมชน ทําใหเกิด
ความภาคภูมิใจในคุณคาของตน ดังที่ปรีชา อุปโยคิน (2538 : 40 - 41) กลาววา คุณคาของผูสูงอายุ
ที่เกิดจากการสรางประโยชนในปจจุบัน มี 2 อยางคือ การไดมีโอกาสอบรม สั่งสอน ใหคําแนะนํา
ใหคําปรึกษา และเปนตัวอยางที่ดีแกลูกหลาน และการใชกําลังกายที่มีอยูชวยเหลือครอบครัว สังคม
ตามความสามารถ ดังนั้น พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเองดานจิตใจจึงมีอํานาจในการทํานาย
ภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการแพทย ไมถูกเลือกเขาสมการในการ
ทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ แสดงวา ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการแพทยไมมีผล
หรือไมมีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ พบวา ความตองการบริการ
สวัสดิการสังคมดานการแพทย มีความสัมพันธทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตในระดับต่ํา ( r = .110)
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ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูสูงอายุสวนใหญอยูในชวงผูสูงอายุตอนตน สามารถดูแลสุขภาพตนเองได และ
ยังคงมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ทางสังคม ทําใหไดรับขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพจากแหลงตางๆ เชน
จากเพื่อนบาน วิทยุ โทรทัศน และสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้หากเกิดการเจ็บปวย ก็ยังมี
บุตรหลานหรือเพื่อนบานใหการดูแลชวยเหลือ ดังนั้น ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดาน
การแพทยจึงไมมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม ไมถูก
เลือกเขาสมการในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ แสดงวา ความตองการบริการสวัสดิการสังคม
ด า นการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไมมีผลหรือไมมีอิทธิพลตอภาวะสุข ภาพจิตผูสูงอายุ เมื่อ
พิจ ารณาความสัมพัน ธ พบวา ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานการศึกษาสังคมและ
วัฒนธรรมมีความสัมพันธทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตในระดับต่ํา ( r = .217) อาจเปนเพราะบริการ
สวัสดิการสังคมที่จัดขึ้นไมตรงกับสภาพปญหาที่แทจริงของผูสูงอายุ หรือจํานวนครั้ง และความถี่ใน
การจัดนอย จึงไมมีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานความมั่นคงทางรายได และการทํางาน
ไมถูกเลือกเขาสมการในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุแสดงวาความตองการบริการสวัสดิการ
สังคมดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน ไมมีผลหรือไมมีอิทธิพลตอภาวะสุขภาพจิต
ผูสูงอายุ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ พบวา ความตองการบริการสวัสดิการสังคมดานความมั่นคง
ทางรายไดและการทํางาน มีความสัมพันธทางบวกกับภาวะสุขภาพจิตในระดับต่ํา (r = .193) ทั้งนี้
อาจเปนเพราะบริการสวัสดิการในดานนี้ยังมีนอยและไมไดมีการสงเสริมอยางจริงจัง ทั้งผูสูงอายุ
ไดรับการเกื้อหนุนดานรายไดจากบุตรถึงแมจะไมมาก แตก็ทําใหผูสูงอายุมีความรูสึกอบอุน มั่นคง
ดังนั้น บริการสวัสดิการสังคมดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางานจากรัฐและเอกชน จึงไมมี
อํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
5. การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ ในอําเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง
ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ พบวา กิจกรรมประจํา
วันสวนบุคคล ที่ผูสูงอายุทําแลวมีความสุขหรือมีสุขภาพจิตดีอันดับแรก คือ การทํางานและการ
พักผอน ทั้งนี้เพราะการทํางาน แสดงถึงความสามารถของผูสูงอายุที่ตอบสนองความตองการทาง
ดานรางกาย จิตใจ และเศรษฐกิจ งานของผูสูงอายุ ไดแก การทํางานบานเล็กๆ นอยๆ การลี้ยงหลาน
ฯลฯ ซึ่งเปนงานที่ไมมีรายได และการทํางานที่มีรายได เชน การคาขาย ทําสวน รับเลี้ยงเด็ก เปนตน
การทํางานทําใหผูสูงอายุเกิดความภูมิใจ รูสึกมีคุณคา ทั้งใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไมมีเวลา
คิดฟุงซาน สวนการพักผอน ไดแก ดูโทรทัศน ฟงวิทยุ การนอน หรืออยูเฉยๆ คนเดียว ทําใหผูสูงอายุ
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เกิดความเพลิดเพลิน มีความรู ความสุข ความสงบ สวนกิจกรรมทางสังคม ที่ทําใหผูสูงอายุมีความ
สุขและมีสุขภาพจิตดี อันดับแรก คือ การพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว เพราะการกระทําดังกลาว
ทําใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของครอบครัว ทําใหไมเหงา และมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
มีความเขาใจกัน ตลอดจนมีความรักตอกันและกัน และสิ่งที่ทําใหผูสูงอายุมีความภูมิใจมากที่สุด คือ
ภูมิใจในตนเองที่ไดชวยเหลือผูอื่น และภูมิใจที่ลูกเปนคนดี สิ่งที่ทําใหผูสูงอายุผิดหวังมากที่สุด คือ
การที่ลูกมีปญหา การสูญเสียคนรัก และสิ่งที่ทําใหผูสูงอายุมีความสุขที่สุด คือ การไดอยูกับลูกหลาน
และสิ่งที่ทําใหผูสูงอายุมีความทุกขที่สุด คือ การมีโรคภัยไขเจ็บ สรุปไดวา ลูกและครอบครัวมีความ
สําคัญตอผูสูงอายุมาก เปนความภูมิใจ ความหวัง ความสุข และความทุกขของผูสูงอายุ และมีผลตอ
สุขภาพจิตของผูสูงอายุ เปนการยืนยันผลของการวิจัยเชิงสํารวจ ที่พบวา การมีสวนรวมในครอบครัว
เปนตัวแปรแรกที่มีอํานาจในการทํานายภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ ดังนั้น จึงควรชวยกันสงเสริมความ
เปนปกแผน และความแข็งแกรงของสถาบันครอบครัวใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะของการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 สวน คือ ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
และขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
1.1 ควรสงเสริมบทบาทของครอบครัวในการดูแลผูสูงอายุ โดยการปลูกฝงคานิยม
แกบุตรหลาน เยาวชน ใหมีความรับผิดชอบตอครอบครัว มีความกตัญู ดูแลเอาใจใส ใหความรัก
ความเคารพและเห็นคุณคาของผูสูงอายุ ไมทอดทิ้ง เนื่องจากบุตรหลานและครอบครัวเปนสิ่งที่มี
ความหมายที่สุดสําหรับผูสูงอาย
1.2 ควรสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุมีสวนรวมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุมีสวนรวมในชุมชนอยูในระดับปานกลาง และการมีสวนรวมในชุมชน
มีผลตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ โดยสถาบันครอบครัวควรเปนสถาบันหลักในชวยเหลือ สนับสนุน
ใหผูสูงอายุไดทํากิจกรรมที่ผูสูงอายุสนใจสนใจ เชน การใหขอมูลขาวสาร กําลังใจ และทุนทรัพย
เปนตน นอกจากนี้ รัฐบาลควรสงเสริมทางดานวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อใหผูสูงอายุไดมี
สวนรวมและมีโอกาสในการถายทอดความรู ความสามารถ ซึ่งมีความสําคัญตอการเกื้อหนุนทาง
ดานอารมณ และจิตใจของผูสูงอายุเปนอยางมาก เชน จัดพิธีรดน้ําดําหัวในวันสงกรานต จัดใหมีวัน
ครอบครัว เปนตน
1.3 ควรสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุ มีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น
เนื่องจากผลการวิจัย พบวา ผูสูงอายุมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง และ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพมีผลตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของจัดอบรม
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สัมมนาเพื่อใหค วามรูและมีการฝก ปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ทั้งมีการติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่อง
1.4 ควรจัดบริการสวัสดิการสังคมใหสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ โดย
คํานึงถึงสภาพปญหาและตามความจําเปน และควรทําในเชิงปองกัน เชน จัดกลุมอาชีพที่เหมาะสม
เพื่อใหผูสูงอายุมีรายได เปนการแกไขปญหาเศรษฐกิจระยะยาว สงเสริมใหผูสูงอายุที่มีความรูหรือ
เปนปราชญของชุมชน ไดมีโอกาสถายทอดความรู เปนครูสอนวิชาชีพตางๆตามถนัด
1.5 หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการรณรงคเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพจิต โดยผาน
สื่อตางๆ เชน แผนพับ วิทยุ หอกระจายขาว หรือจัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทางศาสนา
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน และมีการใหบริการใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพแกผูสูงอายุใน
ชุมชน เพื่อเปนการปองกันกอนที่จะมีปญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้น
2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานอื่นๆที่จะสงผลตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ เพื่อ
จะไดทราบวามีปจจัยใดอีกบางที่มีผลตอภาวะสุขภาพจิต
2.2 ควรมีการศึกษาถึง การสงเสริมปจจัยที่มีผลตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ เพื่อเปน
การสงเสริมใหเกิดภาวะสุขภาพจิตที่ดีอยางตอเนื่อง
2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอภาวะสุขภาพจิตของ
ผูสูงอายุ เพื่อจะไดนําผลการวิจัยมาใชในการสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
2.4 การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดาน เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีใหมๆ
สงผลกระทบตอประชากรทุกวัย ดังนั้นจึงควรศึกษาเกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิต และผลกระทบที่
ผูสูงอายุไดรับ เพื่อจะไดทราบถึงปญหา อันจะนําไปสูแนวทางในการปองกัน และแกไขตอไป
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RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA)
( พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง )
Item – total Statistics
Scale
Mean
If Item
Deleted
A1
36.2333
A2
36.2000
A3
36.6000
A4
36.4333
A5
36.7667
A6
36.5667
A7
35.8667
A8
35.9333
A9
35.9667
A10
35.9000
A11
35.9333
A12
36.3333
A13
36.2333
A14
36.2333
A15
35.8667
A16
36.5667
A17
36.7333
A18
36.4333
Reliability Coefficients
N of Case = 30
Alpha
= .7881

Scale
Variance
if-Item
Deleted
42.1851
42.9241
45.0759
39.8402
42.3230
41.5644
43.9126
43.6506
44.3782
44.1621
42.6851
41.2644
43.9782
41.2885
43.4299
41.6333
43.5126
40.8057

Corrected
ItemTotal
Correlation
.4349
.3075
.1442
.5107
.3599
.4395
.2691
.2735
.2236
.2928
.3940
.4719
.2191
.4655
.3178
.5285
.3823
.5636

N of Item = 18

Squarced
Multiple
Correlation
.6229
.4726
.5738
.8679
.7356
.8275
.5098
.6090
.7093
.7926
.7510
.7235
.4975
.5949
.6603
.6314
.8114
.7544

Alpha
if-Item
Deleted
.7738
.7827
.7928
.7667
.7789
. 7730
. 7846
.7846
.7874
.7828
.7766
7706
.7889
.7711
.7815
.7682
.7780
.7647

142
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA)
( การมีสวนรวมในชุมชน )
Item – total Statistics
Scale
Mean
If Item
Deleted
B1
17.2667
B2
17.0000
B3
17.2000
B4
17.5000
B5
17.2667
B6
17.1333
B7
16.5000
B8
17.7000
B9
17.6667
B10
17.2667
Reliability Coefficients
N of Case = 30
Alpha
= .8557

Scale
Variance
if-Item
Deleted
25.9954
25.5862
22.7172
25.2241
23.3747
24.6713
27.44310
24.8379
24.7816
22.8920

Corrected
ItemTotal
Correlation
.3654
.4211
.7345
.5615
.7798
.5541
.2870
.6461
.5660
.7169

N of Item = 10

Squarced
Multiple
Correlation
.3971
.5030
.6308
.5853
.8240
.5289
.3256
.5320
.4525
.6525

Alpha
if-Item
Deleted
.8597
.8546
.8253
.8423
.8233
.8427
.8622
.8360
.8417
.8271
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RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA)
( ความตองการบริการสวัสดิการสังคม )
Item – total Statistics
Scale
Mean
If Item
Deleted
C1
30.0667
C2
30.2333
C3
30.0667
C4
29.9667
C5
30.2333
C6
31.0000
C7
31.0333
C8
31.0000
C9
30.3333
C10
30.4000
C11
30.7000
C12
30.7000
C13
30.7667
C14
30.0333
C15
29.8667
Reliability Coefficients
N of Case = 30
Alpha
= .8414

Scale
Variance
if-Item
Deleted
27.0989
27.0126
27.1678
27.2747
27.2195
26.4828
26.7920
26.5517
26.0920
24.9379
24.4931
25.7345
24.3920
27.2747
28.4644

Corrected
ItemTotal
Correlation
.5083
.4705
.3781
.4935
.3076
.4469
.3968
.4846
.4914
.5186
.6620
.5762
.6425
.3631
.2864

N of Item = 15

Squarced
Multiple
Correlation
.7959
.7738
.6622
.5691
.3219
.6560
.4595
.6613
.6366
.6232
.7647
.7246
.7790
.4304
.5805

Alpha
if-Item
Deleted
.8308
.8321
.8369
.8317
.8421
.8331
.8362
.8310
.8304
.8293
.8186
.8253
.8198
.8377
.8405
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RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA)
( ภาวะสุขภาพจิต )
Item – total Statistics
Scale
Mean
If Item
Deleted
D1
34.1667
D2
34.2000
D3
34.4333
D4
34.2333
D5
34.2000
D6
33.8667
D7
34.2000
D8
34.1000
D9
34.5000
D10
33.8667
D11
34.2000
D12
34.0667
D13
34.4000
D14
34.2667
D15
34.7000
D16
34.6000
Reliability Coefficients
N of Case = 30
Alpha
= .8260

Scale
Variance
if-Item
Deleted
34.2816
32.9931
34.3230
36.3920
35.5448
36.8782
36.9931
37.7483
33.8448
37.2230
34.7172
34.6161
37.4207
36.4092
34.5621
33.8345

Corrected
ItemTotal
Correlation
.6080
.7285
.6093
.2601
.3402
.4120
.2332
.1827
.5753
.3584
.5596
.6026
.1990
.3625
.4748
.5601

N of Item = 16

Squarced
Multiple
Correlation
.7486
.7995
.7729
.3970
.8074
.4555
.6664
.6757
.7734
.4931
.7255
.7503
.5299
.6279
.5719
.7306

Alpha
if-Item
Deleted
.8061
.7977
.8062
.8290
.8236
.8185
.8293
.8309
.8071
.8208
.8071
.8071
.8309
.8205
.8138
.8080
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แบบสัมภาษณ
เรื่องอิทธิพลของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน
และความตองการบริการสวัสดิการสังคมตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
คําชี้แจง

1. แบบสัมภาษณฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อ วัดภาวะสุขภาพจิต และปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาวะ
สุขภาพจิตของทาน โดยแบงแบบสัมภาษณนี้ออกเปน 6 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล
สวนที่ 2 แบบสัมภาษณพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
สวนที่ 3 แบบสัมภาษณการมีสวนรวมในชุมชน
สวนที่ 4 แบบสัมภาษณความตองการบริการสวัสดิการสังคม
สวนที่ 5 แบบสัมภาษณภาวะสุขภาพจิต
สวนที่ 6 แบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูสูงอายุเกี่ยวกับสุขภาพจิต
2. ขอความรวมมือใหทานตอบแบบสัมภาษณตรงตามความเปนจริงกับตัวทานมากที่สุด
และกรุณาตอบแบบสัมภาษณใหครบทุกขอ
3.คําตอบของท า นจะไม มี ผ ลใดๆที่ ก อให เ กิ ด ความเสียหายแกตัวทาน แตจ ะเกิด
ประโยชนตอตัวทานทั้งทางตรงและทางออม กลาวคือ ทราบถึงระดับภาวะสุขภาพจิต พฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ การมีสวนรวมในชุมชนและความตองการบริการสังคม นอกจากนี้ ขอมูลดังกลาว
จะมีประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการจัดทําแผน และกิจกรรมไดสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของผูสูงอายุในชุมชน
ขอขอบพระคุณ
สุนันทา คุมเพชร
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสัมภาษณ
เรื่องอิทธิพลของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง การมีสวนรวมในชุมชน
และความตองการบริการสวัสดิการสังคมตอภาวะสุขภาพจิตผูสูงอายุ
ในอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล
คําอธิบาย กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงใน ( ) ที่ตรงกับคําตอบของผูสูงอายุที่ใหสัมภาษณ
และเติมขอความในชองวางใหสมบูรณ

สําหรับผูวิจัย
1. เพศ

( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
…………… ป …………เดือน
3. สถานภาพสมรส
( ) คู
( ) เดี่ยว (โสด /มาย / หยา /แยกกันอยู)
4. รายได
………………บาทตอเดือน
5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว …………………. คน(รวมผูสูงอายุดวย)
6. เขตที่อยูอาศัย
( ) ในเขตเทศบาล
( ) นอกเขตเทศบาล
7. การเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
( ) เปน
( ) ไมเปน
8. การประกอบอาชีพในปจจุบัน
( ) ประกอบอาชีพ คือ…………………………..
( ) ไมไดประกอบอาชีพ

Sex
Age

o
o

Sta o
Inc o
Cou o
Hou o
Mem o
Occ o
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สวนที่ 2 แบบสัมภาษณพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
คําอธิบาย กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่มีขอความตรงกับตัวทานมากที่สุด และขอความรวมมือ
ตอบคําถามทุกขอ
ขอคําถามตอไปนี้จะถามถึงประสบการณของทาน ในชวง 1 เดือนที่ผานมา ใหทานสํารวจ
ตัวเองและประเมินเหตุการณ ความคิด ความรูสึก ของทาน วาอยูในระดับใด แลวตอบลงในชองคํา
ตอบที่เปนจริงกับตัวทานมากที่สุดโดยคําตอบจะมี 3 ตัวเลือก คือ
มาก
หมายถึง
ทานปฏิบัติเชนนั้นบอยครั้งหรือเปนประจํา
ปานกลาง
หมายถึง
ทานปฏิบัติเชนนั้นเปนบางครั้ง
นอย
หมายถึง
ทานปฏิบัติเชนนั้นนานๆครั้งหรือไมเคยปฏิบัติเลย
ขอคําถาม
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานรางกาย
พฤติกรรมโภชนาการ
1.ในแตละวัน ทานรับประทานอาหารครบทั้งอาหาร
ประเภทแปง เนื้อสัตว ผัก ผลไม และไขมัน
2.ทานรับประทานอาหารที่มีลักษณะออนนุม เปอย ยุย
เคี้ยวงาย
3. ทานมีปญหาเรื่องการขับถาย เชน ทองผูก เปนตน
พฤติกรรมการออกกําลังกาย
4. ทานออกกําลังกาย 3- 5 ครั้ง/สัปดาห (โดยการเดินหรือ
ทํากายบริหาร ฯลฯ จนรูสึกเหงื่อออก )
5. กอนออกกําลังกายทานจะเตรียมความพรอมของราง
กายโดยการยืดแขน ขา หรือกายบริหาร ประมาณ 5-10
นาที
6. การออกกําลังกายทําใหทานรูสึกปลอดโปรงโลงสบาย
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
7. ทานเดินสะดุดสิ่งของในบาน
8. กอนใชยาทุกครั้งทานดูใหแนชัดวาเปนยาที่ทาน
ตองการ
9. ทานกาวเดินดวยความระมัดระวังไมใหหกลม

มาก

ปานกลาง

นอย
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ขอคําถาม
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานจิตใจ
พฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ
10. ทานฟงวิทยุ ดูโทรทัศนรายการที่ทานชอบ
11. ทานมีเวลาสวนตัวในการพักผอนหยอนใจ
12. ทานมีงานที่ใหความเพลิดเพลินในยามวาง
พฤติกรรมทางศาสนา
13. ทานศึกษาหลักธรรมคําสอนในศาสนาที่ทานนับถือ
เชนอานหนังสือธรรมะ ฟงเทศน สนทนาธรรมกับ
ผูอื่น ฯลฯ
14. ทานไปวัด หรือมัสยิด หรือโบสถเพื่อประกอบพิธี
ทางศาสนา
15. การทํากิจกรรมทางศาสนา เชน การสวดมนต ฯลฯ
ทําใหทานมีจิตใจเขมแข็ง
พฤติกรรมการสรางเสริมคุณคาในตน
16. ทานถายทอดประสบการณ ความสามารถตางๆที่มี
แกผูอื่นเชน การทําอาหาร การซอมเครื่องใชไมสอย
ในบาน ฯลฯ
17. ทานใหคําปรึกษาปญหาตางๆแกบุตรหลานและผูอื่น
18. ทานทํางานเพื่อชวยเหลือชุมชนหรือทําประโยชนตอ
ชุมชน

มาก

ปานกลาง

นอย
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สวนที่ 3 แบบสัมภาษณการมีสวนรวมในชุมชน
ขอคําถาม
การมีสวนรวมในครอบครัว
1. ทานรับประทานอาหารคนเดียว
2. ทานดูโทรทัศนพรอมกับสมาชิกในครอบครัว
3. ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจและรับรูเรื่องราวตางๆ
ในครอบครัว
4. ทานและสมาชิกในครอบครัวมีเวลาสนุกสนานรวมกัน
5. เมื่อครอบครัวมีกิจกรรมใดๆ ทานมักจะไดรับการ
ชักชวนใหมีสวนรวมเสมอ
การมีสวนรวมในชุมชน
6. ทานสนใจติดตามขาวสารการเปลี่ยนแปลงตางๆใน
ชุมชน
7. ทานมีสวนรวมในการเมือง เชนไปเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร เลือกตั้งกรรมการหมูบาน อบต. เปนตน
8. ทานเปนสมาชิกชมรมและเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ
ชมรม เชน ชมรมผูสูงอายุ ชมรมฌาปนกิจ เปนตน
9. ทานมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน วัด ถนน คูคลอง
(เชน รวมคิด รวมแรงกาย หรือทุนทรัพย ฯลฯ)
10. ทานไปรวมงานสังคม เชน งานวันผูสูงอายุ
วันสงกรานต งานแตงงาน งานบวช ฯลฯ

มาก

ปานกลาง

นอย
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สวนที่ 4 แบบสัมภาษณความตองการบริการสวัสดิการสังคม
คําอธิบาย กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่มีขอความตรงกับตัวทานมากที่สุดและขอความรวม
มือตอบคําถามทุกขอ
ขอคําถามตอไปนี้ จะถามถึงความตองการบริการสวัสดิการสังคมของทาน ใหทานสํารวจตัว
เองและประเมินความตองการดังกลาว วาอยูในระดับใด แลวตอบลงในชองคําตอบที่เปนจริงกับตัว
ทานมากที่สุดโดย คําตอบจะมี 3 ตัวเลือก คือ
ตองการมาก
หมายถึง ทานตองการบริการนั้นในระดับมาก
ตองการปานกลาง
หมายถึง ทานตองการบริการนั้นในระดับปานกลาง
ตองการนอย
หมายถึง ทานตองการบริการนั้นในระดับนอย
ขอคําถาม
ดานการแพทย
1. ทานตองการใหเจาหนาที่สาธารณสุข นักสังคม
สงเคราะหฯลฯ ไปเยี่ยมเยียนผูสูงอายุถึงบาน
2. ทานตองการใหมีบริการตรวจสุขภาพประจําปแก
ผูสูงอายุ
3. ทานตองการบริการใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติ
ตนเกี่ยวกับการปองกันโรคที่มักพบในผูสูงอายุ เชน
ปวดหลัง ขอเสื่อม ความดันโลหิตสูง เปนตน
4. ทานตองการใหมีการใหความรูดานการสงเสริมสุขภาพ
แกผูสูงอายุในชุมชนผานสื่อตางๆ เชน หอกระจายขาว
แผนพับ ใบปลิว เปนตน
5. ทานตองการอุปกรณอํานวยความสะดวกในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน เชน เครื่องชวยฟง แวนตา ฟนปลอม
ไมเทา เปนตน
ดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
6. ทานตองการใหมีการใหความรูและคําปรึกษาทาง
กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดการมรดก โอนทรัพยสิน
การพินัยกรรม เปนตน

ระดับความตองการ
มาก ปานกลาง นอย
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ขอคําถาม
7. ทานตองการโอกาสในการถายทอดความรู ความ
สามารถเกี่ยวกับประสบการณ อาชีพ และภูมิปญญา
ของทานแกผูอื่น
8. ทานตองการพัฒนาความรูความสามารถในเรื่องตางๆ
เชน การเปนผูไกลเกลี่ย แกไขความขัดแยงการคลายเครียด
9. ทานตองการใหมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการยกยอง
ผูสูงอายุ
10. ทานตองการใหมีชมรมผูสูงอายุในชุมชน เพราะคิดวามี
ประโยชนตอผูสูงอายุ
ดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน
11. ทานตองการใหมีการจัดฝกอบรม แนะแนวอาชีพแก
ผูสูงอายุ
12. ทานตองการใหมีการจัดกิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานอาชีพตางๆ แกผูสูงอายุในโอกาสที่เหมาะสม
13. ทานตองการใหมีการจัดอาชีพเสริมใหแกผูสูงอายุโดย
เชิญวิทยากรที่มีความรูดานอาชีพตางๆมาถายทอดความรู
ใหผูสูงอายุ
14. ทานตองการไดรับบริการพิเศษอื่นๆ เชน สิทธิในการเขา
รับบริการตรวจรักษากอนวัยอื่น การลดหยอนภาษี
การลดคาโดยสาร เปนตน
15. ทานตองการใหมีการดูแลชวยเหลือเกี่ยวกับการดํารงชีวิต
ของผูสูงอายุที่ไมมีญาติหรือไมสามารถดูแลตัวเองได

ระดับความตองการ
มาก ปานกลาง
นอย
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สวนที่ 5 แบบสัมภาษณภาวะสุขภาพจิต
คําอธิบาย กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชองที่มีขอความตรงกับตัวทานมากที่สุด
ขอคําถามตอไปนี้จะถามถึงประสบการณของทาน ใหทานสํารวจตัวเองและประเมิน
เหตุการณ อาการ ความรูสึกของทาน วาอยูในระดับใด แลวตอบลงในชองคําตอบที่เปนจริงกับ
ตัวทานมากที่สุดโดยคําตอบจะมี 3 ตัวเลือก คือ
มาก
หมายถึง มีเหตุการณ อาการ ความรูสึก หรือเห็นดวยกับเรื่องนั้นๆ มาก
ปานกลาง หมายถึง มีเหตุการณ อาการ ความรูสึก หรือเห็นดวยกับเรื่องนั้นๆ ปานกลาง
นอย
หมายถึง
มีเหตุการณ อาการ ความรูสึก หรือเห็นดวยกับเรื่องนั้นๆ นอย
ขอคําถาม
มาก ปานกลาง นอย
ความพึงพอใจในชีวิต
1. ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต (เชน มีความสุข, ความสงบ)
2. ทานมีอารมณ แจมใส ราเริง
3. ทานรูสึกวาชีวิตนี้ยังมีความหวังและมีสิ่งที่นาสนใจ
4. ปจจุบันทานมีความรูสึกเหงา เศรา วิตกกังวล
5. ทานรูสึกเสียใจกับความผิดพลาดในอดีต
ความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
6. ทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบาน
7. ทานรูสึกอึดอัดใจหรือลําบากใจในการอยูรวมกับผูอื่น
8. ทานสามารถทักทาย พูดคุยกับผูอื่นหรือคนแปลกหนาได
9. ทานและเพื่อนบานสามารถพึ่งพาอาศัยกันได
10. ทานมีความปรารถนาดีตอผูอื่น
ความสามารถในการจัดการกับปญหา
11. ทานสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตไดดีเสมอ
12. ทานพรอมที่จะเผชิญปญหา (ไมกลัวปญหาที่จะเกิดขึ้น)
13. ทานสามารถทําใจยอมรับไดกับการสูญเสียบุคคลที่รัก
เชน เพื่อน ญาติ เปนตน
14. ทานสามารถปรับใจยอมรับความผิดหวังที่เกิดขึ้นได
15. ทานมั่นใจวาญาติหรือเพื่อนจะชวยเหลือทานในยามที่
ทานตองการ
16. เมื่อมีปญหาทานสามารถขอความชวยเหลือจากคนในชุมชนได
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สวนที่ 6 แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผูสูงอายุ มีประเด็นคําถาม ดังนี้
6.1 กิจกรรมประจําวันกิจกรรมใดที่ทานเห็นวามีความสําคัญ และทําใหทานมีความสุข
หรือมีสุขภาพจิตดี
- กิจกรรมสวนบุคคล ไดแก การออกกําลังกาย, การพักผอน , การทํางาน และการ
ทํากิจกรรมทางศาสนา( เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย)
- กิจกรรมทางสังคม ไดแก การพูดคุยกับบุคคลในครอบครัว , การสนุกสนาน
กับผูอื่น (การทํากิจกรรมในชมรม)และการชวยเหลือผูอื่น (ทางความคิด แรงกาย ทางทุนทรัพย)
( เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย)
6.2 ความคิด ความรูสึกของผูสูงอายุในเรื่องตอไปนี้
- อะไรที่ทําใหทานภูมิใจที่สุด
- อะไรที่ทําใหทานผิดหวังที่สุด
- อะไรที่ทําใหทานมีความสุขที่สุด
- อะไรที่ทําใหทานมีความทุกขที่สุด
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คาคะแนนของแบบสัมภาษณเมื่อจําแนกเปนรายขอ
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สวนที่ 2 แบบสัมภาษณพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตนเอง
ขอคําถาม
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานรางกาย
พฤติกรรมโภชนาการ
1.ในแตละวัน ทานรับประทานอาหารครบทั้งอาหาร
ประเภทแปง เนื้อสัตว ผัก ผลไม และไขมัน
2.ทานรับประทานอาหารที่มีลักษณะออนนุม เปอย
ยุย เคี้ยวงาย
3. ทานมีปญหาเรื่องการขับถาย เชน ทองผูก เปนตน
พฤติกรรมการออกกําลังกาย
4. ทานออกกําลังกาย 3- 5 ครั้ง/สัปดาห (โดยการเดิน
หรือทํากายบริหาร ฯลฯ จนรูสึกเหงื่อออก )
5. กอนออกกําลังกายทานจะเตรียมความพรอมของ
รางกายโดยการยืดแขน ขา หรือกายบริหาร
ประมาณ 5-10 นาที
6. การออกกําลังกายทําใหทานรูสึกปลอดโปรง
โลงสบาย
พฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุ
7. ทานเดินสะดุดสิ่งของในบาน
8. กอนใชยาทุกครั้งทานดูใหแนชัดวาเปนยาที่ทาน
ตองการ
9. ทานกาวเดินดวยความระมัดระวังไมใหหกลม
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดานจิตใจ
พฤติกรรมการพักผอนหยอนใจ
10. ทานฟงวิทยุ ดูโทรทัศนรายการที่ทานชอบ
11. ทานมีเวลาสวนตัวในการพักผอนหยอนใจ
12. ทานมีงานที่ใหความเพลิดเพลินในยามวาง

X

2.16

จํานวน / รอยละ
มาก ปานกลาง

96/25.7

นอย

242/64.7

36/9.6

2.30 153/40.9 179/47.9
2.39 207/55.3 106/28.3

42/11.2
61/16.3

2.03 134/35.8 119/31.8 121/32.4
1.73

74/19.8

125/33.4 175/46.8

2.24

172/46

119/31.8

83/22.2

2.52 240/64.2

87/23.3

47/12.6

2.67 279/74.6
2.57 249/66.6

68/18.2
91/24.3

27/7.2
34/9.1

2.49 219/58.6 120/32.1
2.38 186/49.7 143/38.2
2.08 116/31 172/46.8

35/9.4
45/12
86/23
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ขอคําถาม
พฤติกรรมทางศาสนา
13. ทานศึกษาหลักธรรมคําสอนในศาสนาที่ทาน
นับถือเชน อานหนังสือธรรมะ ฟงเทศน
สนทนาธรรมกับผูอื่น ฯลฯ
14. ทานไปวัด หรือมัสยิด หรือโบสถเพื่อประกอบ
พิธีทางศาสนา
15. การทํากิจกรรมทางศาสนา เชน การสวดมนต
ฯลฯ ทําใหทานมีจิตใจเขมแข็ง
พฤติกรรมการสรางเสริมคุณคาในตน
16. ทานถายทอดประสบการณ ความสามารถตางๆ
ที่มีแกผูอื่นเชน การทําอาหาร การซอมเครื่องใช
ไมสอยในบาน ฯลฯ
17. ทานใหคําปรึกษาปญหาตางๆแกบุตรหลานและ
ผูอื่น
18. ทานทํางานเพื่อชวยเหลือชุมชนหรือทํา
ประโยชนตอชุมชน

X

จํานวน / รอยละ
มาก ปานกลาง

นอย

1.93

91/24.3

164/43.9 119/31.8

1.89

95/25.4

143/38.2 136/36.4

2.06 120/32.1 156/41.7

1.84

64/17.1

185/49.5 125/33.4

2.09 110/29.4 188/50.3
1.96

89/23.8

98/26.2

76/20.3

180/48.1 105/28.1
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สวนที่ 3 แบบสัมภาษณการมีสวนรวมในชุมชน

ขอคําถาม
การมีสวนรวมในครอบครัว
1. ทานรับประทานอาหารคนเดียว
2. ทานดูโทรทัศนพรอมกับสมาชิกในครอบครัว
3. ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจและรับรูเรื่องราว
ตางๆ ในครอบครัว
4. ทานและสมาชิกในครอบครัวมีเวลาสนุกสนาน
รวมกัน
5. เมื่อครอบครัวมีกิจกรรมใดๆ ทานมักจะไดรับ
การชักชวนใหมีสวนรวมเสมอ
การมีสวนรวมในชุมชน
6. ทานสนใจติดตามขาวสารการเปลี่ยนแปลง
ตางๆในชุมชน
7. ทานมีสวนรวมในการเมือง เชนไปเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เลือกตั้งกรรมการ
หมูบาน อบต. เปนตน
8. ทานเปนสมาชิกชมรมและเขารวมกิจกรรม
ตางๆของชมรม เชน ชมรมผูสูงอายุ ชมรม
ฌาปนกิจ เปนตน
9. ทานมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน วัด ถนน
คูคลอง (เชน รวมคิดรวมแรงกาย หรือทุนทรัพย )
10. ทานไปรวมงานสังคม เชน งานวันผูสูงอายุ
วันสงกรานต งานแตงงาน งานบวช ฯลฯ

จํานวน / รอยละ
X

มาก

ปานกลาง

นอย

2.12 107/28.6 114/30.5 153/40.9
2.17 83/22.2 143/38.2 148/39.6
2.26 74/19.8 127/34 173/46.3
2.00 97/25.9

181/48.4

2.20 79/21.1

142/38.0 153/40.9

2.17 78/20.9

153/40.9 143/38.2

2.48 59/15.8

76/20.3

239/63.9

1.93 156/41.7

90/24.1

128/34.2

1.83 149/39.8 141/37.7

84/22.5

2.25 65/17.4

96/25.7

150/40.1 159/42.5
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สวนที่ 4 แบบสัมภาษณความตองการบริการสวัสดิการสังคม

ขอคําถาม
ดานการแพทย
1. ทานตองการใหเจาหนาที่สาธารณสุข นักสังคม
สงเคราะหฯลฯ ไปเยี่ยมเยียนผูสูงอายุถึงบาน
2. ทานตองการใหมีบริการตรวจสุขภาพประจําป
แกผูสูงอายุ
3. ทานตองการบริการใหคําปรึกษา แนะนําในการ
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการปองกันโรคที่มักพบในผูสูง
อายุ เชน ปวดหลัง ขอเสื่อม ความดันโลหิตสูง
4. ทานตองการใหมีการใหความรูดานการสงเสริม
สุขภาพแกผูสูงอายุในชุมชนผานสื่อตางๆ เชน
หอกระจายขาว แผนพับ ใบปลิว เปนตน
5. ทานตองการอุปกรณอํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน เชน เครื่องชวยฟง แวนตา
ฟนปลอม ไมเทา เปนตน
ดานการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
6. ทานตองการใหมีการใหความรูและคําปรึกษา
ทางกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดการมรดก โอน
ทรัพยสิน การพินัยกรรม เปนตน
7. ทานตองการโอกาสในการถายทอดความรู ความ
สามารถเกี่ยวกับประสบการณ อาชีพ และภูมิ
ปญญาของทานแกผูอื่น
8. ทานตองการพัฒนาความรูความสามารถในเรื่อง
ตางๆ เชน การเปนผูไกลเกลี่ย แกไขความ
ขัดแยง การคลายเครียด เปนตน
9. ทานตองการใหมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ยกยองผูสูงอายุ

จํานวน / รอยละ
X

มาก

ปานกลาง

นอย

2.45 212/56.7 119/31.8

43/11.5

2.76 301/80.5

58/15.5

15/4.0

2.71 282/75.4

77/20.6

15/4.0

2.50 214/57.2 132/35.3

28/7.5

2.11 172/46.0

71/19

131/35

1.86 94/25.1

134/35.8

146/39

1.91 81/21.7

179/47.9 114/30.5

1.89 68/18.2

197/52.7 109/29.1

2.50 216/57.8 128/34.2

30/8.0
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ขอคําถาม
10. ทานตองการใหมีชมรมผูสูงอายุในชุมชน
เพราะคิดวามีประโยชนตอผูสูงอายุ
ดานความมั่นคงทางรายไดและการทํางาน
11. ทานตองการใหมีการจัดฝกอบรม แนะแนว
อาชีพแกผูสูงอายุ
12. ทานตองการใหมีการจัดกิจกรรมเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานอาชีพตางๆ แกผูสูงอายุในโอกาส
เหมาะสม
13. ทานตองการใหมีการจัดอาชีพเสริมใหแกผูสูง
อายุโดยเชิญวิทยากรที่มีความรูดานอาชีพตางๆ
มาถายทอดความรูใหผูสูงอายุ
14. ทานตองการไดรับบริการพิเศษอื่นๆ เชน สิทธิ
ในการเขารับบริการตรวจรักษากอนวัยอื่น การ
ลดหยอนภาษี การลดคาโดยสาร เปนตน
15. ทานตองการใหมีการดูแลชวยเหลือเกี่ยวกับ
การดํารงชีวิตของผูสูงอายุที่ไมมีญาติหรือไม
สามารถดูแลตัวเองได

จํานวน / รอยละ
X

มาก

ปานกลาง

นอย

2.68 275/73.5 78/20.9

21/5.6

2.27 164/43.9 146/39.0

64/17.1

2.30 160/42.8 168/44.9

46/12.3

2.33 184/49.2 129/34.5

61/16.3

2.69 275/73.5 82/21.9

17/4.5

2.80

83.7

49/13.1

12/3.2
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สวนที่ 5 ภาวะสุขภาพจิต

ขอคําถาม
ความพึงพอใจในชีวิต
ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต (เชนมีความสุข, ความสงบ)
2. ทานมีอารมณ แจมใส ราเริง
3. ทานรูสึกวาชีวิตนี้ยังมีความหวังและสิ่งที่นาสนใจ
4. ปจจุบันทานมีความรูสึกเหงา เศรา วิตกกังวล
5. ทานรูสึกเสียใจกับความผิดพลาดในอดีต
ความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
6. ทานมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบาน
7. ทานรูสึกอึดอัดใจหรือลําบากใจในการ
อยูรวมกับผูอื่น
8. ทานสามารถทักทาย พูดคุยกับผูอื่นหรือ
คนแปลกหนาได
9. ทานและเพื่อนบานสามารถพึ่งพาอาศัยกันได
10. ทานมีความปรารถนาดีตอผูอื่น
ความสามารถในการจัดการกับปญหา
11. ทานสามารถแกไขปญหาตางๆ ในชีวิตไดดีเสมอ
12. ทานพรอมที่จะเผชิญปญหา (ไมกลัวปญหาที่จะ
เกิดขึ้น)
13. ทานสามารถทําใจยอมรับไดกับการสูญเสีย
บุคคลที่รักเชน เพื่อน ญาติ เปนตน
14. ทานสามารถปรับใจยอมรับความผิดหวัง
ที่เกิดขึ้นได
15. ทานมั่นใจวาญาติหรือเพื่อนจะชวยเหลือทาน
ในยามที่ทานตองการ
16. เมื่อมีปญหาทานสามารถขอความชวยเหลือ
จากคนในชุมชนได

จํานวน / รอยละ
X

มาก

ปานกลาง

นอย

2.44
2.39
2.30
2.43
2.44

191/51.1
170/45.5
164/43.9
208/55.6
218/58.3

157/42.0
181/48.8
159/42.5
120/32.1
103/27.5

20/7.0
23/6.1
51/13.6
46/12.3
53/14.2

2.59 227/60.7 139/37.2
2.45 209/55.9 125/33.4

8/2.1
40/10.7

2.38 175/46.8 165/44.1

34/9.1

2.44 189/50.5 160/42.8
2.69 258/69.0 115/30.7

25/6.7
1/.3

2.34 149/39.8 203/54.3
2.34 166/44.4 169/45.2

22/5.9
39/10.4

2.15 117/31.3 197/52.7

60/16

2.26 136/36.4 198/52.9

40/10.7

2.01 94/25.1

191/51.1

89/23.8

2.01 82/21.9

214/57.2

78/20.9
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
ที่อยู
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2534
พ.ศ 2538
พ.ศ. 2543

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2543 - ปจจุบัน

นางสาวสุนันทา คุมเพชร
130 หมู 2 ตําบล หงาว อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง อําเภอเมือง จังหวัดระนอง
85000

สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ
(ระดับตน) จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา จังหวัดยะลา
สําเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 ปฏิบัติราชการโรงพยาบาล
กระบุรี อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 ปฏิบัติราชการกองการเจาหนาที่
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 4 ปฏิบัติราชการสํานักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข 5 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง

