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              การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1.ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย   

2.เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล   

3.ศึกษาองคป์ระกอบของปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  4.ศึกษาปัจจยั

เชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  และ 5.เสนอแนวทางในการพฒันาพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอายุในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  กลุ่มตวัอย่างคือ ผูสู้งอายุในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย

จาํนวน 400คนไดม้าด้ วยการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน         เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน   สถิติท่ีใช้

ไดแ้ก ่ ความถ่ี  ร้อย ละ   ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน     การทดสอบค่าที   การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงสาํรวจและการวิเคราะหแ์บบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุโดยใชโ้ปรแกรม LISREL version  8.72  ผลการวิจยัพบว่า 

                   1. การร่วมกจิกรรมทางสังคม    ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน      การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้     และการช้ีนาํตนเองของ

ผูสู้งอายุอยู่ในระดบัปานกลาง    ความรู้การดูแลสุขภาพ      ความเช่ือดา้นสุขภาพ  แรงสนบัสนุนทางสังคม   ความเช่ือประสิทธิภาพ

แห่งตน   และพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุ  อยู่ในระดบัสูง 

        2.พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย เม่ือจาํแนกตามเพศ สถานภาพสมรส      

ระดบัการศึกษา    รายไดต่้อเดื อน   สภาพการดูแลผูสู้งอายุ  และบทบาทในชุมชนมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี

ระดบั .05   

                            3. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุ พบว่าการร่วมกจิกรรมทางสังคม 

ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ ดา้นการศึกษาและพฒันาสังคม    และดา้นศาสนา     ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 2 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ ดา้นการดูแลรักษาบาดแผล  และดา้นการดูแลรักษาโรคติดเช้ือ    ความรู้การดูแลสุขภาพ ประกอบดว้ย 2 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ ดา้นการป้องกนัโรคและดา้นการรับประทานอาหาร      ความเช่ือดา้นสุขภาพ ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ 

ดา้นการป้องกนัโรค และดา้นการรับประทานอาหาร   แรงสนบัสนุนทางสังคม   ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่   ดา้นอารมณ์

และขอ้มูลข่าวสารจากครอบครัว     ดา้นส่ิงของและบริการจากรัฐ และดา้นส่ิงของและบริการจากครอบครัว     ความเช่ือประสิทธิภาพ

แห่งตนประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ดา้นการดูแลสุขภาพจิต ดา้นการดูแลอนามยัส่วนบุคคล  ดา้นการรับประทานอาหารและ

ดา้นการป้องกนัโรค      การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีใหข้อ้มูลสุขภาพและ

ศาสนา และการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีใหข้อ้มูลการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  ส่วนการช้ีนาํตนเอง  มีองคป์ระกอบเดียว 

 4. แบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย มีความ

สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลการวิจยั  โดยปัจจยัท่ีส่งผลทางบวกและมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุ ไดแ้ก ่

การช้ีนาํตนเอง  ความเช่ือดา้นสุขภาพ   แรงสนบัสนุนทางสังคม   การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้    และความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน          

ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลทางลบและมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุ ไดแ้ก ่ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน    และความรู้

การดูแลสุขภาพ 
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  The  purpose  of  this  research were : 1.  to  study   health   behavior  of  elderly in  western  region of Thailand , 2. to 

compare  health   behavior  of  elderly in  western  region of Thailand  as classified by  personal factor , 3. to  analyze    factor  of  

causal  factor  of  health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand , 4. to  study  model of  factor  of  causal  factor  of  

health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand and 5. to find   the  guideline  for  development  health  behavior  of  

elderly in  western  region of Thailand 

        The  sample   were 400 elderly  in  western  region of Thailand  and  was  derived  by  multistage random sampling technique 

. The  instruments  used  in this  study  were  questionnaires constructed  by  the researcher . Data were  analyzed  by  frequency ,  

percentage  (% ) ,   mean ( X ) ,  standard  deviation ( S.D.) , t – test ,    One - Way  ANOVA ,  exploratory  factor  analysis  

and    LISREL version  8.72  program   

          The result  found that  : 

   1. health  behavior  ,  health  care  literacy    ,  health  believe   and   self – efficacy  and  social  support   were 

found  to be  at  high level   ,   participation in  social   activity  , believe of   local  culture    ,  access  learning  source     and  self – 

directed  learning  were  found  to  be at  moderate  level   

   2. health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand  as classified by   sex, married status ,  education  

level , salary  per month ,  elderly  caring  and  role in community  were significantly different  at a statistical  level  of  0.05  

   3. factor  of  causal  factor  of  health  behavior  of  elderly in  western  region of Thailand , were found   that  

participation   in  social   activity   consist  of  2 components   which   were education    and  social  development   aspect  and  

religion aspect ; believe  of  local  culture  consist  of  2 components   which   were caring  of   wound   aspect  and  caring   of   

infection  disease  aspect ;   health  care   literacy    consist  of  2 components   which   were  prevention  disease   and   food 

consumption  ; social support consist  of  3 components   which   were  emotion  and  information from family  aspect ,  items  and  

service  from government   and  items  and  service  from  family  aspect  ; self – efficacy  consist  of  4 components   which   were 

caring of  mental  health  aspect ,caring of    personal health , food consumption aspect   and prevention disease  aspect ; ,  access to  

learning  source   consist  of  2 components   which   were   access to learning  source   about  health  information  and  religion  and  

access to learning  source   about   daily  life  , finally  there  is  one component for self – directed  learning     

   4.model  of  causal  factors   of  health  behavior  of  elderly in  western  region  of  Thailand  was congruence  and   

fitness  with   empirical  data . The  factors  which  positive  effect   such  as  self – directed  learning , health  believe  , social  

support , access  learning  source  and   self – efficacy. The  factors  which   negative    effect  were    believe  of  local  culture   and  

health  care  literacy     
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กติตกิรรมประกาศ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  โดยผู ้ วิจยัไดรั้บความกรุณาอยา่งยิง่จากประธาน

กรรมการ ตรวจสอบวิทยานิพนธ ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดก้รุณาใหค้าํแนะนาํ ปรึกษา   ช่วยเหลือ 

และเป็นกาํลงัใจอยา่งดียิง่   กรุณาตรวจและแกไ้ขวิทยานิพนธใ์หเ้สร็จสมบูรณ์ดว้ยดี     ใหค้วามรู้    

คาํแนะนาํ  อบรม  สัง่สอน  ตลอดการศึกษาตลอดหลั กสูตร  รวมทั้งใหก้ารช่วยเหลือและ เป็น

กาํลงัใจต่อผูว้ิจยัตลอดมา  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบพระคุณ ดร .คนึงเดช  เช่ือมวราศาสตร์    นกัวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ    

ฝ่ายพฒันาบุคลากร   สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม กรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดใ้ห้  

ความกรุณาแก่ผูว้ิจยัในการใหค้าํแนะนาํ และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆในการทาํวิจยัฉบบัน้ี   

และขอขอบคุณ ผศ.ดร.ปราณี  นิลกรณ์  ท่ีใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือในการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือท่ีใหค้วามกรุณาในการแนะนาํ

และ  ตรวจสอบเคร่ือ งมือในการวิจยัคร้ังน้ี  และขอขอบคุณกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมการสนทนา

กลุ่ม  การสมัภาษณ์กลุ่ม รวมทั้งผูช่้วยวิจยั เก็บขอ้มลูท่ีอาํนวยความสะดวกและช่วยเหลือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งและขอขอบคุณผูสู้งอายท่ีุเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงกรุณาใหค้วาม

ร่วมมือเป็นอยา่งดีในการตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี 

 ทา้ยท่ีสุดน้ี ขอนอ้มรําลึกถึงพระคุณของบิดามารดา พ่ีๆ เพ่ือนๆทุกคนท่ีคอยใหก้าํลงัใจ

อยา่งดียิง่ตลอดมา 
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