
                                                           
 
 
 
 
 

 

 

 ปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤตกิรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตภูมภิาคตะวนัตกของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 

 นางสาวขวญัดาว  กลํา่รัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

 สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย์ 

ภาควชิาการศึกษาเพือ่การพฒันามนุษย์และสังคม 

บัณฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2554 

ลขิสิทธิ์ของบัณฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤตกิรรมสุขภาพของผู้สูงอายใุนเขตภูมภิาคตะวนัตกของประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

           โดย 

    นางสาวขวญัดาว         กลํา่รัตน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย์ 

ภาควชิาการศึกษาเพือ่การพฒันาสังคมและมนุษย์ 

บัณฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2554 

ลขิสิทธิ์ของบัณฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



CAUSAL  FACTORS  OF  HEALTH  BEHAVIOR   OF   ELDERLY   IN  WESTERN  REGION    

OF   THAILAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

By 

Khwandao  Klumrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

DOCTOR OF EDUCATION 

Department of Education for Human and Social Development 

Graduate School 

SILPAKORN UNIVERSITY 

2011 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร อนุมติัใหว้ิทยานิพนธเ์ร่ือง  “ ปัจจยัเชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ”  เสนอโดย นางสาวขวญัดาว  

กลํ่ารัตน ์เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา

ตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์

 
 

……........................................................... 

                                                                              (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 

   คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

วนัท่ี..........เดือน.................... พ.ศ........... 

 
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

 1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย ์

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นวลฉว ี ประเสริฐสุข 

 3. อาจารย ์ดร.ภทัรพล  มหาขนัธ ์

 
 คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ ์

 

.................................................... ประธานกรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชิดชงค ์ นนัทนาเนตร) 

............/......................../.............. 

 

.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ 

(ดร.คนึงเดช  เช่ือมวราศาสตร์  )                            (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.คีรีบูน  จงวุฒิเวศย)์ 

............/......................../..............                              ............/......................../.............. 

 

.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ 

(อาจารย ์ดร.ภทัรพล  มหาขนัธ)์                            (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นวลฉว ี ประเสริฐสุข) 

............/......................../..............                              ............/......................../.............. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ง 

50251801 : สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย์  
คาํสําคญั :  พฤติกรรมสุขภาพ  / ผูสู้งอายุ 
             ขวญัดาว  กลํ่ารัตน์ : ปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภมิูภาคตะวนัตกของประเทศ

ไทย.อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   : ผศ.ดร.คีรีบูน  จงวฒิุเวศย ์, ผศ.ดร.นวลฉวี  ประเสริฐสุข และ อ.ดร.ภทัรพล  มหาขนัธ์.  

402 หนา้. 

 
              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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 KHWANDAO  KLUMRAT : CAUSAL FACTORS  OF HEALTH BEHAVIOR OF ELDERLY IN WESTERN   REGION  

OF THAILAND. THESIS ADVISORS :  ASST. PROF. KIRIBOON  JONGWUTIWES, Ph.D. ,  PATTARAPON  MAHAKAN , 

Ph.D.  AND   ASST. PROF. NUANCHAVEE  PRASERTSUK , Ph.D.   402 pp. 

 

  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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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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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

  ปัจจุบนัสถานการณ์ประชากรท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจในสงัคมโลกปัจจุบนัคือ โครงสร้าง

ของประชากรท่ีกาํลงัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองเขา้สู่      "สงัคมผูสู้งอาย"ุ      (Aging Society)      

จากขอ้มลูประชากรโลกไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าในช่วง30ปีท่ีผา่นมา   ประชากรผูสู้งอายมีุจาํนวนเพ่ิมข้ึน

ทั้งขนาดและสดัส่วนต่อประชากรทั้งหมด         โดยมีสาเหตุมาจากอตัราการตายและอตัราการเจริญ

พนัธุล์ดลง  (United Nations 2006)          เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ(2552)    ไดเ้สนอความคิดว่าจาก

การท่ีสาํนกังานสถิติแห่งชาติไดร้ายงานผลการศึกษาสถานการณ์ประชากรโลก  และประชากรไทย

พบว่าจาํนวนประชากรโลกมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   โดยในปี พ.ศ.2550 มีจาํนวนประชากร

ทัว่โลก 6,605 ลา้นคนแต่ในปี พ.ศ. 2580  ประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 8,725.7 ลา้นคน    ทวีปเอเชียจะ

มีประชากรมากท่ีสุด            โดยประเทศจีนและอินเดียจะมีประชากรมากเป็นอบั 1 และ 2 ของโลก 

ตามลาํดบั          ในประเทศอินเดียมีการเปล่ียนแปลงประชากรท่ีเด่นชดั     กล่าวคือในปี พ.ศ. 2550 

ประเทศอินเดียมีโครงสร้างประชากรเด็กสูงถึงร้อยละ 31.8        มีอตัราการเกิด 22.7 ต่อประชากร 1 

พนัคน     อตัราการเจริญพนัธุโ์ดยเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 2.8ในขณะท่ีสดัส่วนผูสู้งอายนุอ้ยมากเพียงร้อย

ละ 5.1 เท่านั้น              ตรงขา้มกบัยโุรปมีจาํนวนประชากรลดลงอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงเป็นผลมาจากการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรวยัเด็กท่ีมีสดัส่วนลดลงจากร้อยละ15.4ในปี  พ.ศ. 2550    เป็นร้อย

ละ 14.1 ในปี  พ.ศ. 2580   เพราะมีอตัราการเกิดตํ่ามากเม่ือเทียบกบัภูมิภาคอ่ืน เพราะอตัราการเจริญ

พนัธุโ์ดยเฉล่ียตํ่ากว่าระดบัทดแทน เพียง 1.4 คน (ระดบัทดแทนคือ 2 คน)          ในขณะท่ีประชากร

ผูสู้งอายมีุแนวโนม้เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 16.3 ในปี พ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ 22.3 ในปี   พ.ศ. 2580 ทาํให้

ยโุรปเป็นภูมิภาคเดียวท่ีมีประชากรสูงอายมุากกว่าประชากรวยัเด็ก        

  ประเทศไทยมีแนวโนม้ของโครงสร้างประชากรคลา้ยคลึงกบัยโุรป             แมว้่ามีจาํนวน

ประชากรเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองแต่เป็นการเพ่ิมในอตัราท่ีลดลง       โดยโครงสร้างประชากรวยัเด็กมี

จาํนวนลดลงจากร้อยละ21.6 ในปี พ.ศ.2550  เป็นร้อยละ17.2 ในปี  พ.ศ.2580           อตัราการเกิดมี

แนวโนม้ลดลงต่อเน่ือง      ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปี พ.ศ.2513       รัฐบาลมีนโยบายใหป้ระชาชน

วางแผนครอบครัว ดงันั้นตลอดระยะเวลา 30 กว่าปีท่ีผา่นมา อตัราการเจริญพนัธุจ์ากท่ีเคยสูงถึง 6-7 

คน ลดลงเหลือเพียง1.7คน ซ่ึงเป็นภาวะเจริญพนัธุท่ี์ต ํ่ากว่าระดบัทดแทนและคาดว่าอตัราการเกิดจะ

มีแนวโนม้ลดลงอีก    ในขณะเดียวกนัประชากรผูสู้งอายมีุแนวโนม้เพิ่มข้ึนและเพ่ิมในอตัราท่ีสูงข้ึน
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จากร้อยละ 8.2  ในปี พ.ศ.2550  เป็นร้อยละ 15.6  ในปี  พ.ศ.2580    ในประเทศไทยนั้นกาํลงักา้วเขา้

สงัคมผูสู้งอายอุยา่งรวดเร็ว         จากรายงานการสาํรวจประชากรสูงอายใุนประเทศไทยปี พ.ศ.2550 

แสดงใหเ้ห็นว่าประเทศไทยมีประชากรสูงอายปุระมาณ 7 ลา้นคน        หรือคิดเป็นร้อยละ10.7 ของ

ประชากรทั้งประเทศ         การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางอายขุองประชากรเขา้สู่การเป็นประชากร

สูงวยัน้ีไดเ้ร่ิมข้ึนในประเทศไทยตั้งแต่ปลายทศวรรษท่ีผา่นมา         และจะเป็นประเด็นทา้ทายยิง่ใน

ศตวรรษท่ี 21น้ี            ดงัเห็นไดจ้ากระยะเวลาท่ีจะเขา้สู่ภาวะประชากรสูงอายคุ่อนขา้งสั้นเม่ือเทียบ

กบัประเทศท่ีพฒันาแลว้หลายๆประเทศ    กล่าวคือ  สดัส่วนประชากรสูงอายไุทยจะเพ่ิมจากร้อยละ 

9.3 ในปี  พ.ศ.2543  เป็นร้อยละ 19.2 ในปี พ.ศ.2568              หรือใชเ้วลาประมาณ 22 ปี ในการเพิ่ม

สดัส่วนประชากรสูงอายเุป็นเท่าตวั     ในขณะท่ีประเทศท่ีพฒันาแลว้ส่วนใหญ่ใชเ้วลาประมาณ70ปี

ถึงกว่า100 ปี (Knodel J and Chayovan N  2008 : 117 )    การมีจาํนวนและสดัส่วนประชากรสูงอายุ

ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วหมายความว่าประเทศไทยมีระยะเวลาค่อนขา้งนอ้ยในการเตรียมรองรับการ

ใหก้ารดูแลประชากรสูงอายท่ีุจะเพ่ิมข้ึนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี         

    นอกจากน้ีการเพ่ิมข้ึนของประชากรผูสู้งอายจุะส่งผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจสงัคม

และการเมืองของประเทศในอนาคต        ในรอบ 20 ปีท่ีผา่นมาผูสู้งอายเุป็นกลุ่มประชากรท่ีเพิ่มข้ึน

เร็วท่ีสุดในขณะท่ีอตัราเพ่ิมประชากรทั้งหมดไดล้ดลงเร่ือยๆ      จนถึงปัจจุบนัประชากรไทยมีอตัรา

เพ่ิมปีละไม่ถึง1%    แต่ประชากรสูงอายกุลบัเพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ4.5%    ในรอบสองทศวรรษท่ีผา่นมา

ประชากรอาย6ุ0 ปีข้ึนไป ในปี  พ.ศ.2523     ซ่ึงมีอยูเ่พียง 2.4 ลา้นคน     ไดเ้พิ่มเป็น 4.1ลา้นคนในปี 

พ.ศ.2533  และเพ่ิมเป็น 7 ลา้นคนในปี พ.ศ.2551     ประชากรสูงอายใุนประเทศไทยจะยงัคงเพิ่มข้ึน

อยา่งรวดเร็วต่อไปและสามารถมองเห็นรูปลกัษณ์ของประชากรไทยในอนาคตไดช้ดัเจนเม่ือทาํการ

คาดประมาณประชากรในอนาคต หรือท่ีเรียกกนัว่า"ฉายภาพประชากร"   ประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไป

จะเพ่ิมข้ึนเป็น 7.5 ลา้นคน ในปี พ.ศ.2553 และจะมีมากถึง 14 ลา้นคนในปี พ.ศ.2563      ในอดีตเม่ือ 

20 ปีก่อนประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไปคิดเป็นเพียง 5% ของประชากรทั้งหมด         ปัจจุบนัร้อยละของ

ผูสู้งอายไุดเ้พ่ิมข้ึนถึง 11%   ในอนาคตอีก 16-17 ปีขา้งหนา้  ในปี พ.ศ.2568    ร้อยละของประชากร

สูงอายตุ่อประชากรทั้งหมดจะเพ่ิมข้ึนอีกเท่าตวั คือเป็น 22%   จะเห็นไดว้่าทั้งจาํนวนและอตัราส่วน

ของประชากรสูงอายใุนประเทศไทยกาํลงัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว     ในเวลาเพียงสามสิบส่ีสิบปีเราเห็น

สงัคมไทยท่ีเคยเป็นประชากรวยัเยาวเ์ปล่ียนเป็นประชากรวยัชรา         ปัจจุบนัและต่อไปในอนาคต

อนัใกลป้ระชากรสูงอายใุนประเทศไทยกาํลงัเพิ่มจาํนวนข้ึนอยา่งเร็วมาก           รัฐและสงัคมจะตอ้ง

เตรียมการสาํหรับสถานการณ์ประชากรเช่นน้ีเน่ืองจากประชากรสูงอายมีุปัญหาเร่ืองความป่วยไข้

มากกว่าคนในช่วงอายอ่ืุนและมีความสามารถในการหาเล้ียงชีพลดลง       มีความจาํเป็นในการปรับ

ตนกบัท่ีอยูอ่าศยัและผูค้นรอบขา้ง     ตอ้งการการดูแลเอาใจใส่ทั้งทางกายและใจจากลกูหลานท่ีแยก
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ออกเป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน    ตอ้งการบริการสาธารณะอยา่งเป็นพิเศษ ฯลฯ             สถานการณ์

เหล่าน้ีสงัคมไทยจาํเป็นตอ้งเตรียมการเพ่ือรับมือกบัผูสู้งอายท่ีุจะมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน          สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติไดค้าดประมาณประชากรของประเทศไทย ในปี

พ.ศ. 2551– 2573  ไวว้่าประชากรผูสู้งอายใุนปี พ.ศ.2563 และปี พ.ศ 2573    จะมีจาํนวน12,272,000 

และ 17,763,000 คน ตามลาํดบั       ในอนาคตประชากรสูงอายขุองประเทศไทยในระดบัภูมิภาคนั้น

ในทุกภาคจะมีประชากรสูงอายเุพ่ิมจาํนวนและร้อยละสูงข้ึนในทุกภูมิภาค        

    จากท่ีกล่าวมานั้น         สรุปไดว้่าขอ้มลูผูสู้งอายขุองประเทศไทยแสดงใหเ้ห็นชดัเจนว่ามี

จาํนวนและสดัส่วนของประชากรสูงอายเุพ่ิมสูงข้ึนมากอยา่งต่อเน่ือง      และประเทศไทยกาํลงัเขา้สู่

การเป็นสงัคมผูสู้งอาย ุ      รัฐไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการเพิ่มประชากรผูสู้งอายแุละการกา้ว

เขา้สู่สงัคมสูงวยัมากข้ึนเป็นลาํดบั            ดงัเห็นไดจ้ากการกาํหนดกฎหมาย นโยบายและมาตรการ

เก่ียวกบัผูสู้งอายท่ีุสาํคญั     ไดแ้ก่   พระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546  ไดบ้ญัญติัใหผู้สู้งอายมีุสิทธิ

ไดรั้บการคุม้ครอง   ส่งเสริมและสนบัสนุนตามกฎหมาย       มีการกาํหนดปฏิญญาผูสู้งอายไุทยเป็น

พนัธกรณีเพ่ือใหผู้สู้งอายไุดมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี     ไดรั้บการคุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิ      ผูสู้งอายตุอ้ง

ไดรั้บปัจจยัพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิตอยา่งมีคุณค่าและศกัด์ิศรี         นอกจากน้ีไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ 

“การเตรียมความพร้อมสงัคมไทยสู่สงัคมผูสู้งอาย”ุ       เป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์หลกัของแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10          มีการจดัทาํแผนผูสู้งอายแุห่งชาติฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2545 - 

2564)  ข้ึนเพ่ือกาํหนดทิศทางของนโยบายและการดาํเนินงานดา้นผูสู้งอายใุนระยะยาว   

 จากความสาํคญัของผูสู้งอายท่ีุมากข้ึน   มีหลายหน่วยงานท่ีไดด้าํเนินงานเก่ียวกบัการศึกษา

สถานการณ์ผูสู้งอาย ุ  เช่น   มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย (2551: 119)   ไดจ้ดัทาํขอ้มลู

สถานการณ์ผูสู้งอายไุทยปี พ.ศ. 2551   สรุปว่าประชากรผูสู้งอายไุทย ในปี พ.ศ. 2551  มีจาํนวน 7.4 

ลา้นคน   คิดเป็นร้อยละ11.1 ของประชากรทั้งหมด   มีอายคุาดเฉล่ีย71.7ปี    ผูสู้งอายวุยัปลาย (80 ปี

ข้ึนไป)   ซ่ึงเป็นวยัท่ีตอ้งพ่ึงพาผูอ่ื้น   ทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม และการทาํกิจวตัรประจาํวนัมีจาํนวน

เพ่ิมข้ึน            สถานการณ์ดา้นสุขภาพพบว่าผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ประเมินสุขภาพตนเองว่ามีสุขภาพดี   

ปัญหาท่ีมกัพบบ่อยในผูสู้งอาย ุ   ไดแ้ก่    การมองเห็น   การไดย้นิ    การเกิดอุบติัเหตุ     ความพิการ 

และตอ้งการความช่วยเหลือและสวสัดิการ     โรคของผูสู้งอายสุ่วนใหญ่   ไดแ้ก่   ความดนัโลหิตสูง    

ความผดิปกติของต่อมไร้ท่อและโรคเบาหวาน        ผูสู้งอายไุดรั้บการดูแลและสวสัดิการโดยภาครัฐ 

องคก์รสาธารณประโยชนแ์ละภาคเอกชน     เช่น     การดูแลผูสู้งอายใุนสถาบนั      กองทุนผูสู้งอาย ุ   

เงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ     ผูสู้งอายไุดรั้บการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต    สามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูข่าวสารมากข้ึน           สถานการณ์เด่นของผูสู้งอายไุทยในปี พ.ศ. 2551 มุ่งเนน้ท่ีการวิเคราะห์

สถานการณ์เพ่ือใหเ้ห็นแนวโนม้และทิศทางงานผูสู้งอายตุ่อไปขา้งหนา้มากยิง่ข้ึน    การสร้างระบบ
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การติดตามและประเมินผลแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2  (พ.ศ. 2545 - 2564)    การจดับริการและ

รูปแบบกิจกรรมผูสู้งอายแุละไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ีสาํคญั  เช่น  การใหค้วามสาํคญัการดแูล

ผูสู้งอายุ         รัฐควรมีการใหค้วามสาํคญักบัการจดัระบบและช่วยเหลือการเคล่ือนไหวของผูสู้งอาย ุ     

การดูแลและจดัส่ิงแวดลอ้มในครอบครัว    และสถานท่ีสาธารณะใหเ้หมาะสมแก่ผูสู้งอายรุวมไปถึง

การดูแลในสถานบริการและผูดู้แล    ผลกัดนัใหมี้การจดัทาํมาตรฐานการดูแลของสถานบริการและ

ผูดู้แลเพ่ือใหผู้สู้งอายไุดรั้บการดูแลท่ีเหมาะสม        การส่งเสริมการเรียนรู้ของผูสู้งอาย ุ     รัฐควรมี

การผลิตส่ือทั้งประเภทเน้ือหาและรูปแบบท่ีผูสู้งอายนิุยม       และควรเพิ่มช่องทางดา้นส่ือโทรทศัน์

โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไดด้ ู     รวมทั้งการสอดแทรกสาระท่ีจาํเป็นต่อการเรียนรู้  

เช่น ดา้นสุขภาพ   เป็นตน้    ดา้นบทบาทของทอ้งถ่ินในการดูแลผูสู้งอาย ุ      รัฐควรผลกัดนัใหแ้ผน

ผูสู้งอายแุห่งชาตินาํไปสู่การแปลงแผนเพ่ือการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมภายใตก้ารมีส่วนร่วมของ

ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน             มลูนิธิฯไดค้าดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2568 

ประชากรผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60 ปีข้ึนไปของประเทศไทยจะเพิ่มสูงข้ึนอยูท่ี่ประมาณ14.5 ลา้นคน หรือ

คิดเป็นร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศและมีแนวโนม้อายยุนืยาวข้ึน         ดงันั้นประเทศไทยจึง

ตอ้งเตรียมวางระบบการดูแลผูสู้งอายโุดยเฉพาะผูสู้งอายท่ีุเขา้สู่ภาวะพ่ึงพิงจาํเป็นตอ้งมีผูดู้แลอยา่ง

ใกลชิ้ดและท่ีน่าห่วง คือ  ปัจจุบนัพบว่าเครือข่ายการดูแลผูสู้งอาย ุ   เช่น  ลกูหลานวยัแรงงานท่ีดูแล

ผูสู้งอายมีุจาํนวนลดลงมากและพบว่ามีผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูค่นเดียวมีจาํนวนเพ่ิมข้ึน               จากเดิม

คาดการณ์ไวว้่า 6 คนดูแลผูสู้งอายท่ีุมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 1 คน จะลดเหลือ 2 คนต่อผูสู้งอาย ุ1 คน 

ในปี พ.ศ.2573 หรือในอีก 20 ปี ขา้งหนา้  เช่นเดียวกบัขอ้มลูจากการประชุมสมชัชาผูสู้งอาย ุปี พ.ศ. 

2552   กล่าวว่าปัจจุบนัผูสู้งอายใุนสงัคมไทยมีประมาณ 7 ลา้นคน   คิดเป็นร้อยละ 10 ของประชากร

ทั้งหมดซ่ึงถือว่าประเทศไทยเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายแุลว้และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2565 จะมีผูสู้งอายุ

เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 20    นายแพทยบ์รรลุ ศิริพานิช  ประธานมลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุ

ไทย (2552: 13-17 )    กล่าวว่า     ความกา้วหนา้ทางการแพทยท่ี์ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทาํให้

ประชากรมีอายยุนืยาวข้ึน         ประกอบกบันโยบายการวางแผนครอบครัวทาํใหอ้ตัราการเกิดลดลง   

สดัส่วนของผูสู้งอายจึุงมากข้ึนตามลาํดบัและมีอายคุาดเฉล่ีย(Life  Expectancy)เพ่ิมข้ึน   เป้าหมาย    

ระยะยาวของการพฒันาผูสู้งอายไุม่ใช่การหาทางช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ เพราะเป็นการมองอนาคตว่าจะ

เต็มไปดว้ยภาระท่ีทุกคนตอ้งช่วยกนัรับผดิชอบดูแลผูสู้งอายท่ีุนบัวนัแต่จะเพ่ิมจาํนวนข้ึนเร่ือยๆแต่

เป้าหมายสาํคญัของการพฒันาผูสู้งอาย ุ  คือ  การทาํใหผู้สู้งอายเุป็นสมาชิกท่ีเขม้แข็งและมีส่วนร่วม

ในการพฒันาสงัคมซ่ึงจะทาํไดจ้ากการท่ีผูสู้งอายมีุสุขภาพท่ีดีและยงัตอ้งมีความรู้       ความสามารถ

และโอกาสในการทาํงานต่างๆ รวมทั้งมีเงินสาํหรับการใชส้อยเพ่ือส่ิงจาํเป็นในชีวิต    ซ่ึงหากทาํได้

จะทาํใหผู้สู้งอายเุป็นสมาชิกท่ีทาํคุณประโยชน์ใหก้บัสงัคมไดม้ากกว่าประชากรในวยัอ่ืน  ๆ ดงันั้น
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เราจึงตอ้งมาช่วยกนัสร้างสงัคมไทยใหม้องผูสู้งอายเุป็นผูส้ร้างมากกว่าการมองผูสู้งอายดุว้ยความ

สงสารหรือแยท่ี่สุดคือมองผูสู้งอายวุ่าเป็นส่ิงไม่พึงประสงค์      ปัญหาของผูสู้งอายใุนประเทศไทย 

ประกอบดว้ยปัญหาหลกัๆ 3  ประการ ไดแ้ก่    ปัญหาสุขภาพ    ปัญหาดา้นเศรษฐกิจและปัญหาทาง

สงัคม                     

   สถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุกระทรวงสาธารณสุข (255 2 :97 )    ไดแ้สดงความวิตกถึงการ

กา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายขุองไทย โดยเฉพาะปัญหาโรคต่าง  ๆท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูสู้งอาย ุ  เช่น โรคความ

ดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน  โรคหวัใจ   ไขขอ้และมะเร็ง ฯลฯ ซ่ึงยงัคงเป็นโรคท่ีพบมากในผูสู้งอาย ุ         

ในขณะท่ีสถานพยาบาลขอประเทศไทยท่ีจะรองรับการรักษาผูสู้งอายแุบบเฉพาะทางเช่นเดียวกบั

ในต่างประเทศนั้นยงัมีนอ้ยมาก              บุคลากรทางการแพทยท่ี์เรียกว่า   “Geriatric Medicine” ทัว่

ประเทศนั้นมีเพียง 10 คนเท่านั้นในขณะท่ีจาํนวนผูป่้วยสูงอายเุพิ่มข้ึน  ดงันั้นโรงพยาบาลส่วนใหญ่

จึงใชแ้พทยท์างดา้นอายรุศาสตร์ในการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีเป็นผูสู้งอายแุทนและ 30-40% ของผูป่้วย

ในโรงพยาบาลจะเป็นกลุ่มผูสู้งอาย ุ  ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้การดูแลรักษาผูป่้วยท่ีเป็นผูสู้งอายจุะมี

แนวทางในการดูแลรักษาท่ีแตกต่างจากผูป่้วยในวยัอ่ืน  ๆ        ดว้ยสภาวะร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงและ

ขอ้จาํกดัอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นรายละเอียดปลีกยอ่ยของแต่ละบุคคลจึงตอ้งรักษาแบบองคร์วมและมีการฟ้ืนฟู

ควบคู่กนัไปดว้ย     ประเทศท่ีพฒันาแลว้ในหลายประเทศจะต่ืนตวัและใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองน้ีจึง

มีการผลิตบุคลากรทางการแพทยเ์พ่ือดูแลผูสู้งอายเุฉพาะดา้นข้ึนมาเป็นจาํนวนมากทั้งในญ่ีปุ่นและ

อเมริกา           แต่ประเทศไทยมีขอ้จาํกดัของการผลิตบุคลากรทางการแพทยท่ี์ยงัไม่สามารถผลิตได้

เพียงพอกบัจาํนวนประชากรซ่ึงเป็นปัญหาดั้งเดิมท่ีมีมานานแลว้      ดงันั้นการผลิตแพทยเ์ฉพาะทาง

สาํหรับผูสู้งอายจึุงค่อนขา้งยาก                ดว้ยเหตุน้ีสถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอายจึุงมีหนา้ท่ีในการเป็น

ศนูยก์ลางเผยแพร่องคค์วามรู้เก่ียวกบัผูสู้งอายใุหแ้ก่โรงพยาบาล      และบุคลากรทางการแพทยโ์ดย

ร่วมมือกบัโรงพยาบาลจงัหวดัในประเทศไทยและสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ        จดัการอบรม

องคค์วามรู้เก่ียวกบัผูสู้งอายใุหบุ้คลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาล       พร้อมทั้งปรับสภาพภูมิทศัน์

ภายในโรงพยาบาลใหเ้หมาะสมสาํหรับการรองรับผูป่้วยสูงอาย ุ เพ่ือใหเ้ป็นโรงพยาบาลตน้แบบใน

การนาํร่องโครงการน้ีและช่วยใหผู้สู้งอายมีุสถานพยาบาลใกลบ้า้นใกลชุ้มชนท่ีเหมาะสมกบัการ

รักษาโรคในผูสู้งอายมุากท่ีสุด            และไดส้รุปขอ้มลูจากการศึกษาว่า     ผูสู้งอาย ุ1 ใน 4 คนจะมี

ปัญหาสุขภาพ    ผูสู้งอายกุว่าร้อยละ 70 ท่ีมีปัญหาภาวะโรคมากกว่า 1 โรค      ตอ้งการรับการรักษา

ถึงร้อยละ 62    มีความทุกขท์างใจและทุกขท์างสงัคมและไดเ้สนอแนะว่าควรมองว่าผูสู้งอายไุม่ใช่

ภาระของสงัคมแต่เป็นพลงัของสงัคมหรือท่ีเรียกกนัว่า “พฤฒิพลงั(Active Aging)” ซ่ึงทาํประโยชน์

ใหก้บัสงัคมมามากและเป็นปูชนียบุคคลท่ีควรใหค้วามสาํคญัและร่วมมือกนัในการดูแลโดยเฉพาะ

การร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการใหชุ้มชนเขา้มามีบทบาทในการดูแลผูสู้งอายมุากข้ึนเพ่ือ
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ช่วยเยยีวยาสภาพจิตใจของผูสู้งอาย ุ     และช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนสถานพยาบาลและบุคลากร

เฉพาะทาง           กระทรวงสารณสุข(2553:43)ไดส้าํรวจสุขภาพผูสู้งอายลุ่าสุดในปี พ.ศ.2551-2552 

พบว่าผูสู้งอายมีุปัญหาสุขภาพเพ่ิมข้ึน  เช่น  ภาวะอว้นลงพุงและไขมนัคลอเลสเตอรอลในเลือดสูง

ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นว่ามีความเส่ียงต่อการเกิดโรคต่างๆไดง่้าย   ผลสาํรวจในกลุ่มโรคเร้ือรังพบผูสู้งอายเุกือบ

คร่ึงมีความดนัโลหิตสูงกว่าปกติและผูสู้งอายท่ีุมีความดนัโลหิตผดิปกติ       ส่วนใหญ่ไม่รู้ตวัว่าป่วย

เป็นโรคความดนัโลหิตสูง        กลุ่มโรคท่ีเกิดจากความเส่ือมของอวยัวะ 6 ปัญหา  ไดแ้ก่  ตอ้กระจก 

การไดย้นิ   การบดเค้ียว    ขอ้เส่ือม   ภาวะสมองเส่ือมและการหกลม้  พบว่าผูสู้งอายไุทยเป็นโรคขอ้

เส่ือมค่อนขา้งสูง    มีภาวะสมองเส่ือมและเป็นผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูค่นเดียวจาํนวนมาก     ตอ้งการคน

ดูแล      ส่วนปัญหาสายตาพบว่าส่วนใหญ่เป็นตอ้กระจก    ดา้นการบดเค้ียวพบว่าผูสู้งอายสุ่วนใหญ่

เหลือฟันในปากนอ้ยกว่า 20 ซ่ี โดย1ใน5ใส่ฟันปลอม  นอกจากน้ีผูสู้งอายมีุความเส่ียงต่อการหกลม้ 

ทาํใหบ้าดเจ็บเกิดอนัตรายต่อชีวิต    จากการถามลกัษณะบา้นท่ีอาศยัพบว่าผูสู้งอายจุาํนวนมากยงัอยู่

ในบา้นท่ีไม่ไดด้ดัแปลงใหเ้หมาะสม    โรคเก่ียวกบัดา้นสุขภาพจิตพบว่าผูสู้งอายมีุภาวะซึมเศร้า

และพบมากข้ึนตามอายท่ีุมากข้ึน             

     จากรายงานการสาํรวจประชากรผูสู้งอายใุนประเทศไทยคร้ังล่าสุด           ในปี พ.ศ.2550 

(สาํนกังานสถิติแห่งชาติ 2550:124 )     พบว่าประเทศไทยมีสดัส่วนของประชากรวยัสูงอายเุพิ่มมาก

ข้ึนจนเกือบจะเป็นคร่ึงหน่ึงของประชากรวยัเด็ก  อตัราส่วนการเป็นภาระวยัสูงอายเุพิ่มข้ึน  ผูสู้งอายุ

ท่ีตอ้งอยูค่นเดียวมีมากข้ึนและมีปัญหาความเหงา   ขาดคนดูแลเม่ือเจ็บป่วย   ปัญหาเศรษฐกิจ  ไม่มี

คนช่วยทาํงานบา้นและอ่ืน  ๆ           ผูสู้งอายไุทยส่วนใหญ่ประสบปัญหาสุขภาพคือการมีโรคเร้ือรัง

หรือโรคประจาํตวัซ่ึงเป็นโรคไม่ติดต่ออนัเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารและวิถีการดาํเนิน

ชีวิตท่ีไม่เหมาะสมประกอบกบัภาวะเครียดซ่ึงเป็นสาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดโรคต่างๆ    ไดแ้ก่    โรค

ความดนัโลหิตสูง    เบาหวาน    หวัใจ   หลอดเลือดในสมองตีบ  จากการใหผู้สู้งอายปุระเมินภาวะ

สุขภาพทัว่ๆ ไปโดยรวมของตนเองในระหว่าง 7 วนัก่อนวนัสมัภาษณ์           พบว่ามากกว่าคร่ึงของ

ผูสู้งอายปุระเมินว่าตนเองมีสุขภาพไม่ดี                  ความสามารถในการมองเห็นและการไดย้นิเสียง

ประสาทสมัผสัต่างๆของผูสู้งอายจุะเส่ือมลงไปตามวยัท่ีเพ่ิมข้ึน     ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคในการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนัของผูสู้งอาย ุ       ส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองฟันซ่ึงทางการแพทยร์ะบุว่าการมีฟันแทน้อ้ย

กว่า20 ซ่ีจะทาํใหมี้ความยากลาํบากในการบดเค้ียวอาหารทาํใหผู้สู้งอายเุลือกรับประทานอาหารจึงมี

โอกาสสูงท่ีจะเป็นโรคขาดสารอาหาร        และส่งผลทาํใหผู้สู้งอายมีุนํ้ าหนกัตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน  

โรคเร้ือรังท่ีพบบ่อยในผูสู้งอาย ุ ไดแ้ก่  โรคความดนัโลหิตสูง   เบาหวาน หวัใจ   มะเร็ง หลอดเลือด

ในสมองตีบและอมัพาต อมัพฤกษ ์ มีปัญหาการเกิดอุบติัเหตุ   ภาวะทางอารมณ์และจิตใจความรู้สึก

ท่ีมกัเกิดกบัผูสู้งอาย ุ ไดแ้ก่ รู้สึกเบ่ืออาหาร  คิดมาก วิตกกงัวลใจ   หงุดหงิดรําคาญใจ   เหงา    รู้สึก
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ไม่มีความสุข เศร้าหมอง  หมดหวงัในชีวิตและรู้สึกว่าชีวิตไม่มีคุณค่า     ความรู้สึกต่าง  ๆดงักล่าวจะ

เพ่ิมมากข้ึนตามวยัท่ีสูงข้ึน           ดา้นพฤติกรรมการดูแลส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมเส่ียง  พบว่า

ผูสู้งอายมุากกว่าคร่ึงขาดการออกกาํลงักายเป็นประจาํ    มากกว่าคร่ึงของผูสู้งอายไุม่ไดรั้บการตรวจ

สุขภาพในรอบปี       พฤติกรรมเส่ียงของผูสู้งอายไุทยส่วนใหญ่   ไดแ้ก่   การสูบบุหร่ี   ด่ืมสุรา และ

เค้ียวหมากเป็นประจาํ      และไดส้รุปประเด็นปัญหาว่าจากการท่ีสดัส่วนของผูสู้งอายท่ีุเพ่ิมข้ึนอยา่ง

รวดเร็วส่งผลใหล้กัษณะการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจและการเก้ือหนุนทางสงัคมระหว่างประชากรวยั

ต่างๆเปล่ียนแปลงไป   ศกัยภาพของวยัแรงงานในการสนบัสนุนผูสู้งวยัลดลงในส่วนของผูสู้งวยัเอง

ก็มีแต่ภาวะเส่ือมถอยทั้งทางร่างกายและจิตใจและยิง่มีอายยุนืยาวมากข้ึน   ความเส่ือมถอยยิง่มีมาก

ข้ึนเป็นลาํดบั  โอกาสการเผชิญกบัภาวะการเจ็บป่วยและการช่วยเหลือตวัเองไดน้อ้ยลงมีมากข้ึนกว่า

วยัอ่ืนๆ               

     จากการสาํรวจขอ้มลูของหลายหน่วยงานดงักล่าวมาจะเห็นไดว้่าปัญหาสุขภาพของ

ผูสู้งอายเุป็นปัญหาหน่ึงท่ีมีความสาํคญัอยา่งมาก                 แมว้่าปัจจุบนัผูสู้งอายจุะมีอายยุนืยาวข้ึน   

มีพฤติกรรมสุขภาพและมีการดูแลตนเองดีข้ึน ซ่ึงเห็นไดว้่าจากขอ้มลูท่ีกล่าวมาผูสู้งอายไุดรั้บขอ้มลู

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์มากข้ึน       ความกา้วหนา้ทางการแพทย ์         การไดรั้บการสนบัสนุนจาก

ครอบครัว ชุมชนและสงัคม ลว้นเก่ียวขอ้งกบัการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและส่งผลใหผู้สู้งอายมีุอายุ

ยนืยาวข้ึน   และเน่ืองจากปัจจุบนังานสาธารณสุขมีนโยบายเนน้การส่งเสริมสุขภาพและป้องกนั

โรคซ่ึงยดึหลกัสาํคญัคือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ                 ดงัเห็นไดจ้ากรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา80 วรรค 2 ท่ีระบุไวว้่ารัฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้น

สาธารณสุขโดยส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาระบบสุขภาพท่ีเนน้การสร้างเสริมสุขภาพอนันาํไปสู่

สุขภาวะท่ีย ัง่ยนืของประชาชน       รวมทั้งจดัและส่งเสริมใหป้ระชาชนไดรั้บบริการสาธารณสุขท่ีมี

มาตรฐานอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ    และจากปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยแ์ละ

สาธารณสุขท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน        การสร้างสุขภาพจึงมีความสาํคญัมากกว่าการซ่อมสุขภาพ

เพราะช่วยลดค่าใชจ่้ายของประเทศ     พฤติกรรมต่างๆท่ีบุคคลปฏิบติัทั้งพฤติกรรมท่ีถกูตอ้งและไม่

ถกูตอ้ง ลว้นแต่ส่งผลต่อสุขภาพทั้งนั้น อาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได ้ ถา้เป็นพฤติกรรมท่ี

ถกูตอ้งจะสามารถสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคได ้ แต่ถา้เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ถกูตอ้งก็จะทาํให้

เกิดโรคได ้เช่น คนท่ีมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารประเภทไขมนัสูง ขนมกรุบกรอบ ไม่ชอบ

ออกกาํลงักาย อาจจะทาํใหเ้กิดโรคอว้น  เป็นตน้ ดงันั้น ถา้จะดาํรงชีวิตไวซ่ึ้งสุขภาพท่ีดีไม่มีโรคภยั

ไขเ้จ็บมาเบียดเบียนจึงควรปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพท่ีถกูตอ้ง 

   จากความสาํคญัของพฤติกรรมสุขภาพ        ผูสู้งอายท่ีุมีจาํนวนมากข้ึนและปัญหาสุขภาพ

ท่ีพบมากในผูสู้งอายทุาํใหมี้ผูส้นใจศึกษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพผูสู้งอาย ุ   เช่น   ดวงจิตต ์ 
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นะนกัวฒัน์ (2550 : บทคดัยอ่)   ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการดูแลตนเองของผูสู้งอาย:ุ 

กรณีศึกษาตาํบลม่วงคาํ    อาํเภอพาน     จงัหวดัเชียงราย       พบว่าผูสู้งอายเุกือบคร่ึงมีโรคประจาํตวั     

ร้อยละ 35.35 ไปรับบริการสุขภาพนอ้ยกว่า 4 คร้ังต่อปี      ร้อยละ 31.63 ไม่เคยไปรับบริการสุขภาพ

เลย       ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ  ไดแ้ก่      ระดบัการศึกษา      รายได้

ครอบครัว  การมีโรคประจาํตวั  และการเขา้ร่วมกิจกรรมสงัคม     สิริพร  สุธญัญา (2550: บทคดัยอ่) 

ทาํการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองกบัความพึงพอใจในชีวิตของผูสู้งอายใุนสวนรมณีนาถ   

กรุงเทพมหานคร   พบว่าผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษา     ฐานะทางเศรษฐกิจ  และสภาพการเป็นอยูท่ี่

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกต่างกนั        มีความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง               ผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความพึงพอใจในชีวิตแตกต่างกนัและพบว่า

พฤติกรรมการดูแลตนเองมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความพึงพอใจในชีวิต         มาริสา  ประทุมมา

( 2550 : บทคดัยอ่)    ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายใุนเขตรับผดิชอบของโรงพยาบาล

หลวงพ่อเป่ินบนพ้ืนฐานของปัจจยัส่วนบุคคลและการสนบัสนุนทางสงัคมจากบุคคลในครอบครัว  

พบว่าปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่  ปัจจยัพ้ืนฐาน     ดา้น

ช่วงอายแุละดา้นสภาวะทางเศรษฐกิจ           การสนบัสนุนทางสงัคมจากบุคคลในครอบครัวมีความ 

สมัพนัธก์บัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ      ป่ินนเรศ    กาศอุดม (2550 : บทคดัยอ่) ศึกษา

พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภาคตะวนัออก  พบว่าการไดรั้บการสนบัสนุนเก่ียวกบัสุขภาพ    

การรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพสามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ     

      จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด    สรุปไดว้่าจากการท่ีผูสู้งอายมีุจาํนวนมากข้ึน  มีอายท่ีุยนืยาวข้ึน

และประเทศไทยเขา้สู่การเป็นสงัคมผูสู้งอาย ุ       จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเตรียมการรองรับ

ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  และจากการสาํรวจสถานการณ์ของผูสู้งอายพุบว่าปัญหาท่ีพบมากใน

ผูสู้งอาย ุ  คือ   ปัญหาสุขภาพ         และส่ิงท่ีจะทาํใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพท่ีดีหรือดีข้ึนไดน้ั้น คือ การมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม   และจากการศึกษาวิจยัของหลายท่านท่ีพบว่ามีปัจจยัหลายประการท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ        จึงทาํใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ       โดยสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก    เน่ืองจากภาคตะวนัตกเป็นแหล่งประวติัศาสตร์และโบราณคดีท่ีมี

ความสาํคญัมากแห่งหน่ึง และเป็นดินแดนท่ีมีลุ่มแม่นํ้ าท่าจีน แม่นํ้ าแม่กลองซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์

มาก   มีทรัพยากรการท่องเท่ียวดา้นวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าควรอนุรักษ ์            มีความหลากหลายดา้น

วฒันธรรมประเพณี        เน่ืองจากมีกลุ่มคนหลายพวกอพยพเขา้มาจนกลายเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์  

แต่ยงัคงรักษาวฒันธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนไวแ้ละมีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศพม่า  

มีชาวไทยเช้ือสายมอญ ไทยใหญ่  กะเหร่ียง อาศยัอยูจ่าํนวนมาก       จึงทาํใหมี้วฒันธรรมประเพณีท่ี
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น่าสนใจซ่ึงอาจมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ        จาการศึกษาสถานการณ์ผูสู้งอายใุนเขต

ภูมิภาคตะวนัตก   พบว่า   มีจาํนวนทั้งส้ิน 629309  คน(ขอ้มลูประชากรจากระบบฐานขอ้มลูประชา 

กร ปี พ.ศ. 2553) จากการศึกษาขอ้มลูของเครือข่ายชมรมผูสู้งอายภุาคตะวนัตก  (2552:33) กล่าวว่า

สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ ของกระทรวงสาธารณสุข สรุปไวว้่าเม่ือเทียบสดัส่วนประชากรตาม

กลุ่มวยัแลว้         ภาคตะวนัตกไดก้า้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายเุร็วกว่าระดบัประเทศประมาณ 3 ปี โดยค่า

สดัส่วนของประชากรตามกลุ่มวยัของภาคตะวนัตกในปี พ.ศ. 2549ใกลเ้คียงกบัสดัส่วนของประชา 

กรตามกลุ่มวยัของระดบัประเทศใน ปี พ.ศ. 2553        สถานการณ์ผูสู้งอายภุาคตะวนัตกพบว่าเกือบ

คร่ึงของผูสู้งอายมีุโรคประจาํตวัและตอ้งรับประทานเป็นประจาํ     มีพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ เช่น  

สูบบุหร่ี   ด่ืมสุรา และมีการออกกาํลงักายนอ้ย     โรคท่ีพบมาก  ไดแ้ก่  เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง   

โรคหวัใจ โรคระบบกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้และโรคหลอดเลือดสมอง  ความชุกของโรคเบาหวาน

และความดนัโลหิตสูง              ปัญหาสุขภาพอ่ืนท่ีพบ  เช่น   ปวดหลงั ปวดขอ้  นอนไม่หลบั   ปาก   

เหน่ือยง่าย ชาปลายมือปลายเทา้  ปัญหาเร่ืองการมองเห็น  ปัญหาในเร่ืองช่องปาก  ปัญหาการไดย้นิ

อุบติัเหตุ    และปัญหาเร่ืองการทาํกิจกรรมประจาํวนั             ซ่ึงเป็นไปในทางเดียวกบัการสาํรวจใน

ระดบัประเทศของสถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอายแุละสาํนกังานสถิติแห่งชาติ         การศึกษาพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอายใุนภูมิภาคตะวนัตกจึงน่าจะทาํใหม้องเห็นภาพพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุ

ในภาพรวมของประเทศได ้                ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่   การร่วม

กิจกรรมทางสงัคม     ความรู้การดูแลสุขภาพ  ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน    ความเช่ือดา้นสุขภาพ  

แรงสนบัสนุนทางสงัคม  ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน รวมทั้งมีการนาํตวัแปรทางการศึกษามาใช้

ในการศึกษาคร้ังน้ีดว้ย ไดแ้ก่  การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  และการช้ีนาํตนเอง เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการ 

ศึกษามาใชใ้นการวางแผนพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายตุ่อไป 

 

คาํถามการวจิยั    

 1.พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยเป็นอยา่งไร  

 2.พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยั

ส่วนบุคคลมีความแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

 3.องคป์ระกอบของปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบใดบา้ง 

 4.แบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก

ของประเทศไทย  เป็นอยา่งไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

10 

 5.แนวทางในการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภมิูภาคตะวนัตกของประเทศ

ไทย  ควรเป็นอยา่งไร 

  

วตัถุประสงค์การวจิยั  

 1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

 2.เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก

ของประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 3.เพ่ือศึกษาองคป์ระกอบของปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขต

ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย   

 4.เพ่ือศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของ

ประเทศไทย   

 5.เพ่ือเสนอแนวทางในการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก

ของประเทศไทย   

  

ขอบเขตการวจิยั 

 1.ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี   

 1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการปรับกรอบแนวคิดการวิจยัและหาแนวทางการ

พฒันาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

 2.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการปรับกรอบแนวคิดการวิจยัโดยการใชเ้ทคนิค

การสนทนากลุ่ม เพ่ือร่วมวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรหรือปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัเชิง

สาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายเุพ่ือนาํมาปรับกรอบแนวคิดการวิจยั     ( การวิจยัระยะท่ี2) 

และกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการหาแนวทางการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทยโดยใชก้ารสมัภาษณ์กลุ่ม(การวิจยัรยะท่ี3 )  ใชป้ระชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

เดียวกนัดงัมีรายละเอียดดงัน้ี        

  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  ไดแ้ก่       

          1.1.1 เจา้หนา้สาธารณสุขท่ีปฏิบติังานอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศ

ไทย  ไดแ้ก่   จงัหวดัสุพรรณบุรี   กาญจนบุรี     นครปฐม    สมุทรสงคราม    สมุทรสาคร     ราชบุรี  

เพชรบุรี   ประจวบคีรีขนัธ ์  หมายถึง      เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใต้

การควบคุมกาํกบัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั  ไดแ้ก่  สถานีอนามยัและสาํนกังานสาธารณสุข
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อาํเภอ       ประกอบดว้ยตาํแหน่งต่างๆ  ไดแ้ก่      หวัหนา้สถานีอนามยั  นกัวิชาการสาธารณสุข   

พยาบาลวิชาชีพ  และเจา้พนกังานสาธารณสุขท่ี8ปฏิบติังานเต็มเวลา( ไม่รวมตาํแหน่งเจา้พนกังาน

ทนัตสาธารณสุข   ลกูจา้งและผูท่ี้ปฏิบติังานบางเวลา)8  จาํนวนทั้งส้ิน 3,508 คน 

  1.1.2 ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย    ไดแ้ก่ 

จงัหวดัสุพรรณบุรี    กาญจนบุรี     นครปฐม      สมุทรสงคราม    สมุทรสาคร    ราชบุรี      เพชรบุรี      

ประจวบคีรีขนัธ ์ หมายถึง   ผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัสุขภาพผูสู้งอาย ุ      ปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ

ผูสู้งอาย ุ   มีผลงานการศึกษา วิจยัหรือโครงการเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุเป็นท่ียอมรับจากสมาชิกในชุมชน  

และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํวิจยั  

  1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

  1.2.1 เจา้หนา้สาธารณสุขท่ีปฏิบติังานอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย    

ไดแ้ก่ จงัหวดัสุพรรณบุรี   กาญจนบุรี   นครปฐม  สมุทรสงคราม   สมุทรสาคร  ราชบุรี  เพชรบุรี   

ประจวบคีรีขนัธ ์   หมายถึง   เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุม

กาํกบัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั        ไดแ้ก่    สถานีอนามยัและสาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอ  

ประกอบดว้ย   ตาํแหน่ง  หวัหนา้สถานีอนามยั  นกัวิชาการสาธารณสุข   พยาบาลวิชาชีพ    และเจา้

พนกังานสาธารณสุขท่ี8ปฏิบติังานเต็มเวลา  ( ไม่รวมตาํแหน่งเจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข    ลกูจา้ง

และผูท่ี้ปฏิบติังานบางเวลา)8            กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive  Sampling)

ผูว้ิจยัเจาะจงใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจาก 5 จงัหวดั ในภูมิภาคตะวนัตก    ไดแ้ก่     นครปฐม        ราชบุรี   

กาญจนบุรี  สมุทรสาครและสุพรรณบุรี    จาํนวน 15 คน   โดยอยา่งนอ้ยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี  

   1. รับผดิชอบงานเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพผูสู้งอายหุรือมีประสบการณ์

การทาํงานเก่ียวกบัผูสู้งอายไุม่นอ้ยกว่า 3ปี   

   2. มีผลงานการศึกษา วิจยั หรือโครงการท่ีประสบความสาํเร็จเก่ียวกบัการ

ดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ  

   3.มีระดบัการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท 

  1.2.2 ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย    ไดแ้ก่ 

จงัหวดัสุพรรณบุรี     กาญจนบุรี      นครปฐม      สมุทรสงคราม    สมุทรสาคร   ราชบุรี     เพชรบุรี      

ประจวบคีรีขนัธ ์       หมายถึง   ผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัสุขภาพผูสู้งอาย ุปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ

ผูสู้งอาย ุ มีผลงานการศึกษา วิจยัหรือโครงการเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุเป็นท่ียอมรับจากสมาชิกในชุมชน  

และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํวิจยั   กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากเทคนิค Snowball techniqueและ
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การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  จาํนวน 5 คน โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้

หน่ึง ดงัต่อไปน้ี  

   1.ปฏิบติังานเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพผูสู้งอายแุละมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 

เช่น ไดรั้บรางวลั   เกียรติบตัร   เป็นตน้ 

   2. มีผลการศึกษา วิจยัเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุอยา่งนอ้ย 3 เร่ือง หรือมีผลงานเป็น

ท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

   3.เป็นผูสู้งอายท่ีุมีความรู้ ดูแลสุขภาพตนเองไดดี้     เป็นแบบอยา่งท่ีดีและ

เป็นท่ียอมรับใหเ้ป็นผูท้รงคุณวุฒิของชุมชนนั้น  

   4. มีวุฒิการศึกษาเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ

 2.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถามเพ่ือศึกษาวิเคราะห์

แบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศ

ไทย(การวิจยัระยะท่ี3) 

  2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถามเพ่ือศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุของ

พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยไดแ้ก่  ผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60 ปี 

ข้ึนไป   ซ่ึงมีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัต่างๆในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ไดแ้ก่  สุพรรณบุรี   

กาญจนบุรี      นครปฐม     สมุทรสงคราม      สมุทรสาคร     ราชบุรี     เพชรบุรี      ประจวบคีรีขนัธ ์  

จาํนวน 600,591 คน  (สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ 2552:224)    

  2.2  กลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการตอบแบบสอบถามเพ่ือศึกษาวิเคราะห์แบบจาํลองปัจจยั

เชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก   ไดแ้ก่   ผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60 ปี 

ข้ึนไปซ่ึงมีภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัต่างๆในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย   ไดแ้ก่   สุพรรณบุรี   

กาญจนบุรี  นครปฐม    สมุทรสงคราม    สมุทรสาคร  ราชบุรี  เพชรบุรี   ประจวบคีรีขนัธ ์  จาํนวน  

400 คน โดยการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรยามาเน่ (Yamane 1969 :886, อา้งถึงในประคอง  

กรรณสูตร 2542 : 11 ) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ5และสุ่มตวัอยา่ง

โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน( Multistage  Random Sampling ) 

  

 2.ขอบเขตด้านตวัแปร 

  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี    รายละเอียดมีดงัน้ี  

  2.1 ตวัแปรอิสระ(Independent variable) ไดแ้ก่    

   1. ปัจจยัส่วนบุคคล     ไดแ้ก่     เพศ     อาย ุ   สถานภาพสมรส     ระดบัการศึกษา   

ภาวะสุขภาพ            สวสัดิการการรักษาพยาบาล             ความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั   

   ส
ำนกัหอ
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รายไดต่้อเดือน  แหล่งท่ีมาของรายได ้  ความเพียงพอของรายได ้   อาชีพ    ภาวะการพกัอาศยั  การ

ปรับปรุงสภาพท่ีพกัอาศยั     สภาพการดูแลผูสู้งอาย ุ    บทบาทในชุมชน และ การเป็นสมาชิกชมรม

ผูสู้งอาย ุ   

  2. ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม    ไดแ้ก่  การร่วมกิจกรรมทางสงัคม    ความเช่ือ

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน           

  3. ปัจจยัทางจิตวิทยา    ไดแ้ก่        ความรู้การดูแลสุขภาพ      ความเช่ือดา้นสุขภาพ   

แรงสนบัสนุนทางสงัคม    ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน    

     4. ปัจจยัดา้นการเรียนรู้   ไดแ้ก่      การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ และการช้ีนาํตนเอง     

  2.2  ตวัแปรตาม( Dependent variable )   ไดแ้ก่    พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่    ดา้นการรับประทานอาหาร     การออกกาํลงักาย  การดูแลอนามยัส่วน

บุคคลการป้องกนัโรค และดา้นการดุแลสุขภาพจิต 

 

 นิยามศัพท์เฉพาะ        

 1.พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ หมายถึง   การกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของผูสู้งอายใุห้

มีการปฏิบติัจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาํวนั เพ่ือใหมี้สุขภาพแข็งแรงป้องกนัการเกิดโรค 

สามารถดาํเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการรับประทาน

อาหาร การออกกาํลงักาย    การดูแลอนามยัส่วนบุคคล   การป้องกนัโรคและการดูแลสุขภาพจิต  มี

รายละเอียดดงัน้ี 

      1.1 การรับประทานอาหาร  หมายถึง  พฤติกรรมการรับประทานอาหารและด่ืมนํ้ า 

ไดแ้ก่ ชนิด   รสชาติ  ปริมาณและความถ่ีของอาหารท่ีรับประทานอาหารทั้งอาหารม้ือประจาํและ

อาหารว่าง  ของขบเค้ียว  รวมทั้งเคร่ืองด่ืมและนํ้ า 

         1.2 การออกกาํลงักาย     หมายถึง      พฤติกรรมการกระทาํกิจกรรมต่างๆท่ีทาํให้

ร่างกายตอ้งใชพ้ลงังานและมีอตัราการเตน้ของหวัใจมากกว่าสภาวะปกติ ไดแ้ก่   การเล่นกีฬา  การ

ออกกาํลงักาย การออกแรงทาํงานบา้นหรือประกอบอาชีพ 

          1.3 การดูแลอนามยัส่วนบุคคล หมายถึง พฤติกรรมการดูแลตนเองเก่ียวกบัความ

สะอาดร่างกาย  การฝึกนิสยัการขบัถ่าย การพกัผอ่น  ไดแ้ก่   การอาบนํ้ า    การแปรงฟัน การสระผม  

การลา้งมือ  การขบัถ่าย  การนอนหลบั   การดูแลรักษาเคร่ืองนุ่งห่มของใช ้

          1.4 การป้องกนัโรค     หมายถึง    พฤติกรรมท่ีกระทาํเพ่ือการป้องกนัโรคและการ

ส่งเสริมสุขภาพ ไดแ้ก่  การตรวจสุขภาพทัว่ไป    การคดักรองความเส่ียงต่อโรคตามวยัของตนเอง   

   ส
ำนกัหอ
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การปฏิบติัตนเม่ือเจ็บป่วย  การประเมินภาวะโภชนาการ  การงดส่ิงเสพติด  การดูแลสภาพแวดลอ้ม

ท่ีพกัอาศยัใหถ้กูสุขลกัษณะ และการป้องกนัอุบติัเหตุ 

          1.5  การดูแลสุขภาพจิต  หมายถึง  พฤติกรรมการดูแลสภาพจิตใจและอารมณ์ของ

ตนเอง   ไดแ้ก่     การทาํจิตใจใหแ้จ่มใส     การจดัการความเครียดและอารมณ์  และการใชเ้วลาขณะ

อยูใ่นท่ีพกัอาศยัใหเ้ป็นประโยชน์และการทาํกิจกรรมกบัครอบครัวตนเอง 

     2. การร่วมกิจกรรมทางสงัคม  หมายถึง     การท่ีผูสู้งอายไุดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆใน

ชุมชน สงัคม  ไดแ้ก่  การร่วมกิจกรรมชมรมผูสู้งอาย ุ การบาํเพญ็ประโยชน์    การร่วมกิจกรรมทาง

ศาสนาทั้งน้ีไม่รวมการใชเ้วลาขณะอยูใ่นท่ีพกัอาศยัใหเ้ป็นประโยชน ์และการทาํกิจกรรมกบัครอบ 

ครัวตนเอง 

    3.ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน      หมายถึง      สภาพท่ีบุคคลใหค้วามมัน่ใจ เห็นคลอ้ย

ตามส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้นาํไปปฏิบติัหรือถ่ายทอดใหบุ้คคลอ่ืนไดท้ราบเพ่ือตอ้งการใหเ้กิดความมัน่ใจ

เห็นคลอ้ยตามดว้ยโดยไม่คาํนึงว่าความเช่ือนั้น ๆ     จะมีเหตุผลท่ีสามารถพิสูจน์ไดห้รือไม่ เก่ียวกบั 

 การป้องกนัและรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ  ความเช่ือเก่ียวกบัการรับประทานอาหารและความเช่ือเก่ียวกบั

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ หรืออาํนาจเหนือธรรมชาติ 

   4.ความรู้การดูแลสุขภาพ หมายถึง  ความรู้   ความเขา้ใจของผูสู้งอายเุก่ียวกบัการดูแล

สุขภาพตนเอง ตามคู่มือการดูแลสุขภาพตนเองของผูสู้งอาย ุ   กรมอนามยั    กระทรวงสาธารณสุข 

ประกอบดว้ย  ความรู้ดา้นการรับประทานอาหาร    การออกกาํลงักาย     การดูแลอนามยัส่วนบุคคล  

การป้องกนัโรค และ  การดูแลสุขภาพจิต 

    5.ความเช่ือดา้นสุขภาพ  หมายถึง  การรับรู้  ความรู้สึก     ความเห็นของบุคคลอนัเป็น

ผลเน่ืองจากการเรียนรู้     และประสบการณ์ทาํใหแ้สดงพฤติกรรมในลกัษณะสนบัสนุนหรือต่อตา้น

ก็ไดใ้นเร่ืองเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ ไดแ้ก่  การรับประทานอาหาร  การออกกาํลงักาย     การดูแล

อนามยัส่วนบุคล     การป้องกนัโรคและการดูแลสุขภาพจิต         ซ่ึงมีผลต่อภาวะสุขภาพของตนเอง

ประกอบดว้ย    การรับรู้ประโยชน์หรือผลดีของการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพ   การรับรู้โอกาสเส่ียง

และโทษของการละเลยปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพ    

  6.แรงสนบัสนุนทางสงัคม  หมายถึง   การท่ีผูสู้งอายไุดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคล

ในครอบครัว  ญาติ  เพ่ือน  หน่วยงานจากรัฐและเอกชน ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี   

     6.1 แรงสนบัสนุนดา้นอารมณ์    หมายถึง การไดรั้บความรัก  ความอบอุ่น ความ

เขา้ใจ   ความเอาใจใส่  ความเห็นอกเห็นใจ  ความรู้สึกเช่ือมัน่และไวว้างใจ  จากบุคคลในครอบครัว  

ญาติ  เพ่ือนและสมาชิกในชุมชน   

   ส
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       6.2 แรงสนบัสนุนดา้นส่ิงของ  บริการ หมายถึง  การไดรั้บความช่วยเหลือใน

ดา้นส่ิงของ   เงินทอง    หรือบริการต่างๆ     จากกบุคคลในครอบครัว     ญาติ    เพ่ือน      สมาชิกใน

ชุมชน  สวสัดิการจากรัฐและเอกชน              สถานบริการและบุคลากรทางการแพทย/์สาธารณสุข  

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน        

        6.3. แรงสนบัสนุนดา้นขอ้มลูข่าวสาร     หมายถึง      การไดรั้บคาํแนะนาํ 

ความรู้ ขอ้มลูข่าวสาร      ขอ้เท็จจริงทางเลือกหรือแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจากก

บุคคลในครอบครัว  ญาติ     เพ่ือน    สมาชิกในชุมชน   สถานบริการและบุคลากรทางการแพทย/์

สาธารณสุข               

         7.ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน      หมายถึง     ความเช่ือมัน่ของผูสู้งอาย ุเก่ียวกบั

ความสามารถของตนเองในการบริหารจดัการและกระทาํพฤติกรรมใด  ๆภายใตอุ้ปสรรคหรือ

สภาวะต่างๆในการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพ       ในดา้นการรับประทานอาหาร    การออกกาํลงักาย  

การดูแลอนามยัส่วนบุคคล   การป้องกนัโรค และการดูแลสุขภาพจิต    

   8.การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  หมายถึง การท่ีผูสู้งอายสุามารถเขา้ถึงแห่งเรียนรู้ประเภท

ต่างๆท่ีมีอยูใ่นชุมชน     ประกอบดว้ย     แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานท่ี     แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล  

ซ่ึงทาํใหผู้สู้งอายไุดรั้บความรู้    ขอ้มลูข่าวสาร สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูสู้งอาย ุ  ดงัน้ี 

 8.1แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานท่ี   หมายถึง   สถานท่ีต่างๆท่ีมีอยูใ่นชุมชนซ่ึง

ทาํใหผู้สู้งอายไุดรั้บความรู้  ขอ้มลูข่าวสารต่างๆ   เช่น  ศนูยก์ารเรียนรู้  ท่ีอ่านหนงัสือประจาํ

หมู่บา้น รวม ทั้งสถานบริการทางการแพทย/์สาธารณสุข       

 8.2  แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล  หมายถึง    บุคคลในชุมชนท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้  

ไดรั้บความเช่ือถือ  ยอมรับจากสมาชิกในชุมชน  ไดแ้ก่   ผูท้รงคุณวุฒิประจาํหมู่บา้น  

 ปูชนียบุคคล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข     

  9.การช้ีนาํตนเอง       หมายถึง         คุณลกัษณะของผูสู้งอายใุนการแสวงหาความรู้ 

ขอ้มลูข่าวสาร    คาํแนะนาํ  และบริการต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง     ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 

ไดแ้ก่ความคิดริเร่ิมดว้ยตวัเอง   การรู้จกัวิเคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง    คิดวิธีการ

ในการเรียนรู้เพ่ือไปยงัจุดมุ่งหมายของตนเอง  เลือกแหล่งทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และปฎิบติั

ตามได ้และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได ้

   

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวจิยั 

  1.ผลการวิจยัคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก ของประเทศไทย        

   ส
ำนกัหอ
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  2.สามารถนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัมาเป็นใชป้ระโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ และพฒันาระบบบริการสุขภาพของผูสู้งอายใุน

ประเทศไทยต่อไป 

  3.เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัผูสู้งอายตุ่อไป 

 

 

 

 

 

   ส
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวทางในทบทวนเอกสาร แนวคิดและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

  1.แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ 

  1.1 ความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ 

  1.2 องคป์ระกอบของพฤติกรรมสุขภาพ   

  1.3 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

  2.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ

  3.1 ความหมายของผูสู้งอาย ุ

  3.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ

  3.3 การเปล่ียนแปลงในวยัผูสู้งอาย ุ

         3. แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา 

  3.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการร่วมกิจกรรมทางสงัคม 

  3.2 แนวคิดเก่ียวกบัความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

  3.3  ความรู้การดูแลสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

  3.4. แนวคิดเก่ียวกบัความเช่ือดา้นสุขภาพ 

  3.5  แนวคิดเก่ียวกบักบัแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

  3.6 แนวคิดเก่ียวกบัความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน   

  3.7 แนวคิดเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้  

  3.8 แนวคิดเก่ียวกบัการช้ีนาํตนเอง   

   3.9แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

 

1.แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมสุขภาพ       

 1.1 ความหมายของพฤตกิรรมสุขภาพ           

  พฤติกรรมสุขภาพ  (Health Behavior)   สาํหรับความหมายของพฤติกรรมสุขภาพนั้น ไดมี้

นกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายไดห้ลายดงัน้ี           

17 
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     พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior)     หมายถึง     การเปล่ียนแปลงทางดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสุขภาพซ่ึงเกิดข้ึนทั้งภายใน (Covert Behavior)    และภายนอก (Overt Behavior)        พฤติกรรม

สุขภาพจะรวมถึงการปฏิบติัท่ีสงัเกตไดแ้ละการเปล่ียนแปลงท่ีสงัเกตไม่ได ้        แต่สามารถวดัไดว้่า

เกิดข้ึน (Good 1959:21-27)     พฤติกรรมภายในเป็นปฏิกิริยาภายในตวับุคคลมีทั้งเป็นรูปธรรมและ

นามธรรม  ท่ีเป็นรูปธรรมซ่ึงสามารถใชเ้คร่ืองมือบางอยา่งเขา้วดัหรือสมัผสัได ้    เช่น  การเตน้ของ

หวัใจ   การบีบตวัของลาํไส ้   พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นปฏิกิริยาท่ีมีอยูต่ามสภาพของร่างกาย   ส่วนท่ี

เป็นนามธรรมไดแ้ก่  ความคิด    ความรู้สึก     เจตคติ     ค่านิยม  เป็นตน้         พฤติกรรมภายในน้ีไม่

สามารถสมัผสัหรือวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือต่างๆ เพราะไม่มีตวัตน         จะทราบไดเ้ม่ือแสดงพฤติกรรม

ออกมาพฤติกรรมภายนอกเป็นปฏิกิริยาต่าง  ๆของบุคคลท่ีแสดงออกมาทั้งทางวาจาและการกระทาํ

ซ่ึงปรากฏใหบุ้คคลอ่ืนเห็นหรือสงัเกตได ้     เช่น    ท่าทางหรือคาํพดูท่ีแสดงออกไม่ว่าจะเป็นสีหนา้  

นํ้าเสียง      

       พฤติกรรมสุขภาพ     หมายถึง การกระทาํหรือการแสดงออกของบุคคลเก่ียวกบัสุขภาพ

ทั้งในดา้นความรู้ เจตคติและการปฏิบติั    ซ่ึงอาจสงัเกตไดห้รือสงัเกตไม่ได ้   แต่สามารถท่ีจะวดัได้

ว่าเกิดข้ึนโดยการสงัเกต   การสมัภาษณ์   การทดสอบดว้ยแบบทดสอบ   เช่น     แบบสอบถาม แบบ

สมัภาษณ์ เป็นตน้ (ปริวรรต มโนรมชชัวาล 2533 : 23)         

        พฤติกรรมสุขภาพ    หมายถึง    ความสามารถในการแสดงออกของเด็กเก่ียวกบัเร่ือง  

สุขภาพทั้งในดา้นความรู้   เจตคติ การปฏิบติั    และทกัษะโดยเนน้ในเร่ืองพฤติกรรมสุขภาพท่ีครูจะ

สามารถสงัเกตและวดัได ้เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษาโดยตรงตามจุดมุ่งหมายของวิชา 

(สุชาติ โสมประยรู 2525 : 44) 

         พฤติกรรมสุขภาพ    หมายถึง    ความสามารถในการแสดงออกเก่ียวกบัสุขภาพทั้งทาง 

ดา้นความรู้    เจตคติ   และทกัษะ โดยเนน้เร่ืองพฤติกรรมสุขภาพท่ีสามารถสงัเกตและวดัได ้เพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองสุขภาพ        

         พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การกระทาํ การปฏิบติั การแสดงออกและท่าทีท่ีจะกระทาํ 

ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลดี หรือผลเสียต่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว หรือชุมชน พฤติกรรมสุขภาพ

จาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ        

                            1. เป็นการกระทาํ (Action) พฤติกรรมสุขภาพในลกัษณะท่ีเป็นการกระทาํ 

คือ การกระทาํหรือการปฏิบติัของบุคคลท่ีมีผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพ   

   2. เป็นการไม่กระทาํ (Non Action)     ส่วนพฤติกรรมท่ีเป็นการไม่กระทาํ 

คือ การงดเวน้ไม่กระทาํหรือการไม่ปฏิบติัของบุคคลท่ีมีผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพ  

         พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior)      หมายถึง    กิจกรรมหรือการปฏิบติัใด ๆ ของ

   ส
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ปัจเจกบุคคลท่ีกระทาํไปเพ่ือจุดประสงคใ์นการส่งเสริม   ป้องกนั   หรือบาํรุงรักษาสุขภาพ   โดยไม่

คาํนึงถึงสถานะสุขภาพท่ีดาํรงอยูห่รือรับรู้ได ้ไม่ว่าพฤติกรรมนั้น ๆ จะสมัฤทธ์ิผลสมความมุ่งหมาย

หรือไม่ในท่ีสุด (ปณิธาน หล่อเลิศวิทย ์2541:23)      

  พรรณี บญัชรหตัถกิจ (2540:87, อา้งถึงใน ศราวุธ ยงยทุธ 2546 : 25) ไดใ้หค้วาม 

หมายของพฤติกรรมสุขภาพ    หมายถึง  การกระทาํหรือกิจกรรมท่ีบุคคลแสดงออกทางดา้นสุขภาพ 

อาจสงัเกตได ้หรือสงัเกตไม่ได ้  

              ประภาเพญ็ สุวรรณ (2532 : 13) กล่าวว่า พฤติกรรมสุขภาพ คือ พฤติกรรมทัว่ไป

แต่เนน้เก่ียวกบัสุขภาพ และจะมีความสมัพนัธก์บัการเกิดโรค หรือภาวะไม่สมบูรณ์ของร่างกาย ซ่ึง

มีสาเหตุจากตวับุคคล ส่ิงแวดลอ้ม ตวัเช้ือโรค และปัจจยัอ่ืน ๆ    

  คาลส์และ คอบบ(์Kals and Cobb 1976: 98, อา้งถึงใน แสงทอง ธีระทองคาํ 2538 :  

21)      กล่าวว่า     พฤติกรรมสุขภาพ คือ การกระทาํใด ๆ ของบุคคลเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคและมี

สุขภาพอนามยัดี          

  ฮาร์ริสและกเูทน(Harris & Guten 1975: 44,อา้งถึงใน แสงทอง ธีระทองคาํ 2538 : 

21)กล่าวว่า พฤติกรรมสุขภาพ คือ กิจกรรมทุกชนิดของบุคคลท่ีทาํตามปกติและสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหมี้

สุขภาพดีและสามารถป้องกนัโรคได ้   

               สรุปไดว้่า  พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางดา้นท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ

ซ่ึงเกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอก             พฤติกรรมสุขภาพจะรวมถึงการปฏิบติัท่ีสงัเกตไดแ้ละการ

เปล่ียนแปลงในท่ีสงัเกตไม่ไดแ้ต่สามารถวดัไดว้่าเกิดข้ึน        เป็นการปฏิบติัหรือการแสดงออกของ

บุคคลในการกระทาํหรืองดเวน้การกระทาํในส่ิงท่ีมีผลต่อสุขภาพ         โดยอาศยัความรู้ ความเขา้ใจ 

เจตคติ และการปฏิบติัตนทางสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นัอยา่งเหมาะสม 

 1.2  องค์ประกอบของพฤตกิรรมสุขภาพ      

    ประภาเพญ็ สุวรรณ (2543: 155)        กล่าวถึงองคป์ระกอบของพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือให้

ครอบคลุมแนวคิดของพฤติกรรมสุขภาพท่ีกล่าวมาขา้งบนน้ีจึงแบ่งประเภทของพฤติกรรมสุขภาพ

ออกดงัน้ี 

  1. พฤติกรรมการป้องกนัโรค 

  2. พฤติกรรมเม่ือเจ็บป่วย (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2543: 155) 

 องคป์ระกอบของพฤติกรรมสุขภาพ จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ   3 ส่วน  ดว้ยกนั  ดงัน้ี 

  1. พฤติกรรมดา้นความรู้  (Cognitive Domain)    หมายถึง  ส่ิงท่ีแสดงใหบุ้คคลนั้น 

รู้คิดเก่ียวกบัสุขภาพ หรือโรคต่าง ๆอยา่งไร   พฤติกรรมดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้  การจาํขอ้เท็จจริง 

ต่าง ๆ รวมทั้งการพฒันาความสามารถและทกัษะทางสติปัญญา การใชว้ิจารณญาณเพ่ือประกอบ 
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การตดัสินใจ เช่น    การบอกไดถึ้งหลกัสุขบญัญติั 10 ประการ การอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดโรค 

เป็นตน้ 

  2. พฤติกรรมดา้นเจตคติ     ค่านิยม    ความรู้สึก     ความชอบ (Affective Domain) 

หมายถึง สภาพความพร้อมทางจิตใจของบุคคลเก่ียวกบัสุขภาพ พฤติกรรมดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัความ

สนใจความรู้สึก ท่าที ความชอบ ไม่ชอบ การใหคุ้ณค่า การปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงค่านิยมท่ียดึอยู ่

เช่น  ความชอบ ความยนิดี ความพอใจ เป็นตน้ 

  3. พฤติกรรมดา้นการปฏิบติั (Psychomotor Domain)   หมายถึง  ส่ิงท่ีบุคคลปฏิบติั

ออกมาพฤติกรรมดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัการใชค้วามสามารถท่ีแสดงออกทางร่างกาย       ซ่ึงรวมทั้งการ

ปฏิบติัหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกและสงัเกตไดใ้นสถานการณ์หน่ึง ๆ   เช่น    การเลือกรับประทาน

อาหารใหค้รบ 5หมู ่การไปพบแพทยห์รือบุคลากรสาธารณสุขเม่ือเจ็บป่วย เป็นตน้ 

 ปัจจุบนัแนวโนม้ของปัญหาสุขภาพในหลายประเทศ    รวมทั้งประเทศไทยไดเ้ปล่ียนแปลง

ไปจากเดิมซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากโรคติดเช้ือมาเป็นโรคไร้เช้ือและความเจ็บป่วยเร้ือรัง  ปัญหาสุขภาพ

ท่ีสาํคญั   คือ   โรคหวัใจและหลอดเลือด   โรคมะเร็งอิทธิพลของพฤติกรรมทางสงัคมท่ีมีต่อสภาวะ

สุขภาพและความเจ็บป่วยทางร่างกายไดดี้ยิง่ข้ึน 

 พฤติกรรมมีผลต่อการเกิดโรคได ้3 ทาง คือ 

  1. พฤติกรรมมีผลต่อสุขภาพโดยการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา   อนัเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสงัคมท่ีมีผลกระทบต่อจิตใจของบุคคล        ซ่ึงเป็นตน้เหตุของความเครียดทาง

จิตใจ (Psychological stress)    ความเครียด    หมายถึง    ปฏิกิริยาทางพฤติกรรมทางร่างกายและทาง

อารมณ์ของบุคคลเม่ือเผชิญกบัภาวะคุกคามท่ีจะเกิดอนัตรายต่อร่างกาย หรือจิตใจ        เม่ือเผชิญกบั

ความเครียด          หรือความตอ้งการในเร่ืองต่าง ๆ บุคคลจะประเมินภาวะคุกคามและเลือกการตอบ 

สนองต่างๆ ท่ีจะสามารถลดภาวะคุกคามนั้นได ้ขณะเดียวกนัจะมีการเปล่ียนแปลงในร่างกายเกิดข้ึน

เพ่ือช่วยใหบุ้คคลเผชิญกบัปัญหา ซ่ึงการเผชิญกบัความเครียด (Coping)   หมายถึง  ความพยายามใน

การหนี   การลด  หรือการทนต่อสาเหตุและผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลงัของความเครียดทางจิตใจ

นั้น     การตอบสนองต่อความเครียดอาจมีผลทาํใหเ้กิดความผดิปกติทางร่างกายได ้     เช่น ทอ้งเดิน 

ผมร่วง    รับประทานอาหารไม่ได ้   นอนไม่หลบั  ในผูติ้ดเช้ือเอดส์อาจเกิดภาวะกดดนัต่อการสร้าง

ภูมิคุม้กนัโรค            ความเครียดเป็นตวักลางระหว่างพฤติกรรมและความเจ็บป่วย และอาจมีผลต่อ

สุขภาพโดยทางออ้มโดยการตอบสนองทางพฤติกรรม        เช่น     สูบบุหร่ีมากข้ึน    ด่ืมสุรามากข้ึน 

กินอาหารมากข้ึน ความเครียดอาจมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศลดลง เช่น การเลือกคู่นอน การป้องกนั

ทางเพศการป้องกนัการติดเช้ือเม่ือร่วมเพศเช่นเดียวกบักรณีของความเครียดกบัการใชย้า โดยเฉพาะ
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ฉีดยาเขา้เสน้เลือด ความเครียดอาจนาํไปสู่การใชย้าเสพติดมากข้ึน   ซ่ึงนาํไปสู่การปฏิบติัพฤติกรรม

ทางเพศท่ีไม่ปลอดภยัดว้ย 

  2. พฤติกรรมมีอิทธิพลต่อสุขภาพโดยการกระทาํ           ซ่ึงอาจไปเปล่ียนแปลงการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทั้งโดยทางตรง หรือทางออ้ม    เช่น     การกินยาโดยแพทย์

ไม่ไดส้ัง่การใชย้านอนหลบั ยาบา้ การกินสารซ่ึงทาํใหเ้กิดโรค   ตวัอยา่ง   เช่น  การสูบบุหร่ี การด่ืม

สุรา การขาดการออกกาํลงักาย   สุขนิสยัส่วนบุคคลไม่ดี        ซ้ือยากินเอง หรือการใชส้ารเสพติดซ่ึง

มีความเก่ียวขอ้งกบัการแพร่กระจายของโรคเอดส์โดยเฉพาะอยา่งยิง่การฉีดยาเขา้เสน้เลือด   และยงั

เป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการแพร่เช้ือเอดส์ไปสู่ทางอ่ืนไดอี้ก   เช่น   กระตุน้การมีเพศสมัพนัธม์ากข้ึน 

  3. พฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการเกิดโรคเม่ือเก่ียวขอ้งกบัการเกิดพฤติกรรมของ

บุคคลซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยมีความเจ็บป่วย    เช่น  ปฏิกิริยาท่ีมีต่ออาการท่ีเกิดข้ึน การตดัสินใจกระทาํเม่ือ

เกิดการเจ็บป่วย และประสบการณ์เม่ือคร้ังเป็นผูป่้วย         กระบวนการเหล่าน้ีอาจเป็นสาเหตุใหค้น

ยดืเวลาไปหาแพทย ์หรือไม่ปฏิบติัตามคาํสัง่แพทย ์ปฏิกิริยาการเกิดโรค       อาจนาํไปสู่การเจ็บป่วย

ร้ายแรงหรือเสียชีวิตถา้บุคคลไม่ไปรับการรักษาท่ีถกูตอ้ง (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2538: 

85 - 86) 

  องคป์ระกอบของพฤติกรรมสุขภาพเม่ือวิเคราะห์ตามแนวทางดา้นสงัคมศาสตร์ สามารถ

แบ่งเป็น 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

  1. พฤติกรรมการป้องกนัโรค (Preventive health Behaviors)    หมายถึง การปฏิบติั 

ของบุคคลในการป้องกนัโรค พฤติกรรมท่ีลดโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคต่าง  ๆ  เช่น   การออกกาํลงั

กาย ปฏิบติัตนใหถ้กูสุขลกัษณะ การตรวจสุขภาพเป็นประจาํทุกปีเช่น การสวมหมวกกนัน็อคเม่ือข่ี

รถมอเตอร์ไซค ์การสวมถุงยางอนามยัก่อนมีเพศสมัพนัธก์บัหญิงบริการ เป็นตน้     

  2. พฤติกรรมเม่ือเจ็บป่วย (Illness Behaviors)   หมายถึง  การปฏิบติัท่ีบุคคลกระทาํ 

เม่ือร่างกายมีอาการผดิปกติ หรือเจ็บป่วย เช่น การนอนพกัอยูบ่า้นแทนท่ีจะไปทาํงาน   การแสวงหา

การรักษาพยาบาล การหลบหนีจากสงัคม เป็นตน้     เป็นการปฏิบติัเม่ือร่างกายมีอาการผดิปกติหรือ

เจ็บป่วย ไดแ้ก่ การเพิกเฉย  การถามเพ่ือนฝงูเก่ียวกบัอาการของตน   การแสวงหาการรักษาพยาบาล 

การหลบหนีจากสงัคม ฯลฯ 

                 3. พฤติกรรมบทบาทของการเจ็บป่วย (Sick Role Behaviors)      หมายถึง      การ

ปฏิบติัท่ีบุคคลกระทาํหลงัจากไดท้ราบผลวินิจฉยัโรคแลว้ เช่น การรับประทานยาตามแพทยส์ัง่ การ

ออกกาํลงักาย การเลิกด่ืมสุรา การลดหรืองดกิจกรรมท่ีจะทาํใหอ้าการของโรคเพ่ิมมากข้ึน   เป็นการ

ปฏิบติัตวัเม่ือทราบผลการวินิจฉยัโรคแลว้ เช่น รับประทานยาตามแพทยส์ัง่ เลิกสูบบุหร่ี ฯลฯ 

(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2538: 114) 
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 ดงันั้น สรุปไดว้่า สามารถจาํแนกองคป์ระกอบของพฤติกรรมสุขภาพ    ได ้2 องคป์ระกอบ

ดงัน้ี           

 1. พฤติกรรมการดูแลตนเองในภาวะปกติใหมี้สุขภาพแข็งแรงอยูเ่สมอ มี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่

  1.1 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ             เป็นพฤติกรรมท่ีจะรักษาสุขภาพใหแ้ข็งแรง

ปราศจากการเจ็บป่วย สามารถดาํรงชีวิตอยา่งปกติสุข และพยายามหลีกเล่ียงอนัตรายต่าง ๆ ท่ีส่งผล

ต่อสุขภาพ เป็นพฤติกรรมท่ีกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น      การพกัผอ่น  การรับประทานอาหารท่ีถกู

สุขลกัษณะ และการออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ      

  1.2 พฤติกรรมป้องกนัโรค เป็นพฤติกรรมท่ีจะรักษาสุขภาพใหแ้ข็งแรง มุ่งป้องกนั

ไม่ใหเ้กิดความเจ็บป่วยหรือโรคต่าง ๆ แบ่งเป็น      

   1.2.1 การป้องกนัโรคเบ้ืองตน้ (Primary Prevention)  

   1.2.2 การป้องกนัความรุนแรงของโรค (Secondary Prevention) 

   1.2.3 การป้องกนัการแพร่ระบาด     

 2. พฤติกรรมเม่ือเจ็บป่วย        หมายถึง     การปฏิบติัของบุคคลเม่ือเจ็บป่วยหรืออยูใ่นภาวะ

สุขภาพท่ีผดิปกติซ่ึงจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลาย ๆ อยา่ง เช่น  ความรู้เก่ียวกบัโรค 

การรับรู้เก่ียวกบัความรุนแรง ความเช่ือเดิม ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นตน้  

 1.3 ปัจจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมสุขภาพ 

       องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อสถานะทางสุขภาพของคนไว ้4 อยา่งคือ 

  1. พนัธุกรรมจะเก่ียวขอ้งกบัการถ่ายทอดโรคบางชนิด     เช่น เบาหวาน โลหิตจาง 

การสอนจะช่วยใหรู้้วา่พนัธุกรรมใดบา้งมีผลต่อร่างกายและสมอง   และกิจกรรมใดจะช่วยส่งเสริม

ความสามารถทางร่างกาย และสมองมากท่ีสุด 

  2. ส่ิงแวดลอ้ม มี 2 ประเภท คือ ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น การปนเป้ือนสารเคมี

ในสภาพแวดลอ้มทั้ง ดิน นํ้า อากาศ และส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม   เช่น  การขยายตวัของอุตสาหกรรม

ทาํใหเ้กิดการอพยพแรงงาน เกิดความล่มสลายของครอบครัวเกิดความเครียด เป็นตน้ 

  3. บริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข    ความไม่เท่าเทียมกนัในทรัพยากร การ

ใหบ้ริการ 

  4. พฤติกรรม การเปล่ียนพฤติกรรมจากเดิมจากปัจจยัต่าง ๆ 

        ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ 

  1. ความเจริญทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยเฉพาะการผลิตและตลาดสินคา้ท่ีเป็นภยั

ต่อสุขภาพ ไดแ้ก่ บุหร่ี สารเสพติด สุรา เคร่ืองด่ืมมึนเมาต่าง ๆ 

  2. การโฆษณาจากส่ือมวลชน ส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมเลียนแบบ 
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  3. ค่านิยมท่ีเปล่ียนไปเกิดลกัษณะบริโภคนิยมและวตัถุนิยม      นิยมบริโภคอาหาร

ตะวนัตกมากข้ึน เช่น นม เนย ไข่ อาหารท่ีมีโปรตีนและไขมนัสูง 

  4. ความเช่ือขนบธรรมเนียมประเพณีและการปฏิบติั    เช่น  ประเพณีการด่ืมชาของ

คนจีนเป็นส่ิงดีเพราะตอ้งใชน้ํ้ าเดือด คนไทยเช่ือว่าเด็กรับประทานไข่จะทาํใหเ้ป็นซาง 

  5. ศาสนาบางศาสนาถือว่าก่อนเขา้โบสถต์อ้งชาํระลา้งร่างกายใหส้ะอาด          บาง

ศาสนาใหอ้ดอาหารในระยะถือบวช 

  6. ระดบัการศึกษาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ไดท้าํใหถ่้ายทอดความรู้ทาํไดย้าก 

  7. การติดต่อคมนาคม    ถา้สะดวกยอ่มทาํใหก้ารติดต่อส่ือสารใหค้วามรู้ไดส้ะดวก

แต่ก็ส่งผลเสียไดเ้พราะจะทาํใหก้ารรับวฒันธรรมของต่างถ่ินมาไดง่้ายเกินไป 

  8. เช้ือชาติ ภาษา ถา้พ้ืนท่ีเดียวกนัมีประชากรหลายเช้ือชาติ หลายภาษายอ่ม อาจทาํ

ใหเ้กิดความแบ่งแยก ขาดความสามคัคี และมีพฤติกรรมสุขภาพหลากหลายทั้งเลียนแบบและ

ขดัแยง้ 

  9. ท่ีตั้งและสภาพทอ้งท่ี เช่น ชาวเขานิยมถ่ายอุจจาระในป่า คนในเมืองถ่ายในสว้ม 

  10. อิทธิพลกลุ่ม เช่น  กลุ่มเพ่ือนบา้น  กลุ่มเพ่ือนนกัเรียน  กลุ่มเพ่ือนร่วมงานฯลฯ 

จะเป็นการเรียนรู้และเรียนแบบเพ่ือตอ้งการเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม (อุษณีย ์วรรณาลยั 2548 : 102) 

 1.4 แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ 

 พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบญัญติั       คือ    ขอ้กาํหนดท่ีเด็ก   เยาวชน   ตลอดจน

ประชาชนทัว่ไปพึงปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอจนเป็นสุขนิสยั      เพ่ือใหมี้สุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และ

สงัคม            ดงันั้นการส่งเสริมสุขบญัญติัแห่งชาติจึงเป็นกลวิธีหน่ึงในการสร้างเสริมและปลกูฝัง

พฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค ์เพ่ือใหเ้ด็กเยาวชนและประชาชนปฏิบติัเพ่ือนาํไปสู่การมีสุขภาพดี 

  1.4.1 พฤตกิรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัตแิห่งชาต ิ

  สุขบญัญติัแห่งชาติสามารถจาํแนกตามกลุ่มพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท์างดา้น

สุขภาพ 6กลุ่ม ดงัน้ี 

 1. กลุ่มพฤติกรรมดา้นอนามยัส่วนบุคคล 

 2. กลุ่มพฤติกรรมดา้นอาหารและโภชนาการ 

 3. กลุ่มพฤติกรรมดา้นการออกกาํลงักาย 

              4. กลุ่มพฤติกรรมดา้นสุขภาพจิต 

 5. กลุ่มพฤติกรรมดา้นการป้องกนัอุบติัเหตุ 

 6. กลุ่มพฤติกรรมดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
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 สุขบัญญัตแิห่งชาต ิ10 ประการ 

  สุขบญัญติัแห่งชาติเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีทาํใหเ้กิดนิสยั และพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือ

เป็นการป้องกนัโรคและการมีสุขภาพท่ีดี ซ่ึงสามารถปฏิบติัไดใ้นชีวิตประจาํวนั ดงัน้ี 

  1. ดูแลรักษาร่างกายและของใชใ้หส้ะอาด   ไดแ้ก่    อาบนํ้ าอยา่งนอ้ย วนัละ 2 คร้ัง 

สระผมอยา่งนอ้ย สปัดาห์ละ 2 คร้ัง ตดัเลบ็มือ เลบ็เทา้ใหส้ั้นอยูเ่สมอ   ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาทุกวนั 

ใส่เส้ือผา้ท่ีสะอาด ไม่อบัช้ืน จดัเก็บของใชใ้หเ้ป็นระเบียบ 

  2. รักษาฟันใหแ้ข็งแรงและแปรงฟันทุกวนัอยา่งถกูตอ้ง   ไดแ้ก่ แปรงฟันหรือบว้น 

ปากหลงักินอาหาร ไม่ใชฟั้นกดั ขบเค้ียวของแข็ง ตรวจสุขภาพปากอยา่งนอ้ย ปีละ 2 คร้ัง 

  3. ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนกินอาหารและหลงัการขบัถ่าย 

  4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอนัตรายและหลีกเล่ียงอาหารรสจดั สี

ฉูดฉาด 

  5. งดบุหร่ี สุรา สารเสพติด การพนนั และการสํ่าส่อนทางเพศ 

  6. สร้างความสมัพนัธใ์นครอบครัวใหอ้บอุ่น 

  7. ป้องกนัอุบติัภยัดว้ยการไม่ประมาท 

  8. ออกกาํลงักายสมํ่าเสมอและตรวจสุขภาพประจาํปี     ไดแ้ก่    การออกกาํลงักาย 

อยา่งนอ้ย สปัดาห์ละ 3 คร้ัง ตรวจสุขภาพอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 

  9. ทาํจิตใจใหร่้าเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ พกัผอ่นใหเ้พียงพอ ฟังเพลง เล่นกีฬาเพ่ือ ผอ่น 

คลาย 

  10. มีสาํนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรคส์งัคม    ไดแ้ก่  ใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั 

อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

  1.4.2 พฤตกิรรมสุขภาพตามหลกั 5 อ.  

  การส่งเสริมสุขภาพ     คือ กระบวนการเพ่ิมความสามารถของตนเองในการพฒันา

สุขภาพตนเองใหบ้รรลุความสมบูรณ์ทางกาย   อารมณ์   สงัคม และจิตใจมีปัจจยัท่ีสาํคญั 2 ประการ 

คือ   

  1. กลวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพทางดา้นหนา้ท่ีของระบบร่างกายและจิตใจ 

  2. พยายามหลีกเล่ียงปัจจยัต่างๆ ท่ีจะมาทาํอนัตรายต่อสุขภาพ (กรมอนามยั 

2548:113) 

  วิธีการส่งเสริมสุขภาพท่ีกาํลงัแพร่หลายในปัจจุบนั    คือ     หลกัการ 5 อ.  ท่ี

ประกอบดว้ย 
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  อ. ที่หนึ่งคอื อาหาร 

  ลกัษณะอาหารของคนแต่ละเช้ือชาติ ยอ่มแตกต่างกนัไปตามลกัษณะวฒันธรรมท่ี

สืบต่อกนัมา เช่น ชาวอเมริกนัหรือยโุรปหลายประเทศ กินขนมปัง  นมและเน้ือสตัวเ์ป็นอาหารหลกั 

เป็นตน้สาํหรับคนไทยนิยมกินขา้วเป็นอาหารหลกั    และมีการปรุงอาหารท่ีแตกต่างกนัจากประเทศ

อ่ืนดว้ย จึงไดมี้การบญัญติัหลกัการอาหาร 5 หมู่สาํหรับคนไทย  เพ่ือเป็นหลกัการพ้ืนฐานในการกิน

ใหไ้ดส้ารอาหารชนิดต่าง ๆ ครบถว้น ส่งผลใหสุ้ขภาพของคนไทยดีข้ึน  อาหารหลกั 5 หมู่     มีดงัน้ี 

  หมู่ท่ี1 เน้ือสตัว ์นม ไข่ และถัว่ต่าง ๆ อาหารในหมู่น้ีมีส่วนประกอบเป็น

สารอาหารโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ 

  หมู่ท่ี2 ขา้ว แป้ง เผอืก  มนัและนํ้ าตาล อาหารหมู่น้ีคนไทยคุน้เคยมากท่ีสุดท่ีสาํคญั

คือ   ขา้วซ่ึงมีส่วนสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นหลกั  มีส่วนประกอบรองคือ โปรตีน 

  หมู่ท่ี 3 พืช ผกัต่าง ๆ อาหารหมู่น้ีจะช่วยใหอ้าหารมีสีต่าง ๆ น่ากิน     มีสารอาหาร

ประเภทวิตามินและแร่ธาตุทาํใหร่้างกายแข็งแรง และเป็นอาหารป้องกนัโรคและช่วยใหอ้วยัวะต่าง 

ๆ ทาํงานไดต้ามปกติ 

  หมู่ท่ี 4 ผลไม ้ ซ่ึงนอกจากจะช่วยใหเ้กิดความอร่อย    และสดช่ืนในการกินอาหาร

แลว้ ยงัใหส้ารอาหารประเภทเกลือแร่และไวตามินเช่นกนั    รวมทั้งยงัใหก้ากใยอาหารท่ีช่วยในการ

ขบัถ่ายอีกดว้ย 

  หมู่ท่ี 5 ไขมนัจากสตัวแ์ละพืช เป็นกลุ่มอาหารท่ีใหส้ารอาหารประเภทไขมนั ซ่ึง

ใหพ้ลงังานสูงมากในสมยัก่อนการใหค้วามรู้แก่ประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่เด็ก ๆ ในวยั

เรียน   คือ     การเนน้ใหทุ้กคนกินอาหารใหค้รบ 5 หมู่            เพ่ือจะไดมี้ภาวะโภชนาการท่ีดี ไดรั้บ

สารอาหารชนิดต่าง ๆครบถว้น     แต่ในปัจจุบนัวฒันธรรมการกินของคนไทยเปล่ียนแปลงไป มีขอ้

ปฏิบติัปลีกยอ่ยหลาย ๆอยา่งท่ีรับมาจากวฒันธรรมทางตะวนัตกท่ีส่งผลต่อสุขภาพของคนไทย 

กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลยัมหิดลจึงร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆไดร่้วมกนัจดัทาํขอ้ปฏิบติั 

การกินอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีดีของคนไทย หรือโภชนบญัญติัสาํหรับคนไทย 9 ขอ้ ดงัน้ี 

  1. การกินอาหารหลากหลายชนิดทาํใหร่้างกายไดรั้บสารอาหารต่างๆในปริมาณท่ี

เพียงพอกบัความตอ้งการ และหมัน่ดูแลนํ้ าหนกัตวั 

  2. กินขา้วเป็นอาหารหลกัสลบักบัอาหารประเภทแป้งเป็นบางม้ือ 

  3. กินพืชผกัใหม้ากและกินผลไมเ้ป็นประจาํ 

  4. กินปลา เน้ือสตัวไ์ม่ติดมนั ไข่ ถัว่เมลด็แหง้เป็นประจาํ 

           5. ด่ืมนมใหเ้หมาะสมตามวยั 

  6. กินอาหารท่ีมีไขมนัแต่พอควร 
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  7. หลีกเล่ียงการกินอาหารรสหวานจดัและเค็มจดั 

  8. กินอาหารสะอาดปราศจากสารปนเป้ือน 

  9. งดหรือลดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์(กรมอนามยั,กระทรวงสาธารณสุข. 2544: 

43) 

  อ. ที่สองคอื อากาศ 

  อากาศคือ ลมหรือส่ิงท่ีเราหายใจเขา้ออกเป็นประจาํ เป็นส่ิงท่ีมนุษยข์าดไม่ไดเ้ลย 

ขาดอากาศหายใจเม่ือไรก็ตายเม่ือนั้น อากาศมี 2 อยา่งคือ อากาศเสียกบัอากาศบริสุทธ์ิ อากาศเสียคือ 

อากาศท่ีมีพิษเจือปนซ่ึงไม่เหมาะสาํหรับการหายใจ    อากาศบริสุทธ์ิคืออากาศท่ีปราศจากพิษภยัเจือ

ปนมีความสะอาด   สดช่ืนเหมาะสาํหรับการหายใจ         ผูท่ี้อยูใ่นท่ี ๆ มีอากาศบริสุทธ์ิมกัจะอายยุนื 

ปัจจุบนัมลพิษทางอากาศมีแนวโนม้สูงข้ึนมาก          โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

รวมทั้งเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่   นครราชสีมา    ขอนแก่น ชลบุรี สระบุรี เป็นตน้สาํหรับ

จงัหวดัอ่ืน ๆ สภาวะอากาศยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีดี      ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีมีแนวโนม้มากข้ึนนั้น 

เน่ืองจากการจราจรคบัคัง่   และมลพิษท่ีปล่อยมาจากโรงงานอุตสาหกรรมปัญหามลพิษในอากาศท่ี

พบเป็นปัญหาหลกั คือ   ฝุ่ นละออง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์   ไนโตรเจนไดออกไซด ์และตะกัว่ 

มลพิษเหลา้น้ีลว้นเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของเราทั้งส้ินโดยแยกออกไดด้งัน้ี คือ 

  1. คาร์บอนมอนอกไซด ์เป็นก๊าซไม่มีสี   กล่ิน   รส สามารถจบัฮีโมโกลบินในเมด็

เลือดแดงไดดี้กว่าออกซิเจน ซ่ึงทาํใหร่้างกายขาดออกซิเจน             ถา้ร่างกายไดรั้บก๊าซน้ีในจาํนวน

เลก็นอ้ย จะทาํใหเ้กิดอาการวิงเวียนปวดศีรษะ คล่ืนไส ้อ่อนเพลีย ถา้ไดรั้บในปริมาณมากจะทาํให้

หมดสติและถึงแก่ชีวิตได ้

  2. ฝุ่ นละออง ฝุ่ นละอองขนาดเลก็เป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัมากกว่าฝุ่ น

ละอองขนาดใหญ่เพราะฝุ่ นละอองขนาดเลก็      สามารถเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจส่วนลึกได ้ทาํให้

เน้ือเยือ่ปอดเส่ือมสุขภาพ ถุงลมโป่งพอง เป็นตน้ 

  3. ตะกัว่ สามารถเขา้สู่ร่างกายไดห้ลายทาง เช่น ผวิหนงั จมกู ปาก เป็นตน้ และจะ

สะสมในร่างกายทาํใหเ้กิดอาการอ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร ปวดศีรษะ เม่ือมีการสะสมไวร้ะดบัหน่ึง จะ

ปรากฏเสน้สีม่วงคลํ้าท่ีเหงือก โลหิตจาง และมีอาการทางประสาท     ถา้มีระดบัตะกัว่ในเลือดสูงจะ

เกิดอาการท่ีกลา้มเน้ือท่ีใชง้านมาก  เช่น   กลา้มเน้ือยดึกระดูก ขอ้มือ ขอ้เทา้  อาการท่ีเด่นชดั คือ มือ

เทา้แตก เป็นอมัพาต       สาํหรับไนโตรเจนออกไซด ์โอโซน   และโฮโดรคาร์บอน ทาํใหเ้กิดอาการ

ระคายเคืองต่อเน้ือเยือ่   เช่น    เคืองตา  แสบจมกู และระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ทาํใหเ้กิด

อาการ จาม ไอ และแน่นหนา้อก 
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 นอกจากน้ียงัมีปัญหาพิษจากควนับุหร่ี ทนัทีท่ีผูสู้บบุหร่ีจุดบุหร่ีข้ึนมาสูบ      การเผาไหม้

ของบุหร่ี จะทาํใหเ้กิดสารเคมีท่ีเป็นพิษหลายชนิด       ซ่ึงส่งผา่นมายงัผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ี ในรูปของควนั

บุหร่ี    ไม่ว่าจะเป็นควนับุหร่ีท่ีผูสู้บพ่นออกมา    หรือควนัท่ีออกมาจากบุหร่ี ท่ีจุดท้ิงไว ้     ลว้นเป็น

อนัตรายต่อผูไ้ม่สูบทั้งส้ิน    อาจจะแตกต่างกนัก็ตรงท่ี ผูสู้บพ่นออกมาจะมีความเขม้ขน้ของสารพิษ

นอ้ยกว่าควนับุหร่ีท่ีจุดท้ิงไว ้เพราะพิษบางส่วนเขา้ไปติดตามหลอดลม   และปอดของผูสู้บบา้งแลว้ 

ดงันั้นผูท่ี้ไม่สูบบุหร่ีแต่อยูใ่นท่ีทีมีควนับุหร่ี จึงมีโอกาสเจ็บป่วยไดเ้ท่า ๆ กบัผูท่ี้สูบบุหร่ี  การไดรั้บ

ควนับุหร่ีน้ีเป็นระยะเวลานาน ๆ จะมีผลต่อสุขภาพร่างกาย คือทาํใหเ้ป็นมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง 

หลอดเลือดหวัใจตีบตนั กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด หลอดลมอกัเสบเร้ือรัง หอบหืด โรคภูมิแพ ้(กรม

อนามยั 2548: 87) 

  อ. ที่สามคอื การออกกาํลงักาย 

  การออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอเป็นปัจจยัหน่ึงของการมีสุขภาพดี        เป็นวิธีการ

เสริมสร้างสุขภาพท่ีดีท่ีสุดและประหยดัท่ีสุดการออกกาํลงักายเพ่ือใหเ้กิดสุขภาพท่ีดีไดน้ั้น จะตอ้ง

เป็นการออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมและสมํ่าเสมอประโยชน์ท่ีจะไดรั้บก ็ คือ   การมีร่างกายท่ีสมบูรณ์

แข็งแรง ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆมารบกวน        การออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมและสมํ่าเสมอจึง

เปรียบเสมือนเกราะป้องกนั    และฟ้ืนฟสูภาพร่างกายดว้ยการออกกาํลงักายท่ีดีมีผลใหอ้วยัวะต่าง ๆ 

ของร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  โดยเฉพาะหวัใจและปอด ซ่ึงเป็นอวยัวะท่ีทาํใหร้ะบบไหลเวียนโลหิต

และระบบหายใจทาํงานอยา่งดี มีความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีประกอบไปดว้ยมลพิษ ความ

สมบูรณ์แข็งแรงของหวัใจและปอดถือเป็นดชันีช้ีวดัดา้นสุขภาพของบุคคลไดเ้ป็นอยา่งดี 

  การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพดี ท่ีเหมาะสมเราเนน้การออกกาํลงักายดว้ยการฝึก 

ดงัน้ี คือ 

  1. การฝึกความอ่อนตวัของขอ้ต่อต่าง ๆ และของกลา้มเน้ือ ทาํใหข้อ้ต่อ     เอน็และ

กลา้มเน้ือมีความยดืหยุน่ตวัดี ฝึกความยดืหยุน่ของระบบกลา้มเน้ือและโครงร่าง  ซ่ึงสามารถช่วยให้

กระดูกและกลา้มเน้ือไดเ้คล่ือนไหวอยา่งมีประสิทธิภาพ มีจงัหวะ ไม่บาดเจ็บไดง่้าย การฝึกลกัษณะ

น้ีสามารถปฏิบติัไดทุ้กตาํแหน่งของร่างกาย เช่น ขอ้มือ  ขอ้เทา้    กระดูกสนัหลงัส่วนคอและบั้นเอว 

  2. การฝึกความอดทน   หมายถึง    การฝึกใหก้ลา้มเน้ือสามารถทาํงานไดเ้ต็มท่ีเป็น

เวลานานจะเกิดความอดทนกบักลา้มเน้ือ    และเม่ือฝึกต่อไปจะทาํใหเ้กิดความอดทนของระบบการ

ไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ ซ่ึงทาํใหห้วัใจ ปอดและหลอดเลือดแข็งแรง     ซ่ึงเป็นระบบท่ีจะ

ช่วยใหก้ารทาํงานมีความอดทนโดยตรง อดทนต่อความหนกัหน่วงของงาน    อดทนต่อสภาพความ

กดดนัทั้งทางร่างกายและอารมณ์ในการประกอบภารกิจประจาํวนัไดดี้การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ

สามารถทาํไดห้ลายวิธี ข้ึนอยูก่บัเวลา โอกาส สถานท่ี และสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ กิจกรรมการออก
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กาํลงักายเพ่ือสุขภาพมีดงัน้ี    เช่น   การเดินเร็ว การวิ่งเหยาะ ๆการกระโดดเชือก การเตน้รํา การกาย

บริหาร การถีบจกัรยาน การว่ายนํ้ า การเตน้แอโรบิค เป็นตน้ 

  หลกัการออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ 

  การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพนั้น มีหลกัการดงัน้ี 

  1. จะตอ้งเป็นการออกกาํลงัท่ีทุกส่วนของร่างกายไดเ้คล่ือนไหวยดืหด   ไม่ใช่ว่าจะ

ใชอ้วยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงมากเกินไป 

  2. จะตอ้งค่อยเป็นค่อยไปแลว้จึงค่อย ๆ เพ่ิมปริมาณทีละนอ้ยเพ่ิมระยะเวลาใหน้าน

เขา้ และเพ่ิมความยากข้ึนตามลาํดบัจนกว่าร่างกายอยูต่วั ออกกาํลงัติดต่อกนัไดเ้ป็นระยะเวลาอยา่ง

นอ้ย 20 30 นาที หรือมากกว่านั้นก็ยิง่ดี แต่ระวงัอยา่ใชเ้กินกาํลงัของตน 

  3. จะตอ้งออกกาํลงักายโดยสมํ่าเสมอ  อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 3 – 4 คร้ัง     ถา้ทาํงาน

มากกว่านั้นในสปัดาห์หยดุสกั 1 วนัยิง่ดี 

  4. ในขณะท่ีออกกาํลงัอยูน้ี่ หา้มคิดถึงเร่ืองการงานเป็นอนัขาด ตอ้งปล่อยจิตใจให้

ว่างอยูเ่ฉย ๆ ถา้บงัเอิญหวนคิดถึงเร่ืองใดก็ใหรู้้ตวัเองแลว้หยดุคิดเสีย        วิธีการน้ีเป็นการ “พกัจิต” 

อยา่งไรก็ดีในระหว่างท่ีออกกาํลงัอยูน้ี่ ท่านอาจจะนึกสวดมนตอ์ยูใ่นใจก็ได ้คือ ใชห้ลกัสมาธิใหจิ้ต

จ่ออยูท่ี่พุทธคุณเพียงอยา่งเดียวนัน่เอง 

  4. การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพไม่มีการจาํกดัอาย ุเพศ และเวลา แต่ถา้เป็นเวลาเชา้

ดีกว่าเพราะจะไดรั้บอากาศบริสุทธ์ิกว่าและไดแ้สงแดดตอนเชา้ ซ่ึงมีรังสีอุลตร้าไวโอเลตอ่อน ๆ ซ่ึง

ไม่เป็นอนัตรายอีกดว้ย หา้มออกกาํลงัหลงัอาหารนอ้ยกว่า 4 ชัว่โมง (อภิสิทธ์ิ วิริยานนท ์2542 : 19-

20) 

  การออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ 

  การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ      เป็นการเคล่ือนไหวของร่างกายท่ีใชก้ลา้มเน้ือมดั

ใหญ่ เช่นกลา้มเน้ือขา ลาํตวั แขน ใหมี้การเคล่ือนไหวท่ีเร็วข้ึน ทาํใหอ้ตัราการเตน้ของหวัใจเพิ่มข้ึน 

หรือเหน่ือยข้ึนอยา่งต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 3 วนั ๆละ 20 – 60 นาที แลว้แต่ความเหน่ือยนั้น

มากหรือนอ้ย ถา้เหน่ือยมากก็ใชเ้วลานอ้ย แต่ถา้เหน่ือยนอ้ยก็ใชเ้วลามากข้ึนการออกกาํลงักายท่ีจะมี

ผลดีต่อสุขภาพนั้น จะตอ้งทาํใหพ้อเหมาะแก่วยั   เพศและสภาพร่างกาย           ดงัพระราชดาํรัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัว่า  “การออกกงักายนั้น  ทาํนอ้ยเกินไปร่างกายและจิตใจก็เฉา  และทาํ

มากเกินไปร่างกายและจิตใจกจ็ะชํ้า” ร่างกายของท่านจะฟิต (Fit) อยูเ่สมอ      ถา้ออกกาํลงักายอยา่ง

ตอ้งพอดีและสมํ่าเสมอ    ส่วน วิศาล   คนัธารัตนกุล (2547: 1)   กล่าวเสริมว่า การออกกาํลงักายเพ่ือ

สุขภาพสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท   คือ    การเคล่ือนไหวร่างกายโดยรวมในชีวิตประจาํวนั การ

ออกกาํลงักายเพ่ือความ 
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แข็งแรงของระบบหวัใจ    ปอดและหลอดเลือด       การออกกาํลงักายเพ่ือความแข็งแรงทนทานของ 

กลา้มเน้ือ และการออกกาํลงักายเพ่ือความยดืหยุน่ 

 ประโยชน์ของการออกกาํลงักายเพือ่สุขภาพ 

  การออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ จะใหป้ระโยชน์ต่อร่างกายดงัน้ี 

  1. ระบบไหลเวียนโลหิต หวัใจ ทาํงานดีข้ึน จะช่วยป้องกนัโรคหวัใจ โรคความดนั

โลหิต 

  2. ร่างกายมีการอดทน แข็งแรง กระฉบักระเฉง ทาํงานไดน้านโดยไม่เหน่ือย 

  3. ช่วยป้องกนัโรคกระดูกผ ุขอ้เส่ือม และยงัทาํใหก้ระดูก ขอ้ เอน็แข็งแรง 

  4. ช่วยผอ่นคลายความเครียดและช่วยใหน้อนหลบัดีข้ึน 

  5. ช่วยใหร้ะบบขบัถ่ายดีข้ึน 

  6. ช่วยชะลอความชราท่ีเกิดจากความเส่ือมของร่างกายตามธรรมชาติ 

  7. ช่วยรูปร่างดีข้ึนและมีความเช่ือมัน่สูง(กรมอนามยั, กระทรวงสาธารณสุข. 2544, 

45 – 46) 

 การออกกาํลงักายแอโรบิค    คือ   การออกกาํลงักายของกลา้มเน้ือมดัใหญ่ ๆในร่างกาย

หลาย ๆมดัอยา่งต่อเน่ืองกนั เป็นระยะเวลาหน่ึง          ซ่ึงจะมีผลใหร่้างกายใชอ้อกซิเจนไปเผาผลาญ

อาหารในร่างกาย    และทาํใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานของหวัใจและปอดดีข้ึน โดยมีหลกัการง่าย ๆ 

ดงัน้ี 

  1. เป็นการออกกาํลงักายของกลา้มเนอ้มดัใหญ่ ๆ ทัว่ร่างกาย    เช่น    เดินเร็ว ๆ วิ่ง

เหยาะ ๆว่ายนํ้ า ข่ีจกัรยาน หรือเตน้แอโรบิค 

  2. ระยะเวลาในการออกาํลงักายในแต่ละคร้ังไม่ควรนอ้ยกว่า 20 - 30 นาที 

  3. ควรทาํอยา่งสมํ่าเสมอ อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 3 คร้ัง 

  4. ท่ีสาํคญัท่ีสุดคือระหว่างการออกกาํลงักายตอ้งใหห้วัใจหรือชีพจร เตน้อยูใ่น 

ช่วงชีพจรเป้าหมาย ซ่ึงสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตร 

  ชีพจรสูงสุด = 220 - อาย ุ(ปี) 

  ชีพจรเป้าหมาย = ร้อยละ 60 – 70 ของชีพจรสูงสุด 

  การจบัชีพจรก็สามารถทาํไดง่้าย ๆ คือ การจบับริเวณขอ้มือประมาณ 15 วินาที 

แลว้คูณดว้ย4 โดยทาํเป็นระยะระหว่างการออกกาํลงักาย การออกกาํลงักายอยา่หกัโหมจนชีพจร

เตน้เร็วเกินชีพจรสูงสุดเพราะจะเป็นอนัตรายกบัหวัใจ 

  ประโยชน์ของการออกกาํลงักายแบบแอโรบิค 

  1. ทาํใหส้มรรถภาพการทาํงานของหวัใจและปอดดีข้ึน 
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  2. ช่วยลดไขมนัในร่างกาย สาํหรับคนท่ีตอ้งการลดนํ้ าหนกั การออกกาํลงักายแบบ

น้ีสามารถทาํใหน้ํ้ าหนกัลดได ้แต่ตอ้งทาํควบคู่กบัการควบคุมอาหาร 

  3. ในผูป่้วยท่ีเป็นเบาหวาน   โคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรดสู์ง   การออกกาํลงั

กายแบบน้ีสามารถทาํใหร้ะดบันํ้ าตาลและไขมนัในเลือดลดลงไปดว้ย 

          4. ทาํใหจิ้ตใจสดช่ืนเบิกบาน 

  ขอ้ควรระวงัในการออกกาํลงักาย 

  1. ค่อย ๆ ออกาํลงักายจากเบา ๆและเพ่ิมความหนกัข้ึนและเร่ิมจากระยะเวลาสั้น ๆ

ก่อนแลว้ค่อย ๆ เพ่ิมระยะเวลา ในการออกกาํลงักายใหถึ้ง 10 – 30 นาที 

  2. ตอ้งมีการอบอุ่นร่างกายก่อนออกกาํลงัเพ่ือใหร่้างกายเตรียมพร้อมก่อน รวมทั้ง

เม่ือจะเลิกออกกาํลงักายตอ้งค่อย ๆผอ่นใหเ้บา และชา้ลงไม่หยดุทนัทีทนัใด 

  3. ไม่ควรออกกาํลงักายหลงัจากกินอาหารอ่ิมใหม่ ๆ     ควรออกกาํลงักายหลงัจาก

กินอาหารแลว้อยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง 

  4. ควรออกกาํลงักายในสภาพอากาศท่ีเหมาะสมไม่เยน็หรือร้อนเกินไป    และควร

เป็นท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทดี 

  5. ผูท่ี้มีโรคประจาํตวั ควรปรึกษาแพทยผ์ูรั้กษาก่อน (สุธี ศิริเวชฎารักษ ์2548: 36 – 

37) 

  อ. ที่ส่ีคอื อารมณ์ 

  ตามธรรมชาติของมนุษยมี์ภาวะสุข และทุกขไ์ดใ้นคน ๆ เดียวกนัซ่ึงแตกต่างกนัใน

แต่ละเวลา และโอกาสการท่ีคนมีความสุขอยูใ่กล ้ๆ ยอ่มทาํใหต้วับุคคลขา้งเคียง     และส่ิงแวดลอ้ม

ต่าง ๆรอบตวัมีความสุขดว้ยเช่นกนั ความวติกกงัวล    หรือมีปัญหาในการแกปั้ญหาต่าง ๆไม่ได ้ถา้

เรายงัวิตกกงัวล ก็จะไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ซ่ึงจะมีผลต่อระบบการทาํงานต่าง ๆในร่างกายการ

หวัเราะเป็นยาอายวุฒันะ เม่ือมีการยิม้หรือหวัเราะ ร่างกายจะผลิตฮอร์โมน “ความสุข”  ช่ือ “เอน็โด

ฟีน”  ซ่ึงช่วยใหส้ามารถต่อสูก้บัความกลวั   ความเครียด    ระบบยอ่ยอาหารดีข้ึน  กระตุน้การเจริญ

อาหารและระบบต่าง ๆ ในร่างกายมีการผอ่นคลาย       การไหลเวียนของโลหิตดีข้ึนร่างกายไดดี้ข้ึน 

สามารถต่อตา้นและช่วยบรรเทาอาการกงัวล      และเจ็บปวดต่อโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ ได ้และช่วยใน

การปรับปรุงสมดุลของฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกาย         การเก็บกวาดส่ิงท่ีไม่ตอ้งการในร่างกาย เช่น 

คอเลสเตอรอล ไขมนัส่วนเกินและขยะต่าง ๆ จากจิตใจดว้ย การหวัเราะใหค้วามตึงเครียดผอ่นคลาย

ลง ใหผ้ลดีกว่าการออกกาํลงักายทุกชนิด   เป็นการพกัผอ่นท่ีดีท่ีสุด        ถา้หวัเราะ 1 นาที เท่ากบัได้

พกัผอ่นนานถึง 45 นาที        การหวัเราะ ถือเป็นการออกกาํลงักายชนิดหน่ึง คนท่ีหวัเราะมาก ๆจะมี

ชีวิตยนืยาวการยิม้ คนท่ีสามารถมองโลกในแง่ดี และเห็นว่าชีวิตสดใสอยูเ่สมอคน ๆ นั้นจะไม่มีทาง
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เจ็บป่วยเพราะความเครียด คนท่ียิม้ทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส  คนท่ีรู้จกัผอ่นคลาย และคนท่ียิม้อยูเ่สมอไม่

เพียงจะทาํใหต้นเองมีสุขภาพดีข้ึนเท่านั้น    ยงัสามารถทาํใหผู้อ่ื้นมีอาการดีข้ึนดว้ย เวลาเรายิม้อตัรา

การเตน้ของหวัใจจะลดลง ความดนัโลหิตและระบบต่าง ๆ ในร่างกายผอ่นคลายลง    นาํไปสู่ระบบ

ต่าง ๆเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ทาํใหค้นยิม้มีสุขภาพดี ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ ได ้   การยิม้

ช่วยใหดู้อ่อนกว่าวยั ตรงกบัขา้มกบัการแสดงความรู้สึกอ่ืน ๆ บนใบหนา้ ท่ีจะมีผลทาํใหดู้แก่กว่าวยั 

การยิม้ใหค้นมองเห็นดูมีชีวิตชีวา   สดช่ืน   กระปร้ีกระเปร่า และอ่อนกว่าวยัอยูเ่สมอ    สามารถช่วย

ผอ่นคลายภาวะความตึงเครียดต่าง ๆ ลงได ้ดงันั้นผูสู้งอายท่ีุมีการหวัเราะ ยิม้  และสนุกสนานร่ืนเริง

อยูเ่สมอ จะมีอายยุนืยาวกว่าคนท่ีไม่ยิม้ ซ่ึงวิธีท่ีจะทาํใหเ้ป็นคนหวัเราะได ้ยิม้ได ้และสนุกสนานนั้น 

ตอ้งมีการปล่อยวาง    มีการพบปะพดูคุยกบัเพ่ือนฝงู   หรือคนท่ีรู้ใจ เขา้วดัฟังธรรม      ช่วยงานบา้น 

ชุมชน และสงัคมเป็นคร้ังคราว หางานท่ีตนเองชอบทาํ ตามแต่สถานภาพของตนเอง อยา่อยูค่นเดียว 

อารมณ์หรือความรู้สึก         ความเป็นไปแห่งจิตใจในขณะหรือช่วงเวลาหน่ึง ๆเป็นส่ิงมีอิทธิพล ต่อ

สุขภาพมาก      ถา้อารมณ์เสีย ขุ่นมวั ก็ทาํใหสุ้ขภาพทรุดโทรม  ถา้อารมณ์ดี แจ่มใส ก็ทาํใหสุ้ขภาพ 

สมบูรณ์ดี   บุคคลใดมีอารมณ์สดใส อารมณ์น่ิง อารมณ์ดี เยอืกเยน็ สุขุม ผูน้ั้นจะมีหนา้ท่ีสดใสชวน  

พดูคุยดว้ย ฉะนั้นพวกน้ีจะเป็นพวกท่ีหนา้อ่อนเพราะรอยยิม้อยูเ่สมอ    ตรงกนัขา้มถา้ผูน้ั้นพกเอาแต่   

ความเครียดเขา้ไวใ้นอารมณ์เป็นนิสยัแลว้หนา้ก็จะงอ   บอกลกัษณะของความแก่ชราเกินตวั  อาการ

ซึมเศร้าอาจเกิดข้ึนมาเองหรือเกิดจากโรค หรือจากปัญหาชีวิต ความเบ่ือหน่าย   ความรู้สึกของการท่ี

แยกตนจากสงัคม   ปัญหาเร่ืองการเงินหรือความวิตกกงัวล ความหมดหวงั ฯลฯ   อาการซึมเศร้าอาจ

เกิดไดทุ้กช่วงอาย ุ  แต่จะพบมากในผูสู้งอาย ุ   ถา้เป็นแต่เพียงเลก็นอ้ยจะทาํใหม้องโลกในแง่ร้าย มี

ความทุกข ์เหงาหงอย ไม่มีความสุขในชีวิต โดยทัว่ไปอาการซึมเศร้า ไดแ้ก่ รู้สึกแสงสีและความสุข

สนัตห์ายไปจากชีวิต นอนไม่หลบั เหน่ือยง่าย เบ่ืออาหาร    และไม่มีความรู้สึกทางเพศวิตกกงัวลใน

ส่ิงท่ีไม่ควรจะกงัวล มีความรู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่า และตาํหนิติเตียนตนเอง มีความรู้สึกอยากฆ่าตวัตาย 

ตอ้งพยายามหลีกอาการซึมเศร้าใหม้ากท่ีสุดโดย ติดต่อกบัเพ่ือฝงูอยูเ่สมอ       อยา่แกปั้ญหาทุกอยา่ง

ดว้ยตวัของท่านเอง ลองปรึกษาหารือครอบครัว เพ่ือนฝงูและยอมรับความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น สนใจ

กิจกรรมทางศาสนาใหม้ากข้ึน  เพ่ือใหธ้รรมะกล่อมเกลาจิตใจ ท่านนบัถือศาสนาใด ใหล้องปรึกษา

กบัผูรู้้ในศาสนานั้น ใหค้วามช่วยเหลือคนอ่ืนบา้ง (อภิสิทธ์ิ วิริยานนท ์2542: 72 – 73)   ความเครียด

เป็นสภาวะจิตใจและร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงไป       เป็นผลจากการท่ีบุคคลตอ้งปรับตวัต่อส่ิงกระตุน้

หรือส่ิงเร้าต่าง ๆ ในส่ิงแวดลอ้มท่ีกดดนัหรือคุกคามใหเ้กิดความทุกข ์ความไม่สบายใจ ความเครียด

มีสาเหตุมาจาก 
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  1. ตนเอง เก่ียวกบัสุขภาพและการเจ็บป่วยทั้งรุนแรงและไม่รุนแรง          ทาํใหเ้กิด

ความเครียดได ้  บุคลิกภาพ    ผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีชอบแข่งขนั   เร่งรีบ ตอ้งการเอาชนะ ไม่อดทน จะมี

ความเครียดมาก 

  2. สภาพครอบครัว   เช่น  ความขดัแยง้ในครอบครัว    ปัญหาเร่ืองลกู  ความยุง่ยาก

เร่ืองเพศ ฯลฯ 

  3. การงาน ข้ึนอยูก่บัลกัษณะงาน     ภาระงาน      ความสมัพนัธก์บัผูร่้วมงานระดบั

ต่าง ๆ  ค่าตอบแทน ฯลฯ 

  4. ส่ิงแวดลอ้ม เช่น อากาศ แสง เสียง ฝุ่ น ความร้อน ฯลฯ 

  ผลกระทบของความเครียด 

  1. ผลกระทบต่อสมอง 

   1.1 ทางกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดศีรษะขา้งเดียว หวัใจเตน้แรงและเร็ว มือ

เทา้เยน็ทอ้งอืด คล่ืนไสห้รือป่ันป่วนในทอ้ง ความดนัโลหิตสูง หอบหืด โรคหวัใจ เส่ือมสมรรถภาพ

ทางเพศฯลฯ 

   1.2 อารมณ์ เช่น หงุดหงิด โกรธง่าย วิตกกงัวล ซึมเศร้า ฯลฯ 

   1.3 ทางดา้นความคิด เช่น หดหู่ ไม่มีสมาธิ ตดัสินใจลาํบาก หลงลืมง่าย มี

ความคิดทางลบมากกว่าทางบวก เห็นตวัเองไม่มีคุณค่า ส้ินหวงั ฯลฯ 

   1.4 ทางพฤติกรรม   เช่น    ด่ืมจดัมากเกินไป   สูบบุหร่ีจดั  ไม่เจริญอาหาร 

กา้วร้าว นอนไม่หลบั ฯลฯ 

                                 2. ผลกระทบของความเครียดต่อครอบครัว ครอบครัวขาดการส่ือสารท่ีดีซ่ึงกนั

และกนั ไม่ยอมรับและไม่มีความเขา้ใจกนั เกิดความขดัแยง้ ทะเลาะวิวาท   เกิดการหยา่ร้าง หรือ

แยกกนัอยูร่ะหว่างสามีภรรยา            ลกูไม่ไดรั้บความรักความอบอุ่นและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ 

       3. ผลกระทบของความเครียดต่อการงาน    ไม่มีสมาธิในการทาํงาน       ทาํงาน

บกพร่องและผดิพลาด    ไม่รับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   ขาดงานบ่อย     ประสิทธิภาพในการ

ทาํงานลดลง(กรมอนามยั, กระทรวงสาธารณสุข 2544: 67 – 68) 

  อ. ที่ห้าคอื อุจจาระ 

  อาหารท่ีเรากินไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดไหน   และมีคุณสมบติัดีเพียงใด       ลว้นมี

ความสาํคญัต่อชีวิต อาหารท่ีมีคุณค่านั้น นอกจากจะไปทาํหนา้ท่ีในการซ่อมแซมเซลล ์ และเน้ือเยือ่

เพ่ือทาํใหเ้ราดาํรงชีวิตอยูเ่ป็นปกติแลว้ ยงัคงเป็นอาหารท่ีมีส่วนเหลือจากการยอ่ยแลว้    สามารถขบั

ออกไปนอกร่างกายไดโ้ดยง่าย เพ่ือป้องกนัไม่ใหอ้าหารเกิดอาการบูดเน่าเสีย อยูใ่นร่างกาย เม่ือใดท่ี

อุจจาระคัง่คา้งในร่างกาย หรือเกิดอาการทอ้งผกู ก็จะมีผลต่อระบบการทาํงานของระบบอ่ืน ๆ ใน
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ร่างกายการขบัถ่ายของเสียหรืออุจจาระ      มีความสาํคญัมาก ๆ พอกบัการยอ่ยอาหาร     และการนาํ

สารอาหารไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพ่ือเม่ือใดอาหารคัง่คา้งในลาํไสใ้หญ่    และไม่ถกูขบั

ออกมาจากร่างกาย ก็เกิดการบูดเน่า      และดูดซึมสารพิษทีเกิดจากการเน่าเสียของอาหาร กลบัไปสู่

ร่างกาย ยิง่คัง่คา้งนานเท่าใด ก็ไดรั้บสารพิษเพ่ิมข้ึนเท่านั้น        ร่างกายก็จะไดรั้บสารพิษ ไม่สบายมี

อาการต่าง ๆ ดา้นร่างกาย เช่น  อึดอดั หายใจไม่สะดวก เป็นแผลร้อนใน ฯลฯอาหารท่ีมีผลต่อระบบ

การยอ่ยอาหารท่ีสมบูรณ์ คืออาหารท่ีมีเสน้ใย หรือกากอาหารท่ีเหลือจากการรับประทานเม่ือเสน้ใย

ผา่นลาํไสเ้ลก็ก็จะดึงก็จะดูดซบัส่ิงสาํคญัต่อร่างกายท่ีเหลือจะส่งต่อไปยงัลาํไสใ้หญ่ ซ่ึงเป็นอาหารท่ี

ร่างกายยอ่ยไม่ได ้  หรือเหลือจากการยอ่ย   ความหยาบของเสน้ใยในกากอาหาร จะทาํหนา้ท่ีเหมือน

ไมก้วาดทาํความสะอาดลาํไสอ้าการทอ้งผกู    คือ    ภาวะท่ีการเคล่ือนไหวของอุจจาระ  เป็นไปดว้ย

ความยากลาํบาก หรือเคล่ือนไหวนอ้ยลง ทาํใหไ้ม่มีการถ่ายอุจจาระตามปกติ หรือการมีอุจจาระคา้ง

อยูใ่นลาํไสใ้หญ่ มีอาการถ่ายลาํบากเวลาถ่ายใชเ้วลาเบ่งมาก ถึงแมถ่้ายทุกวนั อุจจาระแข็งจบัตวัเป็น

กอ้น    หรือถ่ายแลว้แต่ยงัรู้สึกว่าถ่ายไม่หมด   หรือถ่ายไม่สุด    หรือปวดทอ้งอยากถ่าย   หรือเบ่งอยู่

ตลอดเวลา      และอาจกล่าวไดว้่าถา้ถ่ายอุจจาระนอ้ยกว่า 3 คร้ัง/อาทิตย ์ถือว่าทอ้งผกู        แต่ถา้ถ่าย

อุจจาระสะดวก   คืออุจจาระน่ิม ๆแต่ถ่ายวนัเวน้วนั ถือว่าปกติ  อาการทอ้งผกูพบมากในผูสู้งอายซ่ึุง

นิสยัการถ่ายอุจจาระจะไม่เหมือนกนัในแต่ละคน  และอาจจะแตกต่างกนัในแต่ละเวลาในคน    คน

เดียวกนัไดอ้าการทอ้งผกูเพียงเลก็นอ้ย   จะรู้สึกอึดอดั   ทอ้งอืด แต่ถา้เป็นมากและเวลายาวนาน อาจ

นาํไปสู่การอุดตนัของลาํไส ้  จากการท่ีอุจจาระจบัตวัเป็นกอ้นแข็ง    จะมีปัญหาในการขบัถ่าย เวลา

ถ่ายมีเลือดผสม   หรืออาจตอ้งใชเ้คร่ืองมือสวนออก   และจะมีผลทาํใหก้ลวัการถ่ายอุจาระ และมีผล

ต่อเน่ืองในระยะยาวต่อไป ดงันั้นจะเป็นการดีถา้ฝึกการขบัถ่ายเป็นนิสยัสมํ่าเสมอทุก ๆ วนั 

  ปัญหาใหญ่ของท้องผูก 

  ในเร่ืองของอุจจาระท่ีสาํคญัก็คือทอ้งผกู       ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ของคนจาํนวนมาก

ทีเดียวทอ้งผกูก็คือการไม่ถ่ายอุจจาระเน่ืองดว้ยอุจจาระแข็ง      ถา้เป็นหนกั ๆเขา้ เขาเรียกว่า พรรดึก 

ท่านผูรู้้บอกว่าทอ้งผกูเกิดจากกลา้มเน้ืออ่อนกาํลงัและลงพุง  ส่วนใหญ่คนสูงอายจุะเป็นโรคทอ้งผกู

กนัง่ายส่วนหน่ึงเพราะขาดการออกกาํลงั ลาํไสเ้คล่ือนไหวไดดี้ มิหนาํซํ้าอาหารจาํพวกท่ีเป็นกากก็มี

นอ้ย   จะถ่ายอุจจาระกนัแต่ละที   ก็ตอ้งนัง่เบ่งมาก    ใชพ้ลงัในการเบ่งมากและเสียเวลามาก ซ่ึงเป็น

สาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหเ้ป็นโรคริดสีดวงทวารกนัทัว่ไป          ทอ้งผกูเป็นปัญหาธรรมดาท่ีพบไดบ่้อยใน

ผูสู้งอายุ     และพบว่าผูสู้งอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ตอ้งอาศยัยาถ่ายถึงร้อยละ 15 – 30 ทอ้งผกูท่ีแทจ้ริง

เป็นอยา่งไร หลายคนจะคิดแตกต่างกนั บางคนอาจคิดว่าทอ้งผกูคือการถ่ายอุจจาระลาํบาก บางคนก็

อาจคิดว่าอุจจาระท่ีแหง้แข็งคือทอ้งผกู และบางคนก็อาจคิดว่าระยะเวลาการถ่ายท่ีห่างไปจากเดิมท่ี

เคยคือทอ้งผกู ทางการแพทยใ์หค้วามหมายของทอ้งผกูว่าคือการถ่ายอุจจาระท่ีระยะเวลาการถ่ายแต่
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ละคร้ังห่างข้ึนกว่าท่ีเคยเป็นปกตินิสยั    แต่ปกตินิสยัการถ่ายอุจจาระนั้นมีช่วงแตกต่างกนั   คนส่วน

ใหญ่มกัเขา้ใจว่าการถ่ายอุจจาระท่ีดีและเป็นปกตินั้นจะตอ้งถ่ายวนัละ 1 คร้ัง         จากการศึกษาของ

ต่างประเทศพบว่า 98 % ของประชากร จะมีนิสยัปกติของการถ่ายอุจจาระวนัละ 3 คร้ังถึงสปัดาห์ละ 

3 คร้ัง ดงันั้นการท่ีคนเราจะประเมินตนเองว่าทอ้งผกูหรือไม่ จึงควรประเมินจากนิสยัการขบัถ่าย

เป็นประจาํของตนเองเป็นหลกั (อภิสิทธ์ิ วิริยานนท ์2542: 165 – 167) 

  การรักษาสภาพการขับถ่ายให้เป็นปกต ิ

  การดูแลสุขอนามยัเป็นส่ิงจาํเป็นยิง่สาํหรับผูสู้งอาย ุ    การขบัถ่ายก็เป็นสุขอนามยั

อยา่งหน่ึงท่ีจะตอ้งเอาใจใส่ดูแลเช่นกนั เพราะการขบัถ่ายของร่างกายเป็นกลไกธรรมชาติอยา่งหน่ึง

ในการคงสภาวะของร่างกายใหเ้ป็นปกติ ส่ิงท่ีตอ้งดูแลเพ่ือเป็นการส่งเสริมการขบัถ่าย คือ 

  1. รับประทานอาหารท่ีมีกากมากข้ึนและเป็นประจาํ เช่น  ผกัและผลไมต่้าง ๆ มีผกั

หลายชนิดของประเทศไทยท่ีช่วยใหก้ารขบัถ่ายมีลกัษณะปกติและถ่ายง่าย    เช่น   ยอดแค     ชะอม 

กะโดน ค้ิว เป็นตน้    ในกรณีท่ีพบอาการทอ้งผกูแต่ไม่มากควรเลือกผลไมท่ี้มีคุณสมบติัช่วยขบัถ่าย

รับประทานเสริมเป็นคราว ๆเช่น มะละกอ กลว้ย สม้ มะเขือเทศ เป็นตน้ 

  2. นํ้าเป็นส่วนประกอบสาํคญัของร่างกาย ท่ีช่วยในการขบัถ่ายของเสีย การด่ืมนํ้ า

ท่ีมากพอในแต่ละวนัจะคงสภาพการทาํงานในดา้นการขบัถ่ายใหเ้ป็นปกติ 

  3. โถสว้มของผูสู้งอายคุวรไดรั้บความสะดวกสบาย และความปลอดภยัในการเขา้

สว้มแต่ละคร้ัง สว้มโถจะช่วยผูสู้งอายไุดม้ากในแง่การลุกและนัง่   เพราะส่วนใหญ่ผูสู้งอายมุกัจะมี

ปัญหาของขอ้เขา้ทาํใหก้ารนัง่ยอง ๆ เป็นปัญหามาก เน่ืองจากลุกนัง่ลาํบาก อีกประการหน่ึงในหอ้ง

สว้มควรมีราวสาํหรับยดึเกาะ เพ่ือการพยงุเวลาลุกยนืหรือนัง่ไวด้ว้ยเพ่ือความปลอดภยั เม่ือผูสู้งอายุ

รู้สึกปลอดภยัการขบัถ่ายก็จะดีข้ึน 

  4. การฝึกหดัการออกกาํลงั     เพ่ือสร้างสมรรถภาพของอวยัวะท่ีช่วยในการขบัถ่าย

ใหแ้ข็งแรงโดยเฉพาะคนอว้นท่ีเก่ียวขอ้งก็คือ กลา้มเน้ือหนา้ทอ้งและพ้ืนเชิงกราน   ส่ิงท่ีควรฝึกเป็น

ประจาํก็คือการฝึกกลา้มเน้ือหนา้ทอ้งเพ่ือใหก้ารตึงตวัและหดรัดตวัไดดี้ดว้ยการฝึกเกร็งหนา้ทอ้ง ถา้

กลา้มเน้ือส่วนน้ีแข็งแรงจะช่วยในการเบ่งถ่ายไดม้าก จากนั้นใหฝึ้กเกร็งกลา้มเน้ือสะโพก และขมิบ

บริเวณฝีเยบ็เพ่ือสร้างความตึงตวัของกลา้มเน้ือทาํใหมี้กาํลงัในการถ่าย ส่วนปัญหาการถ่ายปัสสาวะ

ไม่ค่อยหมดอาจแกไ้ดโ้ดยขณะถ่ายเกือบสุดใหใ้ชมื้อกดท่ีทอ้งนอ้ยเพ่ือใหมี้แรงดนัขบัปัสสาวะ

ออกมาไดอี้ก การปฏิบติัเช่นน้ีควรทาํเม่ือจาํเป็นเท่านั้น (อภิสิทธ์ิ วิริยานนท ์2542 : 89) 

 1.4.3 พฤตกิรรมสุขภาพตามมาตรฐานผู้สูงอายที่พงึประสงค์ 

    มาตรฐานผูสู้งอายมีุสุขภาพอนามยัท่ีพึงประสงค(์กรมอนามยั ,กระทรวงสาธารณสุข

2542: 122-134) 
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1.มีสุขภาพดีทั้งทางดา้นร่างกาย และจิตใจ 

2.มีฟันถาวรใชง้านไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ซ่ี 

  3. มีดชันีมวลกายอยูใ่นเกณฑป์กติ 

  4.สามารถช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้นไดต้ามอตัภาพ 

          การท่ีเอาชนะภาวะสูงอายจุะตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอยา่ง    ทั้งการบาํรุงและส่งเสริมสุภาพ 

กลวิธีต่างๆ ในการดูแลตนเองเพ่ือใหชี้วิตสดใสในวยัสูงอายปุระกอบดว้ย 10 อ. ดงัน้ี 

       1. อาหารดี                                       6. อุบติัเหตุ 

       2. อากาศดี                                       7. อารมณ์ 

       3. ออกกาํลงักาย                              8. อดิเรก 

       4. อุจจาระ                                       9. อบอุ่น 

       5. อนามยั                                       10. อนาคต 

 1.4.4 พฤตกิรรมสุขภาพ 9 ประการ เพือ่ชีวสีดใสวยัสูงอาย ุ

       สถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุ(2542 : 78 -109)   กล่าวว่า   การมีสุขภาพท่ีดีเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี

ทาํใหชี้วิตดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข                 สามารถประกอบกิจการหรือภารกิจหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ การมีสุภาพท่ีดี จึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีบุคคลทุกเพศทุกวยัปรารถนา คนเราจึงตอ้งใส่ใจต่อ

การปฏิบติัตนเองใหบ้รรลุถึงการมีสุขภาพดี 

                9 ประการเพ่ือชีวีสดใสวยัสูงอาย ุหมายถึงกิจกรรมท่ีควรปฏิบติัเป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ 

โดยถือเป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งกระทาํใหค้รบถว้นทั้ง 9 ประการ   ไม่ละเลยจนขาดความต่อเน่ืองควรเร่ิม

ปฏิบติัตั้งแต่ยงัเยาวว์ยั  เพ่ือใหมี้สุภาพดีและมีอายท่ีุยนืยาวอยา่งแข็งแรง กิจกรรม 9 ประการ

ประกอบ ดว้ย 

              1. อาบนํ้ าทุกวนั แปรงฟันสะอาดอยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง 

              2. กินอาหารสุกสะอาด วนัละ 3 ม้ือใหถื้อ 5 หมู่ 

              3. ออกกาํลงักายสามคร้ังต่ออาทิตย ์คร้ังละนิดไม่เกิน 30 นาที 

              4. ด่ืมนํ้ าสุกสะอาด อยา่ใหข้าดวนัละ 6-8 แกว้ 

              5. พกัผอ่นใหเ้พียงพอ วนัละ 6-8 ชัว่โมงปลอดโปร่งแจ่มใส 

              6. งดส่ิงเสพติด คบหาญาติมิตร ใกลชิ้ดครอบครัว 

              7. ดูแลบา้นเรือนของใช ้เส้ือผา้ ใหส้ะอาดตา น่าใช ้

              8. ตรวจสุขภาพใหถ้ว้นถ่ี ปีละคร้ัง เป็นอยา่งนอ้ย 

                 9. ฝักใฝ่ในธรรม ประกอบกรรมดี อารีต่อทุกคน 
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 นอกจากน้ียงัไดมี้นกัวิชาการหลายท่าน    ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายไุวด้งัน้ี 

  เฮกฮิวเมอร์  (Heckhumer 1989, อา้งถึงใน เพญ็นภา    กาญจโนภาส 2541 : 19) 

แนะนาํพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสาํหรับผูสู้งอาย ุดงัน้ี 

   1. งดสูบบุหร่ี 

   2. จาํกดัการด่ืมสุราเพียงเท่าท่ีจาํเป็น และไม่ด่ืมขณะขบัรถ 

   3. มีลกัษณะนิสยัท่ีปลอดภยั    เช่น หลีกเล่ียงการถกูแสงแดดมาก ๆ ความ

ร้อนจดัหรือเยน็จดั ป้องกนัอุบติัเหตุในบา้น 

   4. มีลกัษณะนิสยัการรับประทานท่ีดี    รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าและมี

เสน้ใยสูง 

   5. ออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ   ออกกาํลงัแบบแอโรบิค  คร้ังละ 20 – 30 นาที

อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 3 คร้ัง 

   6. พกัผอ่นเพียงพอ และมีกิจกรรมนนัทนาการ 

   7. หลีกเล่ียงการมีภาวะเครียดโดยใชเ้ทคนิคลดความเครียด   ไดแ้ก่ การทาํ

สมาธิ  โยคะ  เทคนิค ไบโอฟีดแบค (Biofeedback) และออกกาํลงักาย เป็นตน้ 

   8. มีการดูแลสุขภาพตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ    เช่น   มีการรับผดิชอบต่อการ

ดูแลตนเองและมีการตรวจร่างกายเม่ือมีโรคหรือภาวะเร้ือรัง 

   9. หลีกเล่ียงการใชย้าท่ีผดิกฎหมาย หรือซ้ือยากินเอง 

  เกษม ตนัติผลาชีวะและกุลยา ตนัติผลาชีวะ(2528, อา้งถึงใน เพญ็นภา  กาญจโน

ภาส2541 : 23) ไดก้ล่าวถึงหลกั 4 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอาย ุดงัน้ี 

   1. กินเป็น   หมายถึง    การรับประทานอาหารท่ีถกูตอ้งเหมาะสมกบัความ

ตอ้งการของร่างกาย   หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ   การประเมินสภาพการ

กินประเมินไดจ้ากความสมดุลของการกินกบันํ้ าหนกัมาตรฐานทางอาย ุ     และส่วนสูงของผูสู้งอาย ุ

   2. นอนเป็น การนอนมีความสาํคญัต่อสุขภาพ      การนอนหลบัเต็มท่ีและ

เพียงพอจะทาํใหต่ื้นข้ึนมาทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ   กระปร้ีกระเปร่า  คุณภาพการนอนข้ึนอยูก่บั

จิตใจส่ิงแวดลอ้ม และท่านอน    จาํนวนชัว่โมงการนอนหลบัข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของร่างกายแต่

ละคนไม่มีกาํหนดมาตรฐานแต่ละคนไปว่า 8 หรือ 10 ชัว่โมง แต่ผูสู้งอายตุอ้งงีบกลางวนับา้งจะช่วย

ใหก้ระปร้ีกระเปร่าและร่างกายมีความพร้อม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

37 

   3. อยูเ่ป็น นอกจากจะหมายถึงการรู้จกัรักษาสุขวิทยาท่ีดีแลว้ ยงัหมายถึง

การรู้จกัออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ รักษานํ้ าหนกัตวัใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน หลีกเล่ียงการเป็น

โรค รู้จกัลดความ เครียดทางจิตใจ มองโลกในแง่ดี มีการพกัผอ่นท่ีเหมาะสม 

   4. สงัคมเป็น หมายถึง การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพสงัคม มีการใชเ้หตุผล 

ความเขา้ใจการยอม รับทาํใหป้รับตวัไดดี้ข้ึน และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข    ขอ้สาํคญัอยา่ไป

คาดหวงักบัสงัคมมากเกินไป       ถา้ไม่เป็นตามท่ีคาดหวงัแลว้จะทาํใหท้อ้แทส้ิ้นหวงั   ในท่ีสุดตอ้ง

แยกตวัออกจากสงัคมหรืออยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งไม่มีความสุขเลย 

  ชูศกัด์ิ เวชแพทย ์(2532, อา้งถึงใน เพญ็นภา   กาญจนโนภาส 2541 : 23) นาํเสนอ

ปัจจยั 2  ประการท่ีทาํใหชี้วิตยนืยาวและมีสมรรถภาพดา้นหนา้ท่ีของระบบต่าง ๆ  ประการแรก คือ 

การใชก้ลวิธีท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางดา้นหนา้ท่ีของระบบร่างกาย จิตใจ     ประการท่ีสอง คือ

พยายามหลีกเล่ียงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะทาํอนัตรายต่อสุขภาพ   ซ่ึงปัจจยัท่ีจะช่วยใหชี้วิตของผูสู้งอายยุนื

ยาว มีดงัน้ี 

   1. การออกกาํลงักาย  โดยเฉพาะการเดินหรือการออกกาํลงักายแบบแอโร

บิค เป็นเวลา 30 นาที อยา่งนอ้ย 3 คร้ังต่อสปัดาห์ 

   2. อาหาร โดยรับประทานอาหารท่ีช่วยบาํรุงสุขภาพ รวมทั้งผลไมแ้ละผกั

สด ขา้วท่ีอยูใ่นสภาพธรรมชาติและเสน้ใยต่าง ๆ พร้อมทั้งโปรตีนท่ีไดจ้ากปลาและถัว่ 

   3. การนอน ควรมีการนอนอยา่งเพียงพอ คืนละ 7 – 8 ชัว่โมง 

   4. มีเจตคติท่ีดีต่อชีวิต ร่ืนเริง สนุกสนาน หวัเราะบ่อย 

   5. ไม่อยูเ่ฉย ๆ ทาํงานใหเ้ป็นประโยชน ์

   6. มีสมัพนัธภาพกบัผูอ่ื้นทั้งในครอบครัว เพ่ือนและองคก์รต่าง ๆ 

   7. มีพฤติกรรมทางเพศท่ีเป็นตามความตอ้งการ 

   8. มีการเรียนรู้และหาประสบการณ์กบัส่ิงใหม่ ๆ 

   9. ไดรั้บการดูแลสมํ่าเสมอจากแพทย ์

   10. มีความภูมิใจในตนเอง ภูมิใจในความสาํเร็จ เอาใจใส่ชีวิต  มีอารมณ์ดี

ไม่ฉุนเฉียวมีความเช่ือและยดึมัน่ในส่ิงท่ีควรเช่ือ เช่น ศาสนา 

  สิรินทร  ฉนัศิริกาญจน (2539 : 10)  ไดเ้สนอหลกั 11 อ.   เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของ

ผูสู้งอายุ ไวด้งัน้ี 

   อาหาร ความตอ้งการพลงังานลดลง แต่ความตอ้งการสารอาหารต่าง ๆ ยงั

ใกลเ้คียงกบัวยัผูใ้หญ่       ผูสู้งอายคุวรลดอาหารประเภทไขมนั (นํ้ามนัจากสตัวแ์ละพืช ไข่แดง เนย) 

และประเภทคาร์โบไฮเดรต    (ขา้ว แป้ง และนํ้ าตาล)                อาหารโปรตีนหรือกลุ่มเน้ือสตัวค์วร
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เป็นเน้ือสตัวท่ี์ยอ่ยง่าย รับประทานผกัและผลไมม้าก ๆ แต่ควรเลือกรับประทานผลไมท่ี้รสไม่หวาน

จดั ออกกาํลงักาย ผูสู้งอายคุวรออกกาํลงักายประมาณสปัดาห์ละ 3 – 4 คร้ัง     เพ่ือใหร่้างกายมี

ความคล่องตวั แข็งแรง     ซ่ึงจะทาํใหก้ารทรงตวัและการเคล่ือนไหวดีข้ึน      ไม่หกลม้ง่าย 

  อนามยั คือ การดูแลตนเองโดยเฉพาะใหพ้ยายาม   ลด   ละ   เลิก   ส่ิงท่ีอนัตรายต่อ

สุขภาพเช่น บุหร่ี เหลา้ และพฤติกรรมเส่ียงต่าง ๆ       รวมทั้งสงัเกตการทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ ใน

ร่างกายการขบัถ่าย เป็นตน้ และควรไดรั้บการตรวจสุขภาพเป็นประจาํทุกปี ตั้งแต่อายปุระมาณ 65 

ปีเป็นตน้ไป 

  อุจจาระ   ปัสสาวะ  คือ    จะตอ้งใหค้วามสนใจในการขบัถ่ายของผูสู้งอายดุว้ยว่ามี

ปัญหาหรือไม่   บางรายอาจจะเกิดปัญหาถ่ายยาก ถ่ายลาํบาก อีกส่วนหน่ึงอาจมีปัญหาเร่ืองกลั้นการ 

ขบัถ่ายไม่ได ้ซ่ึงแต่ละปัญหาจะตอ้งไดรั้บการดูแลแกไ้ขตามสาเหตุ 

  อากาศ   ผูส้งอายคุวรในสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทไดดี้   

  อาทิตย ์ แสงอาทิตยจ์ะช่วยใหส่ิ้งแวดลอ้มมีสภาพทางธรรมชาติท่ีเหมะสม  

  อารมณ์ เนน้ทางดา้นความรู้สึกนึกคิด  และจิตใจของผูสู้งอายเุพ่ือช่วยใหก้ารมีชีวิต

อยูแ่ต่ละวนัมีความสุข  มีความร่ืนรมยก์บัการมีชีวิตอยูแ่ละมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  อดิเรก  ควรมีงานอดิเรกท่ีน่าสนใจ แต่ไม่ควรเป็นส่ิงท่ีเป็นภาระมาก 

  อนาคต  ผูสู้งอายคุวรเขา้ใจธรรมชาติของส่ิงต่าง ๆ     และปรับความรู้สึกนึกคิดไป

ตามนั้น ไม่ยดึแต่ลกัษณะเก่า ๆ ดั้งเดิมท่ีเคยเป็นมา  

   อบอุ่น  ผูสู้งอายคุวรมีการเขา้ร่วมในสงัคมกลุ่มต่าง ๆ ตามสมควร    การมีเพ่ือนรุ่น

เดียวกนัหรือต่างรุ่น จะทาํใหค้วามอบอุ่นและรู้สึกถึงคุณค่าของตน 

  อุบติัเหตุ เกิดข้ึนไดทุ้กขณะ และอาจทาํใหเ้กิดความบาดเจ็บ และความพิการต่าง ๆ

ควรพยายามดูแลสภาพบา้นเรือนใหป้ลอดภยั   มีแสงสว่างพอเหมาะ พ้ืนไม่ล่ืน หรือควรมีราวจบัใน

บางแห่งท่ีเกิดอุบติัเหตุไดบ่้อย ๆ เช่น หอ้งนํ้ า เป็นตน้ 

  จากแนวคิดสรุปไดว้่า พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ   เป็นพฤติกรรมซ่ึงนอกจาก

จะเป็นการปฏิบติัท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพใหแ้ข็งแรง       ป้องกนัร่างกายใหป้ลอดภยัจาก

โรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ แลว้ ยงัเป็นการปฏิบติัเพ่ือลดภาวะการเจ็บป่วยหรือปัญหาท่ีผูสู้งอายกุาํลงัเผชิญ

อยู ่เพ่ือส่งเสริมใหร่้างกายกลบัมาอยูใ่นภาวะท่ีสมดุลโดยเร็ว 

  จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ          ซ่ึงมีหลายแนวคิดดว้ยกนั  

ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าทุกแนวคิดท่ีกล่าวมามีความใกลเ้คียงกนัเพียง           แต่บางแนวคิดมีการแบ่ง

รายละเอียดท่ีต่างกนั พฤติกรรมบางอยา่งสามารถจดักลุ่มไวใ้นพฤติกรรมหลกัได ้ โดยพฤติกรรม

การออกกาํลงักายและการรับประทานอาหารนั้นเป็นพฤติกรรมหลกัท่ีมีอยูใ่นทุกแนวคิดและมีความ
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ชดัเจนจึงสมควรท่ีจะศึกษาและคงไว ้        ส่วนดา้นการดูแลอนามยัส่วนบุคคลนั้น เป็นพฤติกรรมท่ี

ครอบคลุมการรักษาความสะอาดร่างกายและของใช ้          การขบัถ่ายและสุขนิสยัส่วนตวั  สาํหรับ

พฤติกรรมการตรวจสุขภาพ   การป้องกนัอุบติัเหตุ   การอยูใ่นสภาพแวดลอ้มและอากาศท่ีเหมาะสม   

การงดส่ิงเสพติด การไม่สาํส่อนทางเพศ   ลว้นเป็นพฤติกรรมท่ีช่วยป้องกนัโรคจึงจดัไวใ้นดา้นการ

ป้องกนัโรค    และพฤติกรรมดา้นการดูแลสุขภาพจิต ประกอบดว้ยการดูแลและจดัการอารมณ์  การ

สร้างความสมัพนัธใ์นครอบครัว ใหอ้บอุ่น  การทาํจิตใจใหแ้จ่มใส การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์

และรวมถึงการวางแผนชีวิตในอนาคต   ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดใหพ้ฤติกรรม

สุขภาพประกอบดว้ย  5 ดา้น    ไดแ้ก่    การรับประทานอาหาร   การออกกาํลงักาย   การดูแลอนามยั

ส่วนบุคคล   การป้องกนัโรค และการดูแลสุขภาพจิต   

 

2. แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัผู้สูงอาย ุ

 2.1 ความหมายของผู้สูงอาย ุ

 ผูสู้งอาย ุเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต    ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมาย

ของผูสู้งอายไุวต่้างๆ กนั    ความหมายของคาํว่า “ผูสู้งอายุ” มีหลากหลาย   และผนัแปรไปในแต่ละ

ประเทศข้ึนอยูก่บัอายเุฉล่ียของการทาํงานหรือสภาพร่างกายรวมทั้งสภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ และ

วฒันธรรมของแต่ละประเทศเพ่ือไวเ้ป็นเกณฑใ์นการพิจารณาผูสู้งอาย ุ               โดยนาํมาใชใ้นการ

กาํหนดการเขา้สู่วยัสูงอาย ุโดยจดัไดด้งัน้ี คือ การจาํแนกตามกาลเวลา (Chronological Age)    และ 

การจาํแนกอายตุามสรีรวิทยา(Physiological Age) 

 ผูสู้งอายุ หรือคนชรา (The Elderly)   หมายถึง   บุคคลในวยัทา้ยของวงจรชีวิต ในวงจรชีวิต

เร่ิมตั้งแต่วยัทารก   วยัเด็ก   วยัหนุ่มสาว   วยัผูใ้หญ่    และวยัชราท่ีประชุมสมชัชาว่าดว้ยผูสู้งอายไุด้

กาํหนดเกณฑค์วามเป็นผูสู้งอายวุ่าเป็นผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ถือว่าเป็นผูสู้งอายุ   และใหใ้ชเ้ป็น

มาตรฐานเดียวกนัทัว่โลก (การประชุมสมชัชาผูสู้งอาย ุ 2532 ) 

 ชุติมา หฤทยั (2531 : 1) ใหค้วามหมายว่า ผูสู้งอาย ุหมายถึง สภาวะท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึน

ไป มีความอ่อนแอทางร่างกายและจิตใจ          อาจเจ็บป่วยหรือความพิการเกิดร่วมเป็นวยัท่ีเกิดการ

เปล่ียนแปลงสู่ความเส่ือมทางร่างกายและจิตใจ               การเปล่ียนแปลงจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั 

พนัธุกรรม ส่ิงแวดลอ้ม และโภชนาการ 

 ประพิณ วฒันกิจ (2531 : 8)   ใหค้วามหมายว่า ผูสู้งอาย ุ  หมายถึง   ผูท่ี้มีอายเุกิน 60 ปี เป็น

วนัท่ีพน้จากการทาํงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ        หรือสาํนกังานของภาคเอกชนบางแห่ง 

โดยทัว่ไปผูท่ี้กา้วสู่วยัน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาอยา่งเห็นไดช้ดั 
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 ละออง สุวิทยาภรณ์ (2534 : 10) ใหค้วามหมายว่า ผูสู้งอาย ุ  คือ   ผูท่ี้มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ตาม

เกณฑก์ารปลดเกษียณ ซ่ึงกบักบัท่ีประชุมสมชัชาโลกว่าดว้ยเร่ืองผูสู้งอาย ุณ กรุงเวียนนา   ประเทศ

ออสเตรเลีย ในปีพ.ศ. 2525 ตกลงใหใ้ชอ้าย ุ60 ปี เป็นเกณฑม์าตรฐานโลกในการกาํหนดผูท่ี้เรียกว่า

ผูสู้งอายุ 

 บริบูรณ์ พรพิบูลย ์ (2536, อา้งถึงใน เพญ็ผกา กาญจโนภาส 2541 : 10)  กล่าวว่าความ 

สูงอาย ุ  หมายถึง  กระบวนการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองในระยะสุดทา้ยของช่วงอายมุนุษย ์ ดงันั้น  

ความสูงอายหุรือความชราภาพจึงเก่ียวขอ้งกบัความเส่ือมถอยทั้งทางร่างกาย จิตใจ            และความ 

ประพฤติท่ีเกิดข้ึนตามอาย ุ      เช่น   เม่ือบุคคลมีอายมุากข้ึนความสามารถทางร่างกายจะลดลงความ 

สามารถในการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ จะลดลง      ดงันั้น        ความสูงอายจึุงมี 2 ลกัษณะ 

กล่าวคือ 

  1. ความสูงอายแุบบปฐมภูมิ (Primary aging) เป็นความสูงอายท่ีุจะตอ้งเกิดข้ึนกบั 

ทุกคนเป็นไปตามธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้       กล่าวคือ เม่ืออวยัวะต่าง ๆ เซลลต่์าง ๆ ใน 

ร่างกายมนุษยถ์กูใชง้านมานานก็ยอ่มเกิดความเส่ือมโทรม เส่ือมสภาพไปตามอายขุยัของการทาํงาน 

ซ่ึงการเส่ือมโทรมลงของเซลลต่์าง ๆ ในร่างกายน้ีจะส่งผลใหเ้ห็นเด่นชดัข้ึนทีละนอ้ย เช่น ผวิหนงั 

เร่ิมเห่ียวยน่ ผมเร่ิมเปล่ียนเป็นสีขาว สายตายาว พละกาํลงัเร่ิมถดถอยลง เป็นตน้ 

  2. ความสูงอายแุบบทุติยภูมิ (Secondary aging)            เป็นความสูงอายท่ีุมนุษยเ์รา

สามารถหลีกเล่ียงได ้ความสูงอายลุกัษณะน้ีมกัจะเกิดจากการปล่อยปละละเลย ไม่ห่วงกงัวลหรือไม่

รักษาสุขภาพร่างกาย  การใชร่้างกายทาํงานหนกัเกินไป    การรับประทานอาหารมากเกินควร การท่ี 

ร่างกายโรคมีโรคภยัมาเบียดเบียน เหล่าน้ีเป็นตน้ 

 ศรีธรรม ธนะภูมิ (2535 : 105) ใหค้วามหมายว่า ผูสู้งอาย ุ  หมายถึง   ผูมี้อายเุร่ิมตั้งแต่ 60 ปี

ข้ึนไป           ภาวะชรามีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลข้ึนอยูก่บัการดูแลร่างกาย    พนัธุกรรมและ

พฒันาในอดีตวยัชรา เป็นระยะสุดทา้ยของชีวิตอาจยาวนาน 10-20 ปี     หรือมากกว่านั้นแตกต่างกนั 

ถา้มีการเตรียมตวัเตรียมใจก่อนเขา้สู่วยัน้ีล่วงหนา้มาตั้งแต่วยักลางคน จะสามารถปรับตวัรับบทบาท

วยัชราไดต้ามสมควรแก่ฐานะ วยัสูงอายเุป็นวยัของการพกัผอ่นอยา่งสงบ มีการพฒันาจิตใจสามารถ

ปรับตวัต่อสภาพต่างๆ ในชีวิตไดอ้ยา่งภาคภูมิ 

 สาํหรับประเทศไทย    ไดก้าํหนดว่าผูสู้งอายคืุอท่ีมีอาย ุ60 ปี ข้ึนไป       ตามเกณฑก์ารปลด 

เกษียณซ่ึงตรงกบัท่ีประชุมสมชัชาโลกว่าดว้ยเร่ือง ผูสู้งอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ใน

ปี พ.ศ. 2525   ไดต้กลงใหใ้ชอ้าย ุ60 ปี เป็นเกณฑม์าตรฐานโลกในการท่ีจะกาํหนดผูท่ี้จะถกูเรียกว่า

เป็นผูสู้งอาย ุ

 กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2524 : 5) กล่าวว่า วยัผูสู้งอายเุป็นช่วงสุดทา้ยของอายตุั้งแต่ 60 ปี 
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ข้ึนไป        สภาพความเส่ือมถอยทางร่างกายและจิตใจมีมากในระยะน้ี  ขาดความแคล่วคล่องว่องไว 

ความจาํเส่ือม     ความคิดอ่านชา้ลง   ความขยนัหมัน่เพียรลดลง    ความคิดกา้วหนา้ลดลง สภาพทาง 

ร่างกายเส่ือมถอย    หูตึง   ตามวั  ผมหงอก และนอกจากน้ียงัตอ้งพบกบัปัญหาการปรับตวัใหเ้ขา้กบั 

สภาพร่างกายและสงัคมในวยัสูงอายดุว้ย 

 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี  ใหค้วามหมายว่า ผูสู้งอาย ุหมายถึง บุคคลท่ี

มีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไปทั้งชายและหญิง      ซ่ึงในการศึกษารวบรวมขอ้มลูประชากรผูสู้งอายไุดแ้บ่ง 

ผูสู้งอายเุป็น 2 กลุ่มคือ ผูสู้งอายตุอนตน้ และผูสู้งอายตุอนปลาย 

   - ผูสู้งอายตุอนตน้ หมายถึง บุคคลท่ีมีอาย ุ60-69 ปี 

  -  ผูสู้งอายตุอนปลาย หมายถึง บุคคลท่ีมีอาย ุ70 ปี ข้ึนไป   

 นกัชราวิทยา  แบ่งช่วงอายอุอกเป็น  4 ช่วง     โดยใชเ้กณฑต์ามลกัษณะจิตวิทยา    ชีววิทยา 

คร้ิง   และฮอฟแมนและคณะ (Craig 1991; Hoffman et al. 1988, อา้งถึงใน สุทธินนัท ์นํ้าเพชร 

2542:25) 

  1. ช่วงไม่ค่อยแก่ (The Young-Old)   อายปุระมาณ 60-69 ปี        เป็นช่วงท่ีคนตอ้ง

ประสบกบัความเปล่ียนแปลงของชีวิตท่ีเป็นภาวะวิกฤตหลายดา้น   เช่น  การเกษียณอาย ุการจากไป

ของคู่ครอง มิตรสหาย รายไดล้ดลง การสูญเสียตาํแหน่งทางสงัคม โดยทัว่ไปช่วงน้ีบุคคลยงัเป็นคน

ท่ีแข็งแรง แต่อาจพ่ึงพิงผูอ่ื้นอยูบ่า้ง     สาํหรับบุคคลท่ีมีการศึกษาสูง       จะรู้จกัปรับตวั การปรับตวั

ในช่วงน้ีมีขอ้แนะนาํว่า    ควรใชแ้บบ Engagement    คือ    ยงัเขา้ร่วมกบักิจกรรมต่างๆทางสงัคมทั้ง

ในครอบครัว และนอกครอบครัว 

  2. ช่วงแก่ปานกลาง (The Middle-Aged Old) อายปุระมาณตั้งแต่ 70-79 ปี เป็นช่วง

ท่ีคนเร่ิมเจ็บป่วย เพ่ือนและสมาชิกในครอบครัวท่ีอายใุกล้ๆ กนั อาจเร่ิมลม้หายตายจากมากข้ึน เขา้

ร่วมกิจกรรมทางสงัคมนอ้ยลง การปรับตวัระยะน้ีมกัเป็นไปในรูปแบบ Disengagement คือไม่ค่อย

ยุง่เก่ียวกบักิจกรรมของครอบครัวและสงัคม 

  3. ช่วงแก่จริง(The Old-Old) อายปุระมาณ 80-89 ปี ผูสู้งอายรุะยะน้ีปรับตวัใหเ้ขา้

กบัส่ิงแวดลอ้มไดย้ากข้ึน    เพราะส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมนั้นตอ้งมีความเป็นส่วนตวัมาก ไม่วุ่นวาย 

แต่ก็ตอ้งอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ียงักระตุน้       ความมีสมรรถภาพในแง่ต่างๆตามวยั(Both privacy and 

Stimulating)ผูสู้งอายรุะยะน้ีตอ้งการความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นมากกว่าวยัท่ีผา่นมาเร่ิมนึกถึงอดีตมาก

ข้ึน 

  4. ช่วงแก่จริงๆ(The Very Old-Old) อายปุระมาณ90ปี ข้ึนไป      มีจาํนวนค่อนขา้ง

นอ้ยเป็นวยัท่ีมีปัญหาทางสุขภาพในวยัน้ีควรทาํกิจกรรมท่ีไม่ตอ้งการมีการแข่งขนั  ไม่ตอ้งมีการบีบ

คั้นเร่ืองเวลาท่ีตอ้งทาํใหเ้สร็จ   ควรทาํกิจกรรมท่ีพอใจ และอยากทาํในชีวิต    ผูสู้งอายกุลุ่มน้ีไดผ้า่น
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วิกฤตของชีวิตมาแลว้ดว้ยดีมากมาย          จะเป็นระยะแห่งสุขสงบพอใจในตนเองประชากรในกลุ่ม

ผูสู้งอายทุุกช่วงวยัมีตั้งแต่ผูย้งัมีสมรรถภาพ        เต็มไปดว้ยความรู้ความคิด  ความเช่ียวชาญ ความมี

ชีวิตชีวา เร่ือยไปถึงผูท่ี้มีปัญหาทางอารมณ์   จิตใจ   สุขภาพ    สงัคมไปจนถึงผูแ้ก่หง่อมท่ีช่วยเหลือ

ตวัเองไม่ได ้และ/หรือผูท่ี้เลอะเลือน 

  สุรกุล   เจนอบรม (2534 : 2)   ไดใ้หค้วามหมายของความสูงอาย ุ(Aging)  ว่า เป็น 

กระบวนการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองในระยะสุดทา้ยของช่วงอายมุนุษย ์  ดงันั้น ความสูงอายหุรือ 

ความชราภาพจึงเก่ียวขอ้งกบัความเส่ือมถอยทั้งทางร่างกาย     จิตใจและพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนตามอาย ุ

  บรรลุ ศิริพานิช (2542 : 24) ไดใ้หค้วามหมายของผูสู้งอายวุ่าเป็นบุคคลท่ีอายตุั้งแต่ 

60ปี ข้ึนไป โดยนบัอายใุนปีปฏิทิน  ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์องคก์ารระหว่างประเทศไดป้ระชุมตกลงกนัเป็น 

มาตรฐาน สากล 

  เจมส์ และเรนเนอร์ ( James and Renner, อา้งถึงใน เพญ็ผกา กาญจโนภาส 

2541 :11)      ไดใ้หค้วามหมายของผูสู้งอาย ุ  ว่า  หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป็นธรรมดาใน

ส่ิงมีชีวิตและไดแ้บ่งระดบัของความสูงอายอุอกเป็น 4 ประเภท 

  1. การสูงอายตุามวยั  (Chronological   aging)   หมายถึง     การสูงอายตุามปีปฏิทิน 

โดยนบัจากปีท่ีเกิดเป็นตน้ไป 

  2. การสูงอายตุามสภาพร่างกาย   (Biological aging)     หมายถึง   การเปล่ียนแปลง 

ทางดา้นร่างกายและกระบวนหนา้ท่ีท่ีปรากฏขณะท่ีมีอายเุพ่ิมข้ึน 

  3. การสูงอายตุามสภาพจิตใจ (Psychological aging )     หมายถึง  การเปล่ียนแปลง 

ในหนา้ท่ีของการรับรู้ แนวความคิด   ความจาํ    การเรียนรู้    เชาวน์ปัญญา และลกัษณะท่ีปรากฏใน 

ระยะต่าง ๆ ของแต่ละคนท่ีมีอายเุพ่ิมข้ึน 

  4. การสูงอายตุามสภาพสงัคม (Sociological aging)     หมายถึง    การเปล่ียนแปลง 

บทบาทหนา้ท่ี สถานภาพของบุคคลในระบบสงัคม เช่น    ครอบครัว     หนา้ท่ีการงาน รวมถึงความ 

สาํคญัในฐานะผูมี้ประสบการณ์ 

 กรีส์ และ บาห์ร (Grees and Bahr 1984, อา้งถึงใน สุรียพ์ร ตรียาวุฒิวาทย ์2534 : 14 ) 

ไดก้ล่าวว่า     ผูสู้งอายุ     หมายถึง  การเปล่ียนแปลงของโมเลกุลและระบบเซลลใ์นร่างกาย ส่วนนกั 

จิตวิทยากล่าวว่าเป็นความเปล่ียนแปลงของแต่ละบุคคลท่ีเขา้สู่ความมีอาย ุ     สาํหรับนกัสงัคมวิทยา 

อธิบายว่า เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงในบทบาทและหนา้ท่ี 

 จากการศึกษาของ ฮิลล ์(Hall 1976:3-4, อา้งถึงใน สุทธินนัท ์นํ้าเพชร 2542:24) ไดแ้บ่งการ

สูงอายขุองคนออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 

  1. การสูงอายตุามวยั ( Chronological Aging )    หมายถึง การสูงอาย ุตามปีปฏิทิน 
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โดยนบัจากปีท่ีเกิดเป็นตน้ไป และบอกไดท้นัทีว่าใครมีอายมุากนอ้ยเพียงใด 

  2. การสูงอายตุามสภาพร่างกาย  ( Biological Aging )     หมายถึง การเปล่ียนแปลง

ดา้นสมรรถภาพ และหนา้ท่ีของร่างกายเม่ือมีอายมุากข้ึน       ดูไดจ้ากการเปล่ียนแปลงทางร่างกายท่ี

เกิดข้ึน   ไดแ้ก่ ผมเร่ิมบางเปล่ียนเป็นสีขาว  ผวิหนงัเห่ียวยน่   ตกกระ สายตายาว ศีรษะลา้น เป็นตน้ 

  3. การสูงอายตุามสภาพจิตใจ ( Psychological Aging ) หมายถึง   การเปล่ียนแปลง

ในหนา้ท่ีของการรับรู้  แนวความคิด ความจาํ การเรียนรู้ เชาวปั์ญญา  และลกัษณะของบุคลิกภาพท่ี 

ปรากฏในระยะต่างๆ ของชีวิตแต่ละบุคคลตามอายท่ีุเพ่ิมมากข้ึน 

  4. การสูงอายตุามสภาพสงัคม ( Sociological Aging )    หมายถึงการเปล่ียนแปลง 

ดา้นบทบาทหนา้ท่ี และสถานภาพของบุคคลในระบบสงัคม   เช่น  ครอบครัว เพ่ือนฝงู ความรับ ผดิ

ชอบในหนา้ท่ีการงาน หน่วยราชการ เอกชน สโมสร และอ่ืนๆ 

 บรรลุ ศิริพานิช ( 2542 : 24-25 )   อธิบายว่า   คนเม่ือเกิดเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่และสุดทา้ย

เป็นผูสู้งอาย ุหรือบางทีเรียกว่า คนแก่ คนชรา คนเฒ่า ( The aged, Aging, Old man ) ท่ีสามารถเรียก

ไดห้ลายอยา่งเน่ืองมาจาก 

ก. เรียกตามลกัษณะทางกายภาพ   เช่น เรียกคนแก่  คนชรา คนเฒ่า   เป็นการเรียกตามลกัษณะ

ทางสรีระท่ีบ่งบอกว่าผูน้ั้นแก่ เช่น ผมหงอก ผวิหนงัเห่ียวยน่ 

ข. เรียกตามอายมุากหรือนอ้ยตามปี ปฏิทิน    เช่น    เรียกว่าผูสู้งอาย ุ( Elderly, Older persons )  

ซ่ึงคนพ้ืนภาคยโุรปและอเมริกามกัเรียกคนสูงอาย ุ65 ปีข้ึนไปเป็นผูสู้งอาย ุ   แต่คนภาคพ้ืน

เอเชียมกัถือเอา 60 ปีข้ึนไปเป็นเกณฑผ์ูสู้งอาย ู  เป็นท่ีตกลงกนัในวงการระหว่างประเทศว่า

ใหถื้อเอา 60 ปี ข้ึนไปเป็นเป็นผูสู้งอาย ู

ค. เรียกตามสภาพทางสงัคม เช่น เรียกว่า ผูใ้หญ่ ผูอ้าวุโส ( Senior citizens )  ในองคก์รหน่ึงๆ

ผูเ้ป็นหวัหนา้ยอ่มเป็นผูใ้หญ่ขององคก์ร ทั้งๆ ท่ีอาจอายไุม่มากหรือไม่ใช่คนแก่ 

              ในวงการนานาชาติ   คาํท่ีใชใ้นการประชุมขององคก์ารสหประชาชาติ  ปัจจุบนัตกลงใชค้าํ

ว่า Older persons 

 บรรลุ ศิริพานิช (2540: 29, อา้งถึงใน จนัทร์พลอย สินสุขเศรษฐ ์2541:6)        ไดศึ้กษาเร่ือง

ผูสู้งอายแุละแบ่งผูสู้งอายตุามอายุ และสภาวะสุขภาพเป็น 3 กลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 

  - 60-70 ปี กลุ่มผูสู้งอายรุะดบัตน้(The young old) 

  - 71-80 ปี กลุ่มผูสู้งอายรุะดบักลาง(The middle old) 

  - 81 ปีข้ึนไป กลุ่มผูสู้งอายรุะดบัปลาย(The old old) 

  กลุ่มผูสู้งอายรุะดบัตน้        เป็นผูท่ี้มีอาย ุ60-70 ปี ระดบัน้ีสภาวะทางกายภาพ และ

สรีรวิทยาเร่ิมเปล่ียนแปลงไม่มาก ทาํใหส้ามารถช่วยเหลือตนเองไดเ้ป็นส่วนใหญ่  
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  กลุ่มผูสู้งอายรุะดบักลาง      เป็นผูมี้อาย ุ71-80 ปี   ระดบัน้ีสภาวะทางกายภาพ และ

สรีรวิทยาเปล่ียนแปลงแลว้เป็นส่วนใหญ่    ทาํใหก้ารช่วยเหลือตนเองบกพร่อง     เร่ิมตอ้งการความ

ช่วยเหลือในบางส่ิงบางอยา่ง 

  กลุ่มผูสู้งอายรุะดบัปลาย เป็น ผูมี้อาย ุ81 ปีข้ึนไป ระดบัน้ีสภาวะทางกายภาพ และ

สรีรวิทยาเปล่ียนแปลงไปเห็นไดช้ดัเจน    บางคนมีความพิการ  บางคนช่วยตนเองไม่ได ้จาํเป็นตอ้ง

ไดรั้บความช่วยเหลือ คนท่ียงัช่วยเหลือตนเองไดดี้ก็อาจจะมี แต่เป็นส่วนนอ้ย   

 Ferrini, A.F. และ Ferrini,R.L.(1993:4) ใหค้วามหมายว่า ผูสู้งอายเุป็นบุคคลท่ีใกลท่ี้จะหยดุ

การเจริญเติบโต หยดุการเป็นผูเ้รียนรู้     และหยดุการดาํเนินชีวิต   ผูสู้งอายคุวรเป็นผูท่ี้ผา่นช่วงชีวิต

แห่งความสุข ความสนุกและความพึงพอใจ อนัเป็นสิทธิท่ีมีมาตั้งแต่เกิด  นอกจากน้ี ผูสู้งอายยุงัเป็น

บุคคลท่ีทรงเกียรติสมควรไดรั้บการนบัถือ                เพราะไดด้าํเนินชีวิตการทาํงานดว้ยสติปัญญามี

ประสบการณ์ชีวิตท่ียาวนานและสมควรท่ีจะถ่ายทอดใหอ้นุชนรุ่นต่อไป 

              Weeks ( 2002 :336)   ใหค้วามหมายว่า     ผูสู้งอายคืุอบุคคลท่ีมีผมสีเทา     ผวิหนงัเห่ียวยน่

การทาํงานของกลา้มเน้ือลดลง และอาจมีรูปร่างท่ีเปล่ียนแปลงไปเน่ืองมาจากไขมนั 

 องคก์ารอนามยัโลก     ใหค้วามหมายของผูสู้งอายไุวก้วา้ง ๆ    สรุปไดว้่า   หมายถึง    ผูท่ี้มี 

อาย ุ60 ปี    หรือมากกว่าเม่ือนบัตามวยั    หรือหมายถึง      ผูท่ี้เกษียณอายจุากการทาํงานเม่ือนบัตาม 

สภาพเศรษฐกิจ หรือหมายถึงผูท่ี้สงัคมยอมรับว่าสูงอายจุากการกาํหนดของสงัคม  วฒันธรรม หรือ 

วยัสูงอายเุร่ิมตน้อยา่งนอ้ยท่ีสุดเม่ือเขา้สู่วยัรุ่น และเป็นขบวนการต่อเน่ืองไปตลอดช่วงชีวิต  เม่ือนบั 

ตามชีววิทยา (WHO, Expert Committee 1989 : 7)  ในการกาํหนดพิจารณาอายเุม่ือเขา้สู่ผูสู้งอายนุั้น 

ไดมี้การศึกษากนัมาก ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้อาจใชเ้กณฑก์ารเกษียณอายกุารทาํงาน    แต่ในประเทศท่ีมี

ความเจริญทางดา้นการแพทยพ์บว่าผูสู้งอาย ุ60 ปีแลว้ยงัแข็งแรง  และมีความสามารถในการทาํงาน

ไดดี้ ดงันั้น องคก์ารอนามยัโลกจึงไดแ้บ่งเกณฑอ์ายตุามสภาพการของการมีอายเุพิ่มข้ึน ดงัน้ี 

  1. ผูสู้งอายุ มีอายรุะหว่าง 60 – 74 ปี 

  2. คนชรา มีอายรุะหว่าง 75 – 90 ปี 

  3. คนชรามาก มีอาย ุ90 ปี ข้ึนไป 

 นอกจากการกาํหนดบุคคลท่ีมีอาย ุ60 ปี เขา้สู่วยัผูสู้งอาย ุ        การศึกษาเก่ียวกบัวิทยาการ

ผูสู้งอายุ (Gerontology) โดยสถาบนัแห่งชาติเก่ียวกบัผูสู้งอายขุองอเมริกา (National Institution on 

Aging) กาํหนดว่าผูสู้งอายวุยัตน้ (The young elderly) คือผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60-74 ปี    และผูสู้งอายวุยั

ทา้ย(The old elderly) คือ ผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ75 ปีข้ึนไป      จากการประชุมสมชัชาผูสู้งอายเุห็นว่า ไม่

สมควรใชค้าํว่าผูช้รา แก่ จะทาํใหผู้สู้งอายรูุ้สึกหดหู่     ควรใชค้าํว่าผูสู้งอายแุทน ซ่ึงคาํศพัทผ์ูสู้งอายุ
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ในประเทศไทยบญัญติัไวโ้ดย พลตาํรวจตรีอรรถสิทธ์ิ สิทธิสุนทร เม่ือ วนัท่ี 1ธนัวาคม ปี พ.ศ.2505 

จนเป็นท่ียอมรับกนัแพร่หลายในปัจจุบนั (สุรกุล เจนอบรม 2537 : 3) 

 องคก์รสหประชาชาติ    ใหค้วามหมายว่า   ผูสู้งอาย ุ  หมายถึง   ผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 60 ปี ข้ึนไป 

การใชค้าํว่าผูสู้งอาย ุหมายถึง  ใชอ้ายเุป็นหลกัในการเรียก(60ปีข้ึนไป) ใชค้าํว่า คนชรา หมายถึง ใช้

ลกัษณะทางกายภาพเป็นหลกัในการเรียก   ส่วนผูอ้าวุโส  หมายถึง ใชส้ถานภาพทางราชการ แก่กว่า 

เก่ากว่า เป็นหลกัในการเรียก        สาํหรับภาษาองักฤษ  ใชค้าํว่า older   persons มีคาํหลายคาํ ใชเ้ป็น

สรรพนามเรียกผูสู้งอาย ุเช่น Aging  ,Elderly,  older person,   Senior Citizen   etc.   

 สรุปไดว้่า   ผูสู้งอายุ   หมายถึง บุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป  เป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ดา้นร่างกาย จิตใจ และหนา้ท่ีการงานทางสงัคม        โดยแต่ละคนจะปรากฏอาการเส่ือมแตกต่างกนั

ข้ึนอยูก่บัพนัธุกรรม ส่ิงแวดลอ้ม ภาวะโภชนาการ และโรคภยัของแต่ละบุคคล ทั้งเป็นผูท่ี้ควรไดรั้บ

การช่วยเหลือ ดูแล อุปการะจากคนในครอบครัวและสงัคมเพ่ือใหมี้ความสุข   

 2.2 ทฤษฎีเกีย่วกบัผู้สูงอาย ุ

 การศึกษาเก่ียวกบั ผูสู้งอายไุดข้ยายตวัไปอยา่งกวา้งขวาง จึงเกิดทฤษฎีเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุเช่น 

เอบเบอร์โซล และเฮส ( Ebersole and Hess 1985:23-32, อา้งถึงใน ไมตรี   ติยะรัตนกรู 2536 : 6-10) 

ไดส้รุปแนวคิด และทฤษฎีการสูงอาย ุออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆคือ 

  1. ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theory) 

  ทฤษฎีน้ีอธิบายว่ามนุษยป์ระกอบดว้ยองคป์ระกอบใหญ่  ๆ3    อยา่ง    คือ   เซลลท่ี์

สามารถเพ่ิมตวัเองตลอดชีวิต     เซลลท่ี์ไม่สามารถแบ่งตวัเอง    และองคป์ระกอบอ่ืนๆท่ีไม่ใช่เซลล์

ทฤษฎีน้ีแบ่งเป็นทฤษฎียอ่ยไดด้งัน้ี 

   1.1 ทฤษฎีอนุมลูอิสระ (Free Radical theory)   อธิบายว่า ความแก่เกิดจาก 

อนุมลูอิสระท่ีเกิดข้ึนภายในร่างกายซ่ึงมีความไวต่อการทาํปฏิกิริยาทางเคมีมาก         ทาํใหเ้กิดความ 

ผดิปกติของยนี         และทาํลายสภาพของเซลลเ์น้ือเยือ่ตลอดจนอวยัวะแนวคิด  อนุมลูอิสระ (Free 

Radical ) คือโมเลกุลท่ีมีจาํนวนอิเลก็ตรอนเป็นเลขค่ีมีความว่องไวในปฏิกิริยามาก   ในสภาวะปกติ

อนุมลูอิสระเกิดข้ึนบนผนงัเซลล ์และภายในเซลล ์        หรือส่วนประกอบของเซลลใ์นความเขม้ขน้

ต่างกนั    อาจมีอายสุั้นมาก หรืออยูน่านปี   การทาํลายเซลล ์และเน้ือเยือ่โดยอนุมลูอิสระท่ีพบมีดงัน้ี

ผนงัเซลล ์โมเลกุลของกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัจะแตกหกัเสียโครงรูป      ความแข็งแรงของเยือ่หุม้เซลล ์

และเซลลข์องอวยัวะจะลดลง     ทาํใหเ้ซลลไ์ม่สามารถคงสภาพปกติไดร้ะบบประสาทกลางมีความ

เช่ือมไขวข้องนิวเคลียสอนัใหญ่ของเซลล(์Macromolecules) เช่น สารอาหาร จึงอาจมีผลใหก้ารแพร่

ของสารอาหารหยดุชะงกัเมตาบอลิซึมของออกซิเจน         ทาํใหเ้อนไซมห์มดสภาพ สารพนัธุกรรม

(DNA) แตกหกั มีผลใหผ้นงัของอวยัวะ และเซลลเ์ส่ือมหนา้ท่ีโปรตีน  อนุมลูอิสระสามารถตดั
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โปรตีนชกันาํใหเ้กิดการเช่ือมไขวข้องโปรตีน    ซ่ึงมกัตา้นการยอ้นกลบัของโปรตีน(Reduction)

   1.2 ทฤษฎีการเช่ือมไขวข้องคอลลาเจน(Collagen cross – linkage theory )

อธิบายว่าความแก่เกิดจากส่วนประกอบของคลอลาเจน       มีการจบัตวักนัมากข้ึน เสน้ใยหดสั้นเขา้

ยดืหยุน่นอ้ยลง   แข็ง    ฉีกขาดง่าย     แนวคิดคลอลาเจนเป็นส่วนประกอบหลกัของเน้ือเยือ่เก่ียวพนั

โมเลกุลของคลอลาเจน จะเป็นสาย 3 สาย ไขวก้นัแต่จะมีการเช่ือมโยงแต่ละสายไวด้ว้ยกนั(Pair of 

sternsons)เม่ืออายมุากข้ึน การเช่ือมโยงน้ีจะหลุดออกจากกนัไปจบักบัโมเลกุลท่ีอยูใ่กลเ้คียง เกิดการ

เช่ือมไขว่ระหว่างโมเลกุลของคลอลาเจน มีผลใหค้วามยดืหยุน่ลดลง และมีความแข็งมากข้ึน  จึงฉีก

ขาดง่าย   จะพบมากท่ีบริเวณผวิหนงั   เอน็ กระดูก  หวัใจ   กลา้มเน้ือผนงัปอด และหลอดเลือด การ

เช่ือมไขวน้ี้จะเกิดข้ึนเร็ว และมากท่ีสุดระหว่าง 30-50 ปี 

   1.3 ทฤษฎีภูมิคุม้กนั ( Immunologic Theory )   อธิบายว่าความแก่เกิดจาก 

ความบกพร่องของระบบภูมิคุม้กนัทาํใหร่้างกายต่อสูก้บัเช้ือโรค  และส่ิงแปลกปลอมไม่ไดดี้ จึงเกิด 

การเจ็บป่วยง่าย เม่ือเกิดแลว้มกัจะรุนแรงเป็นอนัตรายต่อชีวิตแนวคิด    ระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย

ประกอบดว้ย การประสานของอวยัวะหลายอยา่ง เช่น   ไขกระดูก   ต่อมไธมสั  ระบบนํ้ าเหลือง ตบั 

มา้ม มีหนา้ท่ีเพ่ิมความตา้นทานของร่างกาย ป้องกนัการลุกลํ้าของส่ิงแปลกปลอม    และกาํจดัเซลล์

ปกติของร่างกายท่ีใชง้านไม่ไดแ้ลว้ ดงันั้นถา้ระบบภูมิคุม้กนัทาํงานลดลง จึงมีโอกาสเกิดการติดเช้ือ 

และการสะสมเซลลป์กติของร่างกายท่ีใชง้านไม่ได ้ตลอดจนเกิดเน้ืองอกในร่างกาย 

   1.4 ทฤษฎีการกลายพนัธุ ์( Somatic mutation and error theories ) อธิบาย

ว่าความแก่เกิดจากการสะสมเซลลผ์า่เหล่าชกันาํใหมี้การสงัเคราะห์ชีวโปรตีน ท่ีผดิปกติมากข้ึน จน

มีผลลดการทาํงานของเซลล ์และประสิทธิภาพของอวยัวะในสุดแนวคิดการผา่เหล่าเป็นการ

เปล่ียนแปลงส่วนประกอบของยนีส์ (ระดบัโมเลกุล)ชนิดถาวร         และถ่ายทอดไปยงัลกูหลานได้

ถา้เกิดกบัเซลลสื์บพนัธุ ์แต่ถา้การผา่เหล่าเกิดกบัเซลลร่์างกายทัว่ไป   มีผลทาํใหร้ะบบท่ีดีอยูแ่ลว้ผนั

แปรไป เป็นตน้เหตุของความแก่ โรคเส่ือมสภาพต่างๆ และมะเร็ง         จากการศึกษาชีววิทยาระดบั

ตรวจ มีการตั้งสมมุตติฐานว่าการแก่ตวัของเซลลอ์ยูใ่นอาํนาจยนีส์      เม่ือเซลลเ์จริญเติบโตไประยะ

หน่ึง  กระบวนการดาํรงชีวิตของมนัจะเส่ือมลงจนไม่สามารถสงัเคราะห์ สารพนัธุกรรม(DNA)ไดก้็

เน่ืองจากยนีเกิดความผดิปกติมากข้ึนแต่หากจะกล่าวว่าการสะสมการเปล่ียนแปลงในสาร

พนัธุกรรม(DNA) เป็นสาเหตุของความแก่ดงันั้นความแก่น่าจะสืบทอดเป็นกรรมพนัธุไ์ด ้จึงคา้นกบั

ลกัษณะของความแก่ท่ีว่าไม่สืบทอดทางกรรมพนัธุ ์

   1.5 ทฤษฎีพนัธุกรรม  ( Genetic   Theory)      อธิบายว่าการสูงอายนุั้นเป็น 

ลกัษณะท่ีเกิดข้ึนตามพนัธุกรรม   ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างของอวยัวะบางส่วนของร่างกาย 

เม่ืออายมุากข้ึนคลา้ยคลึงกนัหลายชัว่อายคุน เช่น     ลกัษณะศีรษะลา้น ผมหงอกเร็วเป็นตน้ ลกัษณะ 
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ดงักล่าวจะพบในบางคนเท่านั้นแมมี้อาย ุ       

   1.6 ทฤษฎีความเครียด และการปรับตวั          (Stress-Adaptation Theory)

อธิบายว่าปฏิกิริยาของร่างกายต่อความเครียด  มีผลรบกวนการทาํงานของเซลล ์และทาํใหเ้ซลลต์าย

ไดภ้าวะท่ีตอ้งเผชิญกบัความเครียดบ่อยๆจะทาํใหแ้ก่เร็วแนวคิด ความเครียด(Stressor)   จะมีผลต่อ

สมองไฮโปธาลามสัต่อมพิทูอิตารีย ์และต่อมหมวกไต ใหห้ลัง่ฮอร์โมน (Stress Hormone)   กระตุน้

การทาํงานของระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด การทาํงานเก่ียวกบัเมตาโบลิซึม   ทาํใหร่้างกาย

ตอบสนองต่อความเครียดต่าง  ๆ

  สรุป จากทฤษฎีทางชีววิทยาของการสูงอายจุะพบว่าในแต่ละทฤษฎีนั้นก็ได ้

พยายามท่ีจะคน้หาความจริงเพ่ือนาํมาอธิบายว่าการสูงอายหุรือความแก่ เป็นผลจากส่ิงใด ในการนาํ 

ทฤษฎีต่างๆ เหล่าน้ีไปใช ้  ผูศึ้กษาแต่ละคนมีแนวความเช่ือในเร่ืองใด ลว้นแลว้แต่จะนาํแนวคิดของ 

ทฤษฎีไปประกอบการศึกษา     ถึงแมว้่าจะมีการศึกษาคน้ควา้ทดลองเก่ียวกบัความเก่ียวกบัความแก่ 

มากมายแต่ก็ยงัไม่มีขอ้สรุปใดท่ีสามารถนาํไปใชอ้ธิบายทัว่ไปได ้ ทราบแต่เพียงว่ากระบวนการชรา 

ภาพหรือความแก่ ของเซลลต่์างๆ เป็นปฏิกิริยาซบัซอ้นเก่ียวขอ้งกบัพนัธุก์รรม            การเผาผลาญ 

ฮอร์โมน ระบบภูมิคุม้กนั ระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ    รวมทั้งการเปล่ียนแปลงขององคป์ระกอบใน 

เซลล ์เน้ือเยือ่ และอวยัวะเท่านั้น 

 2. ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological theory)   เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักลไกการเจริญทาง 

ดา้นจิตวิทยา     ไดมี้ผูศึ้กษาเก่ียวกบักบัการมีอายใุนจิตวิทยาในเร่ืองเชาวน์ปัญญา พบว่า ไม่อาจสรุป

ไดว้่าเชาวน์ปัญญาจะเส่ือมลงตามวยั ส่วนในเร่ืองความจาํและการเรียนรู้   ไดมี้การศึกษาถึงความจาํ

และการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งควบคู่กนัไป จากการวิจยัพบว่า ผูสู้งอายมีุความสามารถในการเรียนรู้

ไดดี้เท่ากบัคนอ่อนวยัแต่ตอ้งใชเ้วลานานกวา่ ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาต่อการเรียนรู้ คือ ความเครียด 

อนัเป็นผลมาจากระบบประสาทและสรีรวิทยาของบุคคล   การสูญเสียความจาํและความสามารถใน

การเขา้ใจและแรงจูงใจ จากการศึกษาพบว่าผูสู้งอายไุม่จาํเป็นตอ้งใชแ้รงจูงใจในการทาํงานมากกว่า

บุคคลวยัอ่ืนเลย   แมว้่าผูสู้งอายจุะมีเซลลป์ระสาทในสมองตายเป็นจาํนวนมากแต่ขณะเดียวกนัก็สะ 

สม ประสบการณ์อนัเกิดจากการเรียนรู้ไวม้ากเช่นกนั ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ถา้ผูสู้งอายมีุประสบการณ์

ท่ีดีในอดีตไดรั้บการยอมรับดี      มีสภาพอารมณ์ท่ีมัน่คง    ก็จะส่งผลต่อวยัท่ีสูงข้ึน     ทาํใหมี้ความ

รอบคอบสุขุมตามข้ึนดว้ย            แนวคิดทางจิตวิทยา ไดเ้ช่ือมโยงเอาทฤษฎีทางชีววิทยา และสงัคม

วิทยาเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยโดยเสนอว่า     การเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผูสู้งอายนุั้น 

เป็นการพฒันาและปรับตวัของความนึกคิด  ความรู้  ความเขา้ใจ   แรงจูงใจ การเปล่ียนแปลงไปของ

อวยัวะรับสมัผสัทั้งปวงตลอดจนสงัคมท่ีคนชรานั้นๆอาศยัอยู ่
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 3 ทฤษฎีทางสงัคมวิทยา (Sociological Theory)     เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึง แนวโนม้บทบาท

ของบุคคล สมัพนัธภาพ และการปรับตวัทางสงัคมในช่วงทา้ยของชีวิต      หรือเป็นทฤษฎีท่ีพยายาม

วิเคราะห์สาเหตุท่ีทาํใหผู้สู้งอายตุอ้งมีสถานะทางสงัคมเปล่ียนแปลงไป      ทั้งพยายามท่ีจะช่วยใหมี้

การดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุขทฤษฎีน้ีเช่ือว่าถา้สงัคมเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วก็จะทาํให้

สถานภาพของผูสู้งอายเุปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตามไปดว้ย และสถานะของผูสู้งอายใุนสงัคมใดจะ

เป็นอยา่งไรข้ึนอยูก่บัจาํนวนของผูสู้งอายใุนสงัคมนั้นแนวคิดทางสงัคมวิทยาท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

  3.1 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) อธิบายว่าเม่ือบุคคลมีอายมุากข้ึนสถานภาพ

ทางสงัคมจะลดลง บทบาทเก่าจะถกูตดัออกไปแต่ผูสู้งอายยุงัมีความตอ้งการทางสงัคม  ความพอใจ

ในการร่วมกิจกรรม มีความสนใจ และร่วมเป็นสมาชิกในกิจกรรมต่าง  ๆจะเห็นไดว้่าทฤษฎีกิจกรรม

น้ี เช่ือว่าผูสู้งอายจุะมีชีวิตท่ีเป็นสุขไดน้ั้นควรมีบทบาท      หรือกิจกรรมทางสงัคมตามสมควร เช่น 

ควรมีงานอดิเรก หรือการเป็นสมาชิกกลุ่มกิจกรรม สมาคม หรือชมรม   โดยทฤษฎีกิจกรรมน้ียนืยนั

ว่า ผูสู้งอายท่ีุสามารถดาํรงกิจกรรมทางสงัคมไวไ้ดจ้ะเป็นผูมี้ความพึงพอใจในชีวิตสูง   มีภาพพจน์

เก่ียวกบัตนเองในทางบวก(ปราโมทย ์วงัสะอาด 2530:30) 

  3.2 ทฤษฎีแยกตนเอง (Disengagement Theory) อธิบายว่าผูสู้งอายแุละสงัคมจะลด

บทบาทซ่ึงกนัและกนั      ทั้งน้ีเน่ืองจากผูสู้งอายรูุ้สึกว่าตนเองมีความสามารถลดลง   สุขภาพท่ีเส่ือม 

ถอย     รวมทั้งความตายท่ีค่อยๆมาถึง      ผูสู้งอายจึุงหลีกหนีถอนตวัออกจากสงัคมเพ่ือลดความตรึง 

เครียด และพอใจกบัการไม่เก่ียวขอ้งกบัสงัคมอีกต่อไป        จะเห็นว่า ทฤษฎีแยกตนเองเช่ือว่าการท่ี 

ผูสู้งอายไุม่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรม และบทบาทของสงัคมนั้น เป็นการถอนสถานภาพและบทบาทของ 

ตนใหแ้ก่หนุ่มสาว หรือคนท่ีจะมีบทบาทไดดี้กว่า      ในระยะแรกนั้นผูสู้งอายอุาจจะรู้สึกวิตกกงัวล 

และมีความบีบคั้น      แต่ในท่ีสุดผูสู้งอายกุ็จะยอมรับบทบาทใหม่ๆ คือ การไม่เก่ียวขอ้งกบัสงัคมได ้

  3.3 ทฤษฎีความต่อเน่ือง(Continuity Theory)   ทฤษฎีน้ีเป็นผลมาจากการศึกษาเพ่ือ

หาขอขดัแยง้ของทฤษฎีกิจกรรม และทฤษฎีแยกตนเอง นิวการ์เทน(Neugarten 1964 : 41, 

อา้งถึงใน จนัทนา รณฤทธ์ิวิชยั 2533 : 58)   ไดท้าํการศึกษา 2 ทฤษฎีและนาํมาวิเคราะห์ พบว่าการท่ี 

ผูสู้งอายจุะมีความสุข    และมีการเขา้ร่วมกิจกรรมนั้นข้ึนอยูก่บับุคลิกภาพและแบบแผนชีวิตของแต่ 

ละคน    เช่น    ผูสู้งอายท่ีุชอบเขา้ร่วมกิจกรรมในสงัคมก็จะมีกิจกรรมเหมือนเดิม   เม่ือมีอายมุากข้ึน 

ส่วนผูสู้งอายท่ีุชอบสนัโดษไม่เคยมีบทบาทในสงัคมมาก่อนก็ยอ่มจะแยกตนเองออกจากสงัคมเม่ือ 

อายมุากข้ึน 

  3.4 ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) อธิบายว่าเม่ือบุคคลเขา้สู่วยัผูสู้งอายจุะตอ้งปรับ

สภาพต่างๆ หลายอยา่งท่ีไม่ใช่บทบาทเดิมของตนมาก่อน   เช่น  การละท้ิงบทบาททางสงัคมและ

ความสมัพนัธซ่ึ์งเป็นไปแบบวยัผูใ้หญ่ ยอมรับบทบาททางสงัคมและความสมัพนัธใ์นรูปแบบของ 
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ของคนสูงอาย ุ        และละเวน้จากความผกูพนักบัคู่สมรส       เน่ืองจากการตายของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

เป็นตน้ 

  สรุป    จากทฤษฎีทางสงัคมวิทยา     อธิบายความสูงอายจุากสถานภาพทางสงัคมท่ี

เปล่ียนแปลงไปในทางลดลง     แต่ผูสู้งอายยุงัคงตอ้งการบทบาทเดิมจึงเกิดความเครียดส่งผลใหเ้กิด 

การถอนตวัออกจากสงัคม         แต่การจะใชชี้วิตในช่วงสูงอายใุหมี้ความสุขนั้นตอ้งคงบทบาท และ 

สถานภาพทางสงัคมไวแ้ต่ควรอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

  สรุปโดยรวม   จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุ        อธิบายผูสู้งอายุ

แตกต่างกนัโดยทฤษฎีทางชีววิทยาจะมองความสูงอาย ุ โดยพิจารณาจากการทาํงานของระบบต่างๆ

ของร่างกาย ส่วนแนวคิดทางจิตวิทยาจะพิจารณาความสูงอายโุดยพิจารณาจาก    การเรียนรู้ อารมณ์

สติปัญญา   ความจาํ      และทฤษฎีทางสงัคมวิทยาจะพิจารณาความสูงอายโุดยพิจารณาจากผูสู้งอายุ

ท่ีมีสภาพชีวติท่ีเป็นสุขไดน้ั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถคงบทบาท และสถานภาพทางสงัคมของตนไว้

ไดซ่ึ้งทั้ง 3 ส่วน           สามารถนาํมาประยกุตอ์ธิบายสุขภาพของผูสู้งอายดุงัน้ีคือทฤษฎีทางชีววิทยา

อธิบายว่ากระบวนการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกายในวยัสูงอาย ุ   เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงใน 

ทางท่ีเส่ือมลงส่งผลใหส้ภาวะสุขภาพกายไม่แข็งแรงไปดว้ย      และเป็นท่ีทราบกนัดีว่า กายกบัจิตมี

ความสมัพนัธก์นัเม่ือกายไม่แข็งแรงยอ่มส่งผลใหสุ้ขภาพจิตไม่ดีตามไปดว้ย เม่ือสุขภาพกายและจิต

ไม่ดีก็กระทบกบัเศรษฐกิจของผูสู้งอายท่ีุตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการดูแล         และแนวคิดทางจิตวิทยา

อธิบายว่า ผูสู้งอายท่ีุมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ก็จะเป็นผูท่ี้มีสภาพการดาํเนินชีวิตท่ี

เป็นสุขส่งผลใหสุ้ขภาพจิตดีกว่าผูสู้งอายท่ีุไม่สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มได ้        ส่วน

ทฤษฎีทางสงัคมวิทยา  อธิบายว่า  ผูสู้งอายท่ีุสามารถดาํรงกิจกรรมทางสงัคมหรือสามารถดาํรงบท 

บาทดา้นต่างๆของตนในอดีตไวไ้ด ้   จะเป็นผูท่ี้มีความพึงพอใจในชีวิตสูงกว่าผูสู้งอายท่ีุไม่สามารถ

ดาํรงกิจกรรมทางสงัคมหรือคงบทบาทต่างๆของตนในอดีตไวไ้ด ้

 2.3 การเปลีย่นแปลงในวยัผู้สูงอาย ุ

 บุคคลจะมีกระบวนการทาํงานภายในร่างกายอยู ่ 2  กระบวนการ   คือ    กระบวนการเจริญ 

เติบโต และกระบวนการเส่ือมโทรม กระบวนการทั้ง 2 น้ีเกิดข้ึนพร้อมๆกนั     โดยในวยัทารกจนถึง

วยัหนุ่มสาวกระบวนการเจริญเติบโต     จะมีเหนือกระบวนการเส่ือมโทรม       และเม่ือบุคคลมีการ

เจริญเติบโตมากข้ึน กระบวนการเส่ือมโทรมจะค่อยๆเพิ่มมากข้ึนจนเหนือกระบวนการเจริญเติบโต

(สุรกุล เจนอบรม 2534:1)วยัผูสู้งอายเุป็นวยัของชีวิตท่ีมีลกัษณะเปล่ียนแปลงเฉพาะแตกต่างจากวยั

อ่ืน กล่าวคือการเปล่ียนแปลงจะเป็นไปในลกัษณะเส่ือมถอย ดงันั้นเม่ือบุคคลมีอายมุากข้ึน  และเขา้

สู่วยัสูงอายจึุงมีการเปล่ียนแปลงของชีวิตท่ีเป็นไปในทางเส่ือมถอยจึงก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึน

ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สงัคมและเศรษฐกิจ ดงัน้ี 
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      1. การเปล่ียนแปลงทางดา้นสรีรภาพ (Biological change)            การเปล่ียนแปลงดา้นน้ี 

เกิดข้ึนทุกระบบหนา้ท่ีของร่างกายตั้งแต่ระดบัเซลลข้ึ์นมา    ความสามารถในการทาํงานของอวยัวะ 

ในระบบต่าง ๆ เพ่ือรักษาและควบคุมระดบัปกติของสารต่าง ๆ ดอ้ยลง    ดงันั้น ผูสู้งอายจึุงมีโอกาส 

เกิดอาการต่าง ๆ อนัเน่ืองมากจากความไม่สมดุลของสารในร่างกายไดม้ากกว่าวยัอ่ืน ๆ  การเปล่ียน 

แปลงทางดา้นร่างกาย          ร่างกายของผูสู้งอายจุะเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางเส่ือมมากกว่าการ

เจริญเติบโต    การเปล่ียนแปลงของอวยัวะต่าง ๆ ของแต่ละคนจะเกิดข้ึนไม่เท่ากนั  เช่น เซลลต่์าง ๆ 

ส่วนใหญ่ทาํงานลดลงและมีจาํนวนนอ้ยลงร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบัวยัหนุ่มสาว      ขนาดของเซลลท่ี์

เหลือจะใหญ่ข้ึน เพราะมีไขมนัสะสมมากข้ึน ปริมาณไขมนัในร่างกายเพ่ิมข้ึน กระดูกจะมีแคลเซียม

สลายออกมากข้ึนทาํใหน้ํ้ าหนกักระดูกลดลงและผงุ่ายข้ึน ปริมาณนํ้ าภายในเซลลล์ดลง   แต่ปริมาณ

นํ้ านอกเซลลย์งัคงเดิมหรือลดลงเพียงเลก็นอ้ย   จึงทาํใหป้ริมาณนํ้ าทั้งหมดภายในร่างกายลดลง เกิด

การกระจายของส่วนประกอบท่ีสาํคญัของร่างกายโดยจะเร่ิมจากอาย ุ25 – 75 ปี และมีผูศึ้กษาถึงการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกายของผูสู้งอายไุวม้าก และมีขอ้สรุปท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น  

  เสนอ    อินทรสุขศรี ( 2519:34 )   ไดก้ล่าวถึงวยัสูงอายวุ่า    เป็นวยัแห่งความเส่ือม

โทรมของร่างกาย ผวิหนงัเห่ียวยน่ ตามวั หูตึง ฟันหกั กระดูกเปราะ   ผมร่วง หวัใจทาํงานไดน้อ้ยลง 

ออกแรงไม่ได ้เป็นวยัแห่งความหลงั เหลืออยูแ่ต่ความจดัเจนของประสบการณ์ชีวิตตอ้งการความ

สงบทางใจ รอเวลาส้ินสุดชีวิต 

  บริบูรณ์   พรพิบูลย ์(2527 : 13 – 15 )   กล่าวว่า ความชราจะเกิดกบัคนแต่ละคนไม่

เท่ากนั ในแง่ความมากนอ้ยและความชา้เร็ว ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักรรมพนัธุ ์   เพศ    อาชีพ การระวงัรักษา

สุขภาพ อาหาร และส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงท่ีผูสู้งอายคุวรสนใจในสุขภาพเป็นพิเศษ ไดแ้ก่    สายตาการ ได้

ยนิ สุขภาพของปากและฟัน สมรรถภาพของหวัใจ ไต ปอด และมะเร็งเป็นตน้ 

  ไกรสิทธ์ิ ตนัติศิรินทร์ และคนอ่ืน ๆ (2533 : 143 – 147 ) กล่าวว่า การเปล่ียนแปลง

ตามอายจุะเกิดข้ึนไม่เท่ากนัในแต่ละคน    ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ      มกัมี อุบติัการณ์ของโรค

เร้ือรังเกิดข้ึน เช่น โรคหวัใจ โรคมะเร็ง โรคความดนัโลหิตสูง เป็นตน้     และเม่ือยา่งเขา้สู่วยัสูงอาย ุ

ปริมาณเซลลข์องร่างกายท่ีทาํหนา้ท่ีในอวยัวะต่าง ๆ ลดลง เน่ืองจากการสร้างเซลลใ์หม่เพ่ือทดแทน

เซลลเ์ก่าท่ีตายไปนั้นลดลง โดยเฉพาะเซลลส์มอง ไต กลา้มเน้ือ ปอด หวัใจและกระดูกอ่อน 

  แอนเดอร์สนั ( Anderson 1978 : 81, อา้งถึงใน จนัทร์พลอย สินสุขเศรษฐ ์2541:9) 

กล่าวว่า ความสูงอายเุป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงของร่างกายในลกัษณะเส่ือมลง   คือ มีอตัราการ

เผาผลาญลดลงประมาณร้อยละ 7 ในทุก ๆ 10 ปี เน้ือเยือ่ในร่างกายมีแนวโนม้แหง้ลงไขมนัเร่ิมมีข้ึน

พร้อมกบัการหดลงของเซลล ์   ประสิทธิภาพของระบบกลา้มเน้ือ และระบบการไหลเวียนโลหิตจะ

ลดลง        มีอาการเส่ือมของระบบยอ่ยอาหาร ระบบประสาท จากความเส่ือมในระบบต่าง ๆ น้ี เป็น
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สาเหตุนาํมาซ่ึงความเจ็บป่วยและความผดิปกติมากข้ึนในผูสู้งอายกุารเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย

หรือ สรีระภาพนั้น         มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในทุกระบบหนา้ท่ี      ตั้งแต่ในระดบัเซลล ์ทาํให้

ความสามารถในการทาํงานของอวยัวะลดลงเม่ือเปรียบเทียบระหว่างวยัผูใ้หญ่   อาย ุ35 ปี กบัวยัสูง 

อาย ุ65 ปีข้ึนไป    พบว่า    ความสามารถในการทาํงานของแต่ละระบบเป็นดงัน้ี ระบบหายใจ ลดลง

ประมาณร้อยละ 40 – 55       ระบบทางเดินอาหารการเผาผลาญอาหารลดลงร้อยละ 10 ถึง 15 ระบบ

หวัใจและหลอดเลือด การฉีดโลหิตไปเล้ียงร่างกายลดลงร้อยละ 25 ถึง 30        ความสามารถในการ

ทาํงานทัว่ไปลดลงร้อยละ 30 ถึง 40     กระบวนการทาํงานเพ่ือรักษาและควบคุมระดบัปกติของสาร

ต่าง ๆ ในร่างกายดอ้ยลง     ฉะนั้นผูสู้งอายจึุงมีโอกาสเกิดอาการต่าง ๆ   อนัเน่ืองจากความไม่สมดุล

หรือระดบัของสารในร่างกายสูงตํ่าผดิปกติไดม้ากกว่าวยัอ่ืน ๆ ( ปาหนนั บุญหลง 2533 : 4 )  การ

เปล่ียนแปลงในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ไดแ้ก่ 

  1.1 ระบบเซลลแ์ละเน้ือเยือ่        เซลลแ์ต่ละเซลลจ์ะมีอายขุยัของมนัแตกต่างกนัไป

แลว้แต่ชนิด      เม่ือเซลลเ์ก่าตายจะมีการสร้างเซลลใ์หม่ทดแทน    เพ่ือซ่อมแซมหรือตกแต่งอวยัวะ

นั้น ๆ      ยกเวน้การทาํงานของเซลลป์ระสาท อยา่งไรก็ตามเม่ือจาํนวนเซลลท่ี์ตายมีมากและเป็นไป

อยา่งรวดเร็วกว่าอตัราการสร้างเซลลใ์หม่ กระบวนการเจริญเติบโตหรือการดาํรงรักษาเน้ือเยือ่ต่าง  ๆ

ก็จะเปล่ียนแปลงไป    ดว้ยเหตุน้ีจึงเช่ือว่า เม่ือเขา้สู่วยัสูงอาย ุเซลลต่์าง ๆ จะเห่ียวลงตามอายขุองมนั

เอง  และการท่ีบุคคลยา่งเขา้สู่วยัสูงอายแุตกต่างกนันั้นเกิดจากส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ    ของบุคคลท่ีมีผล

ต่อการเร่งหรือชะลอความเส่ือมหรือการส้ินสุดอายขุยัของเซลล ์เช่น อากาศ อาหารและความเครียด 

  1.2 ระบบประสาทรับสมัผสั ซ่ึงไดแ้ก่ ตา หู ประสาทรับรส กล่ินและผวิหนงัมีการ 

เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

  ตา แกว้ตาจะขุ่นมวัและขาดความยดืหยุน่    เม่ืออายยุา่งเขา้ 40 ปี    การมองเห็นไม่

ชดัเจน ไขมนัรอบดวงตาจะลดลง ทาํใหต้าดูลึกโบ๋ เปลือกตาบางและไม่ยดืหยุน่    การสูญเสียความ

ตึงตวัของเปลือกตาน้ีมกัจะเร่ิมตั้งแต่อาย ุ60 ปี และเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ   ม่านตามีสีจางลงขนาดของรู

ม่านตาเลก็ลงขณะท่ีอยูใ่นแสงสว่างและท่ีมืด    ทั้งน้ีเน่ืองจากปฏิกิริยาของรูม่านตาอ่อนกาํลงัลง ตา

ขาวลดความโปร่งใสและมนั   เยือ่พงัผดืของตาขาวจะหดมีความหนาทึบและการทาํงานในการปรับ

แสงชา้ลง    จอภาพมีการห่อเห่ียว       ทาํใหล้ดความสามารถในการแยกสีและความสว่างโดยเฉพาะ

ระดบัสีระหว่างสีเขียวกบัสีนํ้ าเงิน นอกจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว    สภาวะท่ีพบบ่อยในผูสู้งอาย ุ

คือ ตอ้กระจกและตอ้หิน โดยสรุปจะพบว่า ผูสู้งอายมีุสายตาเส่ือม   มองเห็นความชดัของภาพลดลง

ตามระดบัความเส่ือมของจอภาพ      ซ่ึงจะพบไดท้ั้งในท่ีมีแสงสว่างและท่ีสลวัและจากการศึกษาใน

สหรัฐอเมริกา พบว่าประสาทสมัผสัทางดา้นสายตาของผูสู้งอายจุะมีประสิทธิภาพเส่ือมลง ร้อยละ 4 
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เม่ือเขา้วยั 60 ปี และจะเส่ือมลง ร้อยละ 15 เม่ือเขา้วยั 80 ปี (พรเทพ ศิริวนารังสรรคแ์ละคณะ 2546 : 

5) 

  หู การไดย้นิจะเส่ือมลงในผูสู้งอาย ุเน่ืองจากผนงัเสน้โลหิตแดงในหูจะแข็งตวัและ

ปลายประสาทในระบบหูเส่ือมลง ทาํใหหู้ตึง ตอ้งพดูเสียงดงั ๆ จึงจะไดย้นิ ถา้เสียงตํ่า ๆ 

จะไดย้นิชดักว่าเสียงธรรมดาหรือเสียงสูง เวลาพดูกระซิบจะไดย้นิกว่าเสียงพดูธรรมดา (กรมการ

แพทย ์2536, อา้งถึงใน นภาพร วฒันะไพบูลยสุ์ข 2544 : 19) 

  ประสาทรับรสและรับกล่ิน ปริมาณตุ่มรับรสของล้ินจะลดนอ้ยลง ทาํให้

ความสามารถในการจาํแนกรสต่าง ๆ ลดลง ประสิทธิภาพของการไดก้ล่ินนอ้ยลง เป็นผลทาํใหเ้กิด

ความรู้สึกไม่อยากอาหาร ผดิกบัท่ีเคยเป็นมาในวยัหนุ่มสาว (เอ้ือมพร ทองกระจาย 2525, อา้งถึงใน 

นภาพร วฒันะไพบูลยสุ์ข 2544 : 19) 

  ผวิหนงั ผวิหนงัจะเห่ียวยน่และแหง้ เน่ืองจากการสูญเสียไขมนัอ่ิมตวัใตผ้วิหนงั  

การเสียความยดืหยุน่ของผวิและการสูญเสียนํ้ า ผวิหนงัจะมีตุ่มแผล (Blister) เกิดข้ึนเน่ืองจากการมี

ปริมาณเมลาโนไซท ์(Melanocytes) ลดลง แสงแดด ลม ความร้อนหนาวของอากาศ มีส่วนส่งเสริม

ทาํใหมี้การเปล่ียนแปลงของผวิหนงัมากและเร็วยิง่ข้ึน      นอกจากน้ีผมจะร่วงทาํใหศี้รษะลา้นได ้สี

ของผมจะเปล่ียนเป็นสีเทาและขาว บางทีอาจพบความผดิรูปของเลบ็เทา้ และบ่อยคร้ังท่ีการเปล่ียน 

แปลงดา้นน้ีทาํใหเ้กิดความเครียดแก่ผูสู้งอาย ุ

  1.3 ระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ ไดแ้ก่ กระดูก กลา้มเน้ือ ขอ้ต่อและเน้ือเยือ่ยดึขอ้ 

ต่อและฟัน มีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

  กระดูก ร่างกายจะเร่ิมสูญเสียแคลเซียมโดยกระบวนการเปล่ียนแปลงของ 

สรีรวิทยา โดยพบว่า เม่ืออายยุา่งเขา้ 45 ปีข้ึนไป      ขอ้ต่อกระดูกสนัหลงัจะเกิดความเส่ือมสลาย ทาํ

ใหส่้วนสูงเปล่ียนไป คือโครงร่างจะสั้นลง   โคง้  งุม้ แคลเซียมละลายตวัจากกระดูกร่วมกบัการขาด 

วิตามินดี   เป็นผลใหเ้กิดรูพรุนตามแนวกระดูกยาว เกิดเป็นโรคกระดูกพรุน  (Osteoporosis)  ไดง่้าย 

แคลเซียมท่ีละลายออกไปมกัจะไปเกาะท่ีกระดูกอ่อนหรือเอน็ท่ียดึกลา้มเน้ือ    ทาํใหเ้กิดการเปล่ียน 

แปลงของกระดูกและกลา้มเน้ือลดความยดืหยุน่                  นอกจากนั้นในรายท่ีแคลเซียมไปเกาะท่ี

กระดูกอ่อนชายโครง จะทาํใหเ้กิดการเคล่ือนไหวผนงัทรวงอกลดลง อาจทาํใหก้ารหายใจเป็นไปได้

ไม่เต็มท่ี การหายใจจึงตอ้งใชก้ลา้มเน้ือกระบงัลมมากข้ึน 

  กลา้มเน้ือ กลา้มเน้ือเรียบจะสามารถคงสภาพไดเ้หมือนปกติ ส่วนกลา้มเน้ือลายจะ

มีการเปล่ียนแปลงทั้งโครงสร้างและสมรรถภาพ       จะมีพงัผดืเพิ่มมากข้ึน  ทาํใหค้วามยดืหยุน่ของ

กลา้มเน้ือเร่ิมลดลงเม่ืออายปุระมาณ 30 ปีข้ึนไป   ปริมาณโปรตีนและเซลลก์ลา้มเน้ือลดลงหลงัจาก

อายยุา่ง 50 ปี ทาํใหก้ลา้มเน้ือเห่ียว    จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบว่า การทาํงานของกลา้มเน้ือ
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ในการเคล่ือนไหวจะชา้ลงร้อยละ 1 ของความสามารถในการเคล่ือนไหวปกติในวยั 60 ปีและจะชา้

ลงร้อยละ 3 ในวยั 80 ปี (พรเทพ ศิริวนารังสรรค ์และคณะ 2546 : 6) 

  ขอ้ต่อและเน้ือเยือ่ยดึขอ้ต่อ เน้ือเยือ่ยดึขอ้ต่อซ่ึงเป็นพวกคอลลาเจน (Collagen)จะมี

แคลเซียมมาเกาะทาํใหข้อ้แข็งเคล่ือนไหวลาํบากไดใ้นคนชราถา้เกิดบาดแผลจะหายชา้เน่ืองจากมี

เน้ือเยือ่คอลลาเจนมาอยูใ่นบริเวณแผลชา้ลง (Slower collagen formation) มีการเส่ือมสภาพและวิกล

รูปต่าง ๆ ของขอ้ต่อ โดยเฉพาะขอ้ต่อท่ีรับนํ้ าหนกั 

  ฟัน มกัพบว่ามีการเปล่ียนแปลง   แต่ก็เป็นการยากท่ีจะกล่าวว่ามีผลจากความชรา

โดยตรง ทั้งน้ีเพราะอาจเกิดร่วมกบัปัจจยัอ่ืน ๆ   เช่น   สุขภาพฟัน อุปนิสยัในการรับประทานอาหาร 

การซ่อมแซมรักษา เป็นตน้          อยา่งไรก็ตามเง่ือนไขจากฟันมกัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะบ่งบอกถึงภาวะ

สุขภาพของผูสู้งอาย ุฟันของผูสู้งอายมุกัจะมีแคลเซียมยดึเกาะไดง่้าย    และมีการซึมผา่นของเคลือบ

ฟัน (Enamel) ทาํใหฟั้นเปล่ียนเป็นสีเหลือง   ฟันจะผมุากข้ึน  เน่ืองจากปริมาณนํ้ าลายลดนอ้ยลงทาํ

ใหไ้ม่ไดช้ะลา้งไหลผา่นตามซอกฟัน เหงือกจะหดตวัเลก็ลง ทาํใหล้กัษณะการพดูรวมทั้งเสียงผดิ

ไปจากเดิม 

  1.4 ระบบประสาท ถึงแมเ้ซลลป์ระสาทจะมีอายไุดน้าน  แต่เม่ือเกิดการเส่ือมสลาย 

แลว้จะไม่มีการแทนท่ีใหม่     อตัราการเส่ือมสลายของเซลลป์ระสาทโดยเฉล่ียมีประมาณ 0.8 % ต่อ 

ปี     หลงัอายเุลย 30 ปีไปแลว้    การทาํงานประสานกนัระหว่างประสาทและกลา้มเน้ือเน้ือลดลงทาํ 

ใหผู้สู้งอายมีุขอ้จาํกดัมากในการเรียนรู้ทกัษะใหม่   การเรียนรู้หรือทกัษะท่ีมีมาดั้งเดิมจะยงัคงไวไ้ด ้

ตลอด ยกเวน้ในกรณีท่ีอตัราการเส่ือมสลายของเซลลป์ระสาทสูงมาก นอกจากนั้นการเปล่ียนแปลง 

ของระบบประสาทในผูสู้งอาย ุ   มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผูสู้งอายมุาก   ไดแ้ก่   มีความสบัสน 

ขาดสมาธิ หลงลืมง่าย       และการไม่สามารถปฏิบติักิจวตัรประจาํวนัไดเ้ป็นอาการแสดงของสมอง 

เร่ิมทรุดโทรมและความเส่ือมท่ีเพ่ิมมากข้ึนจะเป็นหนทางนาํไปสู่โรคเร้ือรังในสมอง ลดความเป็น 

ตวัของตวัเอง ช่วยตนเองไดน้อ้ยลง หรือตอ้งพ่ึงพาผูอ่ื้น 

  1.5 ระบบหวัใจและหลอดเลือด เน่ืองจากกลา้มเน้ือหวัใจมีการเพ่ิมคอลลาเจนและ 

ไขมนั      ซ่ึงเป็นสาเหตุทาํใหห้วัใจของผูสู้งอายทุาํหนา้ท่ีลดลง โดยทัว่ไปปริมาณเลือดท่ีถกูบีบออก 

จากหวัใจก็ยงัเพียงพอสาํหรับกิจวตัรประจาํวนัทัว่ไป แต่ถา้ผูสู้งอายมีุการออกกาํลงักายหนกัเกินไป 

มีความเครียดและมีการเจ็บป่วย      ก็อาจทาํใหป้ริมาณเลือดท่ีออกจากหวัใจไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ ของ 

ร่างกายไม่เพียงพอ ผูสู้งอายจึุงตอ้งมีการออกกาํลงักายอยา่งเหมาะสมและสมํ่าเสมอ 

  1.6 ระบบทางเดินอาหาร การยอ่ยอาหาร ความอยากอาหารลดลง เพราะประสาท 

รับกล่ินและรับรสมีความสามารถรับสมัผสันอ้ยลง รวมทั้งการเปล่ียนแปลงของฟันและเหงือกทาํ 

ใหรั้บประทานอาหารไดล้าํบาก ตอ้งเลือกลกัษณะอาหารมากข้ึน       นอกจากนั้นมีการเปล่ียนแปลง 
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กลา้มเน้ือของระบบทางเดินอาหาร        มีการลดการกระตุน้จากระบบประสาทอตัโนมติั การบีบตวั 

ของทางเดินอาหารจะชา้ลงตั้งแต่หลอดอาหารถึงลาํไสใ้หญ่           ทาํใหมี้อาหารตกคา้งอยูใ่นหลอด 

อาหารและกระเพาะอาหารเป็นเวลานาน    ทาํใหผู้สู้งอายรูุ้สึกอ่ิมอยูน่าน และกระเพาะอาหารเองก็มี 

การหลัง่กรดนํ้ ายอ่ยอาหารลดลง     กรดเกลือในกระเพาะอาหารอยูใ่นระดบัตํ่า      อาหารถกูยอ่ยไม่ 

สมบูรณ์        การดูดซบัแคลเซียมและเหลก็ลดลง        ผูสู้งอายมุกัเป็นโรคขาดอาหารและซีดไดง่้าย

นอกจากน้ีลกัษณะอาหารท่ีเพ่ิมแก๊สหรือกระตุน้การทาํงานของลาํไสม้ากเกินไป ตลอดจนอาหารท่ี

มีกากมากเกินไปหรือไม่มีกากเลยมีผลทาํใหท้อ้งอืด   ทอ้งเฟ้อ        ทอ้งผกู    ทอ้งเสีย ไดง่้าย เพราะ

ประสิทธิภาพในการทาํงานระบบยอ่ยอาหารลดลง 

  1.7 ระบบการขบัถ่ายของเสีย ในผูสู้งอายกุระเพาะปัสสาวะจะมีลกัษณะเป็นรูป

กรวยเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของกลา้มเน้ือท่ีช่วยยดึรวมทั้งความอ่อนแอของกลา้มเน้ือในอุง้เชิง

กรานในลกัษณะเช่นน้ีกลา้มเน้ือของกระเพาะปัสสาวะจะถกูกระทบกระเทือนไดง่้าย ทาํใหปั้สสาวะ

บ่อยและกลั้นปัสสาวะไม่ค่อยได ้     ซ่ึงเป็นผลร่วมจากการท่ีกลา้มเน้ือกระเพาะปัสสาวะไม่สามารถ

ขยายตวัได ้         นอกจากน้ีมกัพบว่าต่อมลกูหมากโตหรือมดลกูหยอ่น      เน่ืองจากมีแรงดนัเพ่ิมใน

กระเพาะปัสสาวะ ส่วนไตพบว่าไตจะเกิดการเห่ียวลีบและการเส่ือมของหลอดไต และส่วนของไต

ท่ีทาํหนา้ท่ีกรอง (Tubules and glomeruli) ในคนอาย ุ70 ปี จาํนวนโกลเมอรูไลจะลดลงถึง 30 –

50 % เม่ือเทียบกบัคนรุ่นหนุ่มสาวท่ีมีสุขภาพปกติ   ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการกรองของเสียของไต

ลดลงและปริมาณยเูรียในเลือดเพ่ิมข้ึน            นอกจากนั้นยงัพบอาการทอ้งผกูท่ีมีสาเหตุมาจากการ

รับประทานอาหารกากนอ้ย ขาดการออกกาํลงักายอยา่งเพียงพอ 

  1.8 ระบบการหายใจ พบว่า มีการเส่ือมของเซลลช์นิดอิพิธิเล่ียม (Epithelium) ซ่ึง

ปกคลุมผนงัของทางผา่นอากาศหายใจ และมีการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยือ่เก่ียวพนั การเปล่ียนแปลง

ของหลอดเลือด         กลา้มเน้ือเยือ่ของระบบการหายใจร่วมกบัการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างผนงั

กลา้มเน้ือทรวงอกมีความแข็งแกร่งเพิ่มข้ึน เพราะกระดูกซ่ีโครงมีการเคล่ือนไหวชา้ลง ทาํใหค้วามจุ

ปอดลดนอ้ยลง   มีความรู้สึกเหมือนหายใจไม่เต็มปอด ไม่เพียงพอท่ีจะถ่ายเทปริมาณอากาศในปอด

ใหเ้ต็มท่ี           มีความรู้เหมือนหายใจชา้ลง      ทาํใหร่้างกายไดรั้บออกซิเจนไม่เพียงพอหรือนอ้ย มี

คาร์บอนไดออกไซดค์ัง่    ดงันั้น จึงมกัพบว่าผูสู้งอายเุหน่ือยง่าย ติดเช้ือไดง่้ายและรุนแรง จากกลไก

การป้องกนัการติดเช้ือระบบน้ีเส่ือมสภาพลง          นอกจากนั้นภาวะหลงัโกง (Kypnosis) ทาํใหเ้พ่ิม

ขอ้จาํกดัในการหายใจ ซ่ึงพบไดถึ้ง 86 % ของคนชราท่ีมีอาย ุ75 ปี ข้ึนไป 

  1.9 ระบบต่อมไร้ท่อ    การเส่ือมของระบบต่อมไร้ท่อมีผลอยา่งมากต่อร่างกายและ

จิตใจผูสู้งอาย ุการเปล่ียนแปลงของอวยัวะในระบบต่อมไร้ท่อท่ีสาํคญั ไดแ้ก่     ต่อมใตส้มอง ต่อม

ไทรอยด ์ตบัอ่อน ต่อมหมวกไต และต่อมเพศ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง คือต่อมใตส้มองส่วนหนา้ จะมี
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การงอกเกินและมีคอลลอยด ์(Colloid)    เพ่ิมข้ึนทาํใหมี้การเส่ือมหนา้ท่ีลงอยา่งรวดเร็ว      การผลิต

ฮอร์โมนจึงลดลงต่อมไทรอยด ์มีขนาดเลก็ลงหลงัอาย ุ50 ปีไปแลว้ ส่งผลใหก้ารผลิตฮอร์โมนลดลง 

ซ่ึงอาจจะเป็นผลใหเ้บ่ืออาหาร       ตาขุ่นมวั     และผูสู้งอายบุางรายอาจมีภาวะต่อมไทรอยดเ์ป็นพิษ 

เน่ืองจากส่วนประกอบของฮอร์โมนท่ีผลิตจากต่อมไทรอยดล์ดลงตบัอ่อน หลัง่อินซูลินนอ้ยลง การ

นาํนํ้ าตาลไปใชป้ระโยชน์จึงมีนอ้ย  ทาํใหผู้สู้งอายอุาจเป็นเบาหวานอยา่งอ่อน ๆ ได ้หรือมีแนวโนม้

ท่ีจะเป็นเบาหวานไดง่้ายต่อมหมวกไต         พบพงัผดืและวตัถุสีเพิ่มข้ึน  ทาํใหล้ดการทาํงานการขบั

คอร์ติโคสเตอรอยดท์างปัสสาวะลดลง  การหยอ่นสภาพของต่อมหมวกไตเป็นภาวะแทรกซอ้นของ

ต่อมไทรอยดห์ยอ่นสมรรถภาพต่อมเพศ  มีเน้ือเยือ่เก่ียวกนัเพิ่มข้ึนในต่อมเพศ และระบบการทาํงาน

ของเน้ือต่อมแท ้ๆ   ในเพศหญิง รังไข่จะหยดุผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน  เม่ืออายปุระมาณ 45 – 50 ปี 

ผลตามมาก ็คือ    มีการหยอ่นของกลา้มเน้ือมดลกู   ช่องคลอด  และทรวงอก หมดประจาํเดือน และ

ความรู้สึกทางเพศเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงส่วนใหญ่จะลดลง   สาํหรับเพศชายเช่ือว่าการทาํงานของต่อม

เพศก็จะมีการเส่ือมสลายเช่นกนั     แต่ไม่ถึงกบัหยดุการทาํงานไปเหมือนกบัรังไข่ การหลัง่ฮอร์โมน

แอนโดรเจน (Androgen) ลดลง    อวยัวะเพศเห่ียวและความรู้สึกทางเพศลดลง อยา่งไรก็ตามยงัไม่มี

การยนืยนัว่าการผลิตฮอร์โมนของเพศชายจะหมดเม่ือไร     ดงันั้น จึงอาจพบความสนใจในเร่ืองเพศ

ของผูสู้งอายชุายได ้

    สรุป จากท่ีกล่าวมานั้น    พบว่าการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกายของผูสู้งอายจุะเห็นไดว้่า

การเปล่ียน แปลงต่าง ๆ ของผูสู้งอายจุะเร่ิมตน้จากหน่วยเลก็ท่ีสุด คือ เซลล ์ซ่ึงตามปกติร่างกายของ

มนุษยจ์ะประกอบไปดว้ยเซลล ์และเซลลจ์ะมีการเจริญเติบโตและตายลง ตลอดจนมีการสร้างเซลล์

ใหม่ข้ึนทดแทน แต่เม่ืออายมุากข้ึนการตายของเซลลจ์ะเพ่ิมจาํนวนข้ึน    จึงเป็นผลใหก้ารทาํงานใน

ระบบต่างๆ ของร่างกายมีประสิทธิภาพลดลงไปตามธรรมชาติ      นอกจากนั้นปัจจยัดา้นกรรมพนัธุ ์

เพศ   อาชีพ  การระวงัรักษาสุขภาพ   อาหาร และส่ิงแวดลอ้มยงัเป็นส่ิงควบคุมการเปล่ียนแปลงของ

ร่างกายผูสู้งอายใุนแง่ของการเปล่ียนแปลงเร็วหรือชา้ดว้ย 

 2. การเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจ (Psychological change) การเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจ

ของผูสู้งอายจุะมีความสมัพนัธก์บัการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย         และการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

ความเส่ือมลงของสภาพร่างกาย          ปัญหาเก่ียวกบัการสูญเสียบทบาทหนา้ท่ี     สถานะทางสงัคม 

ประกอบกบัผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางจิตใจ   ไดแ้ก่ 

ความจาํ เชาวน์ปัญญา การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และความเงียบเหงาเดียวดาย  

   โฮลม์ และราเฮ (Holmes and Rahe 1967 : 11) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัความเครียด

ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของชีวิต    เรียกว่า    Social Readjustment Rating Scale-SRRS  ซ่ึงทาํการ 

ศึกษากบับุคคลหลายช่วงอาย ุ  หลายอาชีพ      เพ่ือหาขอ้มลูเก่ียวกบัความรุนแรงของความเครียดต่อ
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สถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงชีวิต  ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่าความเครียดต่อเหตุการณ์ในชีวิตท่ี

กลุ่มตวัอยา่งจดัลาํดบัไวมี้ ดงัน้ี     การตายของคู่สมรสหรือญาติผูใ้กลชิ้ด การหยา่ร้าง การแยกกนัอยู ่

การถกูจาํคุก   การเจ็บป่วยจากอุบติัเหตุ   ปัญหาชีวิตสมรส การถกูออกจากงานและการมีปัญหาทาง

เพศการเปล่ียนแปลงของชีวิตเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดใ้นทุกช่วงของอาย ุ    ซ่ึงในแต่ละวยัจะเผชิญ

กบัปัญหาท่ีแตกต่างกนั   เช่น   ผูสู้งอายจุะมีปัญหาความเครียดเก่ียวกบัสุขภาพกายท่ีเปล่ียนแปลงไป

ในทางเส่ือม        ดงันั้นจะเห็นว่าในผูสู้งอาย ุสภาวะทางจิตใจเก่ียวขอ้งผกูพนักบัสภาวะทางร่างกาย

อยา่งใกลชิ้ดเม่ือร่างกายเปล่ียนแปลงไปตามวยัท่ีเพิ่มมากข้ึนอารมณ์และจิตใจก็ยอ่มมีการเปล่ียน 

แปลงตามไปดว้ย และไดมี้ผูศึ้กษาเก่ียวกบัพฒันาการทางจิตของผูสู้งอายไุวด้งัน้ี 

  รอย ( Roy 1985 : 302, อา้งถึงใน จนัทร์พลอย  สินสุขเศรษฐ2์541 :11)       กล่าวว่า 

มนุษยเ์ป็นหน่วยเดียวซ่ึงประกอบดว้ย    กาย      จิต สงัคม ไม่อาจแยกร่างกายและจิตใจออกจากกนั 

ได ้ส่ิงกระทบใด ๆ ท่ีกระทบร่างกายหรือจิตใจ         พฤติกรรมการตอบสนองจะเป็นการตอบสนอง 

ร่วมทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กนัไป 

  สุชาติ โสมประยรู (2526 : 12)    กล่าวถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในวยัสูงอายวุ่า 

ปัญหาดา้นร่างกายสมัพนัธก์บัจิตใจอยา่งแยกออกจากกนัไม่ได ้   เม่ือมีสุขภาพกายดี สุขภาพจิตหรือ

จิตใจก็สบาย มีความสดช่ืน ในทางตรงกนัขา้ม  ถา้มีปัญหาดา้นร่างกาย สุขภาพไม่ดีก็จะส่งผลทาํให้

จิตใจไม่สบายไปดว้ย  จะเห็นไดว้่าการเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตใจและอารมณ์มีความสมัพนัธก์บั

การเปล่ียนแปลงทางร่างกายและการเปล่ียนแปลงทางสงัคม          ความเส่ือมของอวยัวะและปัญหา

เก่ียวกบัสุขภาพ ปัจจยัทางพนัธุกรรม    ความสาํเร็จทางการศึกษา    สถานะทางสงัคม ความตอ้งการ

งานประจาํท่ีเคยทาํ      การสูญเสียต่าง ๆ ประกอบกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจ      ลว้นเป็นปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางจิตใจ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตวิทยาท่ีเกิดข้ึนไดแ้ก่ 

  2.1 การเรียนรู้และความจาํ การเรียนรู้และความจาํมีความสมัพนัธก์นัอยา่งเหนียว 

แน่น การเรียนรู้ของผูสู้งอาย ุจะเร่ิมบกพร่องลงเม่ืออาย ุ40 – 50 ปี และเม่ืออายุ 70 ปี   จะเร่ิมเรียนรู้

ไดย้ากข้ึน เหตุผลท่ีทาํใหก้ารเรียนรู้บกพร่องไปยงัอธิบายไดไ้ม่แน่ชดั มีการแกไ้ขใหผู้สู้งอายไุดเ้กิด

การเรียนรู้ดีข้ึน  โดยการลดอตัราความเร็วในการนาํเสนอปัญหา     ลดความคาดหวงัว่าจะไดรั้บการ

ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว และพฒันากลไกวิธีในการเรียนรู้ใหดี้ข้ึน    การเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนในวยั

สูงอาย ุ          เพราะผูสู้งอายมีุความเขา้ใจว่าจะเรียนรู้อยา่งไรไดดี้จึงเป็นไปไดท่ี้จะช่วยพฒันาความ 

สามารถของผูสู้งอายใุนการปรับตวัใหเ้ขา้กบังานใหม่หรือชีวิตความเป็นอยูใ่หม่ไดดี้ข้ึน   การศึกษา

เร่ืองความจาํในวยัสูงอาย ุพบว่า ผูสู้งอายมีุความยากลาํบากในเร่ืองความจาํระยะสั้น หรือตระหนกั

ถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนปัจจุบนัไดน้อ้ยกว่าผูท่ี้มีอายนุอ้ยกว่า แมค้วามจาํเร่ืองเหตุการณ์ท่ีผา่นมาแลว้ยงัคงสูง
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อยู ่       ดว้ยเหตุน้ีทาํใหผู้สู้งอายรูุ้สึกสบัสน หงุดหงิดและขาดความมัน่ใจในตนเองและนอกจากนั้น

ความจาํยงัข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ ความน่าสนใจของเน้ือหาสมาธิ 

  การเรียนรู้    ความสามารถในการเรียนรู้ข้ึนอยูก่บัความทรงจาํ  ซ่ึงมกัจะลดนอ้ยลง 

ในวยัชรา การรับรู้และเขา้ใจต่อส่ิงต่าง ๆ ในบริบทของชีวิตท่ีมีลกัษณะซบัซอ้น      จะเรียนรู้ไดย้าก 

เช่น เทคโนโลยใีหม่ ๆ ทางดา้นสารสนเทศ และการขาดแรงจูงใจจะมีผลต่อความสามารถในการ 

เรียนรู้ในระยะน้ี 

  ความจาํ ความจาํเส่ือมถอยลงเป็นปรากฏการณ์เบ้ืองตน้ของการเปล่ียนแปลงไปสู่ 

วยัสูงอาย ุความจาํต่อส่ิงใหม่ ๆ มีนอ้ย     กระบวนการจาํมีเพียงระยะสั้น     มกัลืมเหตุการณ์ปัจจุบนั 

หรือเหตุการณ์ท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนง่าย       แต่พบว่าจาํเหตุการณ์ในอดีตไดดี้ การมีชีวิตอยูก่บัอดีตและความ 

หลงัเป็นส่ิงปกติวิสยัในผูสู้งอาย ุ

  2.2เชาวน์ปัญญา ความรวดเร็วของการใชค้วามคิดลดลงตามอายท่ีุเพิ่มข้ึน แต่ความ 

แม่นยาํยงัคงมีเท่า ๆ กบัคนหนุ่มสาว ถา้ใหเ้วลามากข้ึนผูสู้งอายสุามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็นหรือ 

ใชว้ิจารณญาณไดดี้ในสถานการณ์ท่ีตอ้งอาศยัความสุขุม จากประสบการณ์และความรู้อนัไดรั้บการ 

สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ส่วนความสามารถในการคาํนวณและวิเคราะห์ส่ิงต่าง ๆ อาจลดลง แต่ 

ความรู้สึกทัว่ไปและท่ีเก่ียวกบัภาษา ยงัคงมีอยูก่ระทัง่ในบั้นปลายของชีวิต  ความสามารถทางสมอง

ของคนเราจะอยูใ่นระดบัสูงเม่ือมีอาย ุ24 ปี          และจะเร่ิมลดนอ้ยลงภายหลงัอาย ุ30 ปีซ่ึงจะลดลง

เร่ือยไปจนถึงวยัชราและในผูสู้งอายท่ีุไม่มีความเจ็บป่วยทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสามารถปรับตวั

เขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ อาจมีการเปล่ียนแปลงทางสติปัญญาเส่ือมถอยเพียงเลก็นอ้ย หรืออาจไม่

มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเลยในบุคคลเดียวพฤติกรรมของผูสู้งอายจุะเปล่ียนแปลงไป  เน่ืองจาก

ความเส่ือมทางสมองทาํใหก้ารเคล่ือนไหวชา้ลง ตดัสินใจยากข้ึน   ไม่สามารถทาํกิจกรรมท่ีซบัซอ้น

ท่ีมีประสานงานต่อเน่ืองได ้   ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางจิตวิทยาของผูสู้งอายตุาม

สภาพแวดลอ้มการศึกษา กิจกรรมในสงัคมประสบการณ์ และสุขภาพของแต่ละคน   

  2.3  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์   พบว่า คนส่วนใหญ่มกัเกิดความคิดสร้างสรรคเ์ม่ือ

อาย ุ30 – 60 ปี และผูสู้งอายมุกัมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคไ์ด ้   แมว้่าเขาจะไม่ไดรั้บการศึกษาก็ตาม 

เขาจะจาํประสบการณ์ต่าง ๆ มาเรียบเรียงรวมเขา้ดว้ยกนั     ในระดบัท่ีสูงกว่า ซบัซอ้นกว่าและสร้าง

ข้ึนใหม่จริง ๆ ตามความคิดของเขา     ซ่ึงมกัตรงกบัสภาพความเป็นจริงท่ีคนส่วนใหญ่ตอ้งการ และ

ผูสู้งอายมุกัมีการตดัสินใจชา้           อาจเป็นเพราะตอ้งการหลีกเล่ียงความเส่ียง หรือเพราะกลวัความ

ลม้เหลวจากส่ิงท่ีเขาเคยไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ ในอดีต        แต่ถา้ไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้

ผูสู้งอายกุ็ดูเหมือนจะเลือกเอาส่ิงท่ีมีความเส่ียงสูงหรือส่ิงใหม่ ๆ เหมือนผูอ่้อนวยักว่าเหมือนกนั 
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  2.4 บุคลิกภาพ             ลกัษณะและรูปแบบท่ีเป็นมาแต่ดั้งเดิมของคุณลกัษณะทาง

บุคลิกภาพจะยงัคงไวไ้ดแ้ต่ลกัษณะเด่นเฉพาะ (Predominating traits)       และจะแสดงออกมาในวยั

สูงอายตุามอิทธิพลหรือขอ้จาํกดัทางกายและจิตใจ       จากการศึกษาของนกัทฤษฎีบุคลิกภาพ พบว่า 

ความสูงวยัแทบจะไม่มีผลทาํใหบุ้คลิกภาพของบุคคลเปล่ียนแปลงไป      บุคลิกภาพท่ีมีมาแต่เดิมจะ

ยงัคงท่ีอยู ่แมว้่าวยัจะเพ่ิมมากข้ึน   เช่น    ผูท่ี้อยูใ่นวยัเด็ก     มีอารมณ์ฉุนเฉียวง่าย  เม่ือมีอายมุากข้ึน 

บุคลิกภาพเดิมจะมีผลต่อบุคลิกภาพปัจจุบนั   นัน่คือ     อารมณ์จะไม่เยอืกเยน็ อยา่งไรก็ตามอิทธิพล

หรือขอ้จาํกดัทางกายและจิตใจก็อาจมีผลต่อบุคลิกภาพในปัจจุบนัของผูสู้งอายไุด ้      บุคลิกภาพใน

ผูสู้งอายเุปล่ียนแปลงไปตามสภาพเหตุการณ์แวดลอ้ม และภาวะวิกฤติแต่ละบุคคลไดเ้ผชิญแตกต่าง

กนัออกไป แมว้่าจะมีพ้ืนฐานดั้งเดิมจากวยัเร่ิมตน้ชีวิตแลว้ก็ตาม หากปรับตวัไดจ้ะทาํใหต้นเองและ

ผูใ้กลชิ้ดมีความสุขแต่หากปรับตวัไม่ได ้มกัจะก่อใหเ้กิดความทุกขแ์ก่ตนเองและผูอ่ื้นเช่นกนั การ

เรียนรู้ถึงสภาวะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในวยัสูงอาย ุจะช่วยใหเ้กิดการปรับตวัเขา้หากนั เพ่ือการ

อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

  ภาวะเหงา (Loneliness) เป็นภาวะท่ีแสดงถึงการขาดการสนองตอบโตท้างอารมณ์ 

(Emotional deprivation) จากการศึกษาพบว่า ในวยัผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ร้อยละ 42 เป็นหมา้ยฉะนั้นวยั

น้ีจะตอ้งพบกบัการสูญเสียท่ียิง่ใหญ่ในช่วงชีวิต คือการสูญเสียคู่สมรส        ซ่ึงจะสร้างความกระทบ 

กระเทือนใจไดสู้งมาก      การอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวขาดคู่คิดจะทาํใหจิ้ตใจหดหู่     รวมทั้งเพ่ือนฝงูในวยั

เดียวกนัก็ลม้หายตายจากไปบา้งแลว้ ท่ีเหลืออยูก่็อาจจะขาดการติดต่อเน่ืองจากสุขภาพไม่เอ้ือ 

อาํนวยในการเดินทาง              จึงตอ้งอยูอ่ยา่งเหงาหงอยก่อใหเ้กิดความรู้สึกทอ้แทใ้นชีวิต มีอารมณ์

ฉุนเฉียว    โกรธง่าย    ส้ินหวงัและอาจเป็นสาเหตุทาํใหร้ะบบต่าง ๆ ของร่างกายยิง่อ่อนลา้ลงไดอี้ก 

  ความรู้สึกไม่มัน่ใจ ขาดเสถียรภาพทางจิตใจ (Insecure) ภาวะไม่มีเสถียรภาพทาง 

จิตใจ เกิดจากการท่ีตอ้งพ่ึงพาอาศยัผูอ่ื้นในดา้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั   ดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นความ 

คุม้ครองใหป้ลอดภยั ทาํใหผู้สู้งอายหุงุดหงิดง่าย โมโหง่าย   สะเทือนใจง่าย   ดว้ยเร่ืองเลก็ ๆ นอ้ย ๆ 

ทาํใหก้ลายเป็นคนหยมุหยมิ ใจนอ้ย ฉุนเฉียว   โกรธง่าย และวุ่นวายในกิจการของผูอ่ื้น   เป็นสาเหตุ

นาํไปสู่การขดัแยง้กบัลกูหลานหรือผูดู้แลได ้

  ความรู้สึกกลวัตาย ความกลวัตายทาํใหผู้สู้งอายกุงัวลกบัความเจ็บป่วยเลก็ ๆนอ้ย 

ๆ ท่ีเกิดข้ึน จึงมกัจะตอ้งพบแพทยบ่์อย ๆ    เพราะความกลวัตายน้ีทาํใหผู้สู้งอายหุาโรคภยัไขเ้จ็บใส่

ตนเอง จนบางคร้ังลกูหลานอาจจะขุ่นเคืองและรําคาญได ้

  ความรู้สึกหมดหวงั ส้ินหวงั (Helplessness and Hopelessness)       เน่ืองจากความ

เส่ือมของสมรรถภาพทางดา้นร่างกายและจิตใจ      ผูสู้งอายอุาจมีความคิดอยากสร้างสรรคส่ิ์งท่ีเป็น

ประโยชน์ใหแ้ก่ลกูหลาน ใหแ้ก่สงัคม อยากกระทาํตนใหเ้ป็นประโยชน ์แต่ถกูจาํกดัดว้ยความเส่ือม
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ถอยทางร่างกายและจิตใจท่ีผูสู้งอายไุม่อาจจะยบัย ั้งได ้        ความรู้สึกหมดหวงั ทาํใหเ้กิดความรู้สึก

โกรธตนเอง อาจกลายเป็นภาวะเศร้าไดใ้นท่ีสุด 

  สรุป จากการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นจิตวิทยาของผูสู้งอาย ุจะเห็นไดว้่า

การเปล่ียนแปลงดา้นจิตวิทยาเป็นการเปล่ียนแปลงดา้นจิตใจ    และอารมณ์ซ่ึงจะมีความสมัพนัธก์บั

การเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย และสงัคม           เพราะการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลต่อจิตใจของ

ผูสู้งอายุ ถา้ผูสู้งอายคุนใดปรับตวัไปตามการเปล่ียนแปลงของร่างกาย และสงัคม    ก็จะมีการพฒันา

จิตใจ และอารมณ์ไดดี้     ขณะเดียวกนัผูสู้งอายบุางคนมีการปรับตวัไม่ทนักบัการเปล่ียนแปลงจะทาํ

ใหเ้กิดความเครียด นอกจากนั้นการสูญเสียคนใกลชิ้ด การแยกไปของสมาชิกในครอบครัว และการ

หยดุงานท่ีทาํอยูล่ว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทางจิตใจทั้งส้ิน    ซ่ึงลกัษณะของการ

เปล่ียนแปลงทางจิตใจท่ีพบบ่อย   เช่น     การรับรู้   ความรู้สึก   ความจาํ    สติปัญญาต่างๆ ตลอดจน

ประสิทธิภาพของการทาํงานประสานกนัของระบบประสาทส่วนกลางลดลงตามอาย ุ  การยดึติดอยู่

กบัความคิดเห็นของตนเอง ทาํใหมี้อารมณ์หงุดหงิด โกรธง่าย  หรือใจนอ้ย    บางรายมีอาการวา้เหว่

ซึมเศร้า 

 3. การเปล่ียนแปลงทางดา้นสงัคม (Social change)      สงัคมของมนุษยมี์การอยูร่่วมกนั    มี

ปฏิกิริยาโตต้อบ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  และมีความรู้สึกว่าตนเป็นสมาชิกของ

กลุ่ม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความตอ้งการทางสงัคม     ในผูสู้งอายกุ็เช่นเดียวกนั ผูสู้งอายตุอ้งการการยอมรับ

จากสมาชิกอ่ืน ๆ กลุ่ม ในครอบครัวและในสงัคม          แต่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกายเกิดข้ึน 

ความสามารถในการทาํกิจกรรมชา้ลง  ความสามารถในการแสวงหามิตรใหม่มีอยา่งจาํกดัเพราะผูท่ี้

มีอายนุอ้ยกว่าขาดความพึงพอใจท่ีจะสร้างสมัพนัธภาพกบัผูสู้งอาย ุ   และผูสู้งวยักว่าก็ขาดความมัน่ 

ใจในหลายดา้น   เช่น ในเร่ืองการสนทนา ทาํใหต่้างหลีกเล่ียงท่ีจะสนทนากนั หรือร่วมกิจกรรมต่าง 

ๆ ดว้ยกนั สภาพเหล่าน้ีทาํใหผู้สู้งอายถุอยห่างและเลิกเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัสงัคมนอกจากน้ี การท่ีมี

ค่านิยมและวฒันธรรมใหม่ ๆ เขา้มาแพร่ขยายอยา่งรวดเร็ว      ทาํใหผู้สู้งอายกุบัผูเ้ยาวว์ยักว่ามีความ 

สมัพนัธห่์างกนัมากข้ึน  ขาดความเขา้ใจระหว่างกนัมากข้ึน ระบบการเคารพผูอ้าวุโสก็มีนอ้ยลง 

  การเปล่ียนแปลงสถานการณ์ของสงัคมเป็นส่ิงท่ีผูสู้งอายตุอ้งประสบเช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน 

ๆ อยา่งนอ้ยการเปล่ียนตาํแหน่งในครอบครัวก็เป็นส่ิงแรก   จากท่ีเคยเป็นหวัหนา้ครอบครัวกลายมา

เป็นสมาชิกคนหน่ึงของครอบครัว หรือเป็นท่ีปรึกษา   หรือเป็นท่ีเคารพหรือเป็นผูค้อยดูแลบา้นเป็น

ตน้ บางรายไม่มีอาชีพกลายเป็นผูอ้าศยัไป             ดงันั้นการปรับตวัของผูสู้งอายเุป็นส่ิงจาํเป็น ทั้งน้ี

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางร่างกายเกิดข้ึน ความสามารถในการร่วมกิจกรรมชา้ลง ความสามารถ

ในการแสวงหามิตรใหม่มีจาํกดั                    เพราะผูท่ี้มีอายนุอ้ยกว่ามกัขาดความพึงพอใจท่ีจะสร้าง

สมัพนัธภาพกบัผูสู้งอาย ุผูสู้งอายจึุงผกูพนัอยูก่บัมิตรเก่าเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงก็มีเหลืออยูน่อ้ยและการ
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เปล่ียนแปลงทางสงัคมมีผลกระทบต่อผูสู้งอาย ุไดด้งัต่อไปน้ี คือการเปล่ียนแปลงบทบาททางสงัคม

ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่จะมีประสบการณ์บทบาทต่าง ๆ ในสงัคมมากมาย    ทาํใหผู้สู้งอายรูุ้สึกภาคภูมิใจ

ในตาํแหน่งหนา้ท่ี      การเปล่ียนแปลงบทบาทท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการเกษียณอาย ุ ทาํใหรู้้สึกสูญเสีย

อาํนาจ ตาํแหน่งบารมี ความเคารพยกยอ่ง และรายได ้ผูสู้งอายชุายความรู้สึกสูญเสียจะมีมากในคน

ท่ีเป็นผูน้าํรายไดเ้ล้ียงครอบครัว แต่ในเพศหญิงความรู้สึกสูญเสียจะนอ้ยกว่า  จะมีความรู้สึกสูญเสีย

บทบาทของแม่บา้น         แต่ยงัคงทาํบทบาทของแม่อยูเ่ช่นเดิมบทบาทของผูสู้งอายใุนสงัคมเปล่ียน 

แปลงไป      เน่ืองจากสงัคมเปล่ียนจากสงัคมเกษตรกรรมไปสู่สงัคมอุตสาหกรรมทาํใหร้ะบบครอบ 

ครัวเปล่ียนโครงสร้างจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเด่ียว  ทาํใหมี้การลดคุณค่าและบทบาทของ

ผูสู้งอายลุง     ไม่มีสิทธิเขา้ไปยุง่เก่ียวภายในบา้น       การเปล่ียนแปลงบทบาทท่ีดูเหมือนว่า จะมีผล 

กระทบท่ีรุนแรงท่ีสุด อาจเกิดจากคู่ครองไม่สามารถทาํหนา้ท่ีทางร่างกายและจิตใจไดถึ้งขั้นบทบาท 

เช่น การหาเล้ียงครอบครัวท่ีทาํใหเ้กิดปัญหาในดา้นการเงิน ถา้ภรรยาไม่สามารถทาํงานบา้นได ้สามี

ซ่ึงเคยอยูแ่ต่ในสงัคมนอกบา้น    และมีความเช่ือว่างานนั้นเป็นงานผูห้ญิง มิใช่ส่ิงท่ีชายพึงกระทาํได ้

และจากการขาดการเตรียมตวัมาก่อน      จึงเป็นการยากจะรับบทบาทได ้ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี 

พบไดบ่้อยในบั้นปลายชีวิต ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ก ็คือ ความอา้งวา้ง วา้เหว ่ความรู้สึกโกรธ

แคน้ เศร้าซึมซ่ึงทาํใหมี้ผลกระทบไปถึงการดูแลและผูใ้หก้ารดูแลดว้ย 

           สรุป   จากการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงทางดา้นสงัคมของผูสู้งอายจุะสรุปไดว้่าการ

เปล่ียน แปลงดา้นสงัคมจะมุ่งเนน้ไปท่ีภาระหนา้ท่ีและบทบาททางสงัคมของผูสู้งอายท่ีุนบัวนัจะยิง่

ลดลง        เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัทางร่างกาย ทาํใหข้าดความคล่องตวัในการคิด     การกระทาํ และการ

ส่ือสาร  สมาชิกภาพทางสงัคมมีขอบเขตจาํกดั ความห่างเหินทางสงัคมมีมากเป็นลาํดบัหากผูสู้งอายุ

สามารถปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดย้อ่มทาํใหผู้สู้งอายมีุความสุขในชีวิต       หากไม่

สามารถปรับเขา้กบัการเปล่ียนแปลงน้ีได ้ผูสู้งอายจุะรู้สึกว่าตนเองไร้ประโยชน ์และเป็นภาระแก่

สงัคม 

  4. การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ( Economic change) 

   ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เป็นบุคคลท่ีเกษียณอายอุอกจากราชการ       รัฐวิสาหกิจหรืองานเอกชน 

แต่ยงัคงดาํรงชีวิตต่อไปในสงัคม     ยงัตอ้งจบัจ่ายใชส้อยเพ่ือการดาํรงชีพเพ่ือการดูแลสุขภาพ และ

ค่ารักษาพยาบาล จึงทาํใหผู้สู้งอายตุอ้งเผชิญกบัปัญหาดา้นเศรษฐกิจ         ผูสู้งอายท่ีุเกษียณอายแุลว้

จะพบว่าสถานภาพทางการเงินซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายในครอบครัวจะลดลง จากท่ีหวัหนา้ครอบครัวยงัคง

ทาํงานอยู ่       ความตอ้งการทางดา้นการเงินของผูสู้งอาย ุก็เพ่ือนาํมาใชใ้นการครองชีพการพกัผอ่น

หยอ่นใจ และทาํนุบาํรุงท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงอตัราค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีสูงข้ึนอยา่งไม่หยดุย ั้ง    ทาํใหผู้สู้งอายใุช้

จ่ายไม่พอเพียง             จากการศึกษาของ พีรสิทธ์ิ คาํนวณศิลป์ และคณะ ( 2533 : 148 –149 ) พบว่า
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ผูสู้งอายปุระมาณร้อยละ 20             ตอ้งการใหรั้ฐจดัสวสัดิการสงัคมในลกัษณะใหร้ายไดป้ระจาํแก่

ผูสู้งอายุ ซ่ึงผูสู้งอายกุลุ่มน้ีมิไดเ้ป็นขา้ราชการท่ีไดรั้บบาํเหน็จหรือบาํนาญจากทางราชการแต่อยา่ง

ใด ยิง่ไปกว่านั้นภาวะเงินเฟ้อยิง่ทาํใหผู้สู้งอายปุระสบความยากลาํบากมากข้ึนในขณะท่ีค่าครองชีพ

เพ่ิมสูงข้ึนเป็นลาํดบั เงินทองส่วนใหญ่ใชไ้ปกบัค่ารักษาพยาบาล แต่รายไดย้งัคงท่ี ซ่ึงดูคลา้ยกบัว่า

เงินท่ีมีอยูจ่ะลดนอ้ยลงเป็นลาํดบั จึงมีผูสู้งอายถึุงร้อยละ 25 ท่ีตอ้งการเพ่ิมรายไดข้องตน และยงัช่วย

ใหต้วัเองรู้สึกมีคุณค่า และเงินยงัช่วยใหส้ามารถดูแลตนเองไดดี้ข้ึนอีกดว้ย 

       สรุป จะเห็นว่าเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายรุายไดส่้วนใหญ่จะลดลง   แต่รายจ่ายคงท่ีหรือเพ่ิมข้ึน

ในดา้นการดูแลสุขภาพ        ดงันั้นสรุปไดว้่า เม่ือเขา้สู่วยัสูงอายุ ผูสู้งอายจุะตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียน 

แปลงหลายๆดา้นทั้งดา้นร่างกายท่ีเส่ือมถอยลง            สงัคมท่ีตอ้งลดบทบาทลง สมัพนัธภาพอยูใ่น

วงจาํกดัคือกลุ่มผูสู้งอายดุว้ยกนัท่ีนบัวนัจะยิง่มีจาํนวนลดนอ้ยลง ส่งผลใหเ้กิดปัญหาเศรษฐกิจ เช่น 

การถกูเลิกจา้งงาน การออกไปทาํงานไม่ไหว ทาํใหร้ายไดล้ดลง  สุดทา้ยจะส่งผลต่อสุขภาพจิต เช่น 

เครียด เหงา รู้สึกไร้คุณค่า ฯลฯ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ียอ่ม   ส่งผลกระทบกบัการดาํเนินชีวิต

ของผูสู้งอายทุั้งส้ินซ่ึงข้ึนอยูก่บัการปรับตวัของผูสู้งอายแุต่ละคนในการเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง

และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหส้ามารถดาํเนินชีวิตต่อไปไดอ้ยา่งค่อนขา้งเป็นปกติสุขต่อไป 

      จากแนวคิดดงักล่าว       สรุปไดว้่าการเปล่ียนแปลงในวยัผูสู้งอายทุางดา้นร่างกาย พบว่า

ร่างกายมีการเส่ือมหนา้ท่ีของอวยัวะต่าง ๆ ทุกระบบ         ทั้งระบบประสาทและต่อมไร้ท่อต่าง ๆ 

ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานของร่างกายลดลงและอาจเกิดโรคไดง่้าย      ส่วนการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นจิตใจนั้น เกิดจากการสูญเสียบทบาทหนา้ท่ีและสถานทางสงัคม       สูญเสียบุคคลอนัท่ีเป็น

ท่ีรัก ส่งผลใหผู้สู้งอายมีุสภาพจิตใจและบุคลิกภาพเปล่ียนไป            การเปล่ียนแปลงทางดา้นสงัคม

เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกายท่ีทาํใหค้วามสามารถของผูสู้งอายลุดลง ทาํใหก้าร

ร่วมกิจกรรมหรือการทาํกิจกรรมในสงัคมลดลงดว้ย               จึงอาจสรุปไดว้่าการเปล่ียนแปลงดา้น

ร่างกาย    ดา้นจิตใจและดา้นสงัคม    จะเป็นไปในทิศทางท่ีเส่ือมถอยลง และการเปล่ียนแปลงในแต่

ละดา้นต่างก็มีความสมัพนัธซ่ึ์งกนัและกนั       นอกจากน้ียงัพบว่าการเปล่ียนแปลงของผูสู้งอายแุต่

ละบุคคลจะมีการเปล่ียนแปลงในแต่ละดา้นมากนอ้ยแตกต่างกนั             ทั้งน้ีเน่ืองจากผูสู้งอายแุต่

ละบุคคลต่างก็มีการเส่ือมถอยของร่างกาย อีกทั้งผูสู้งอายมีุส่ิงแวดลอ้มทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต และมี

ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมท่ีแตกต่างกนัไปตลอดจนการมีพฤติกรรมท่ีจะดาํรงและรักษาซ่ึง

ภาวะสุขภาพมากนอ้ยแตกต่างกนัดว้ย 
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3.แนวคดิและงานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัตวัแปรที่ศึกษา 

 3.1  แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัการร่วมกจิกรรมทางสังคมและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  3.1.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการร่วมกิจกรรมทางสงัคม 

  ทฤษฎีกิจกรรม (activity theory)       เป็นทฤษฎีท่ีเก่าแก่และไดรั้บการยอมรับอยา่ง

กวา้งขวางท่ีสุดในช่วง 20 กว่าปีท่ีผา่นมา (Davis 1980, อา้งถึงใน  ประพิมพด์าว    สุคนธ ์2526 : 45) 

และสามารถนาํไปใชไ้ดจ้นปัจจุบนั เป็นทฤษฎีทางจิตสงัคม    ซ่ึงคาํนึงถึงกระบวนการเปล่ียนแปลง

ดา้นจิตใจและดา้นสงัคมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการสูงอายแุละมีผลกระทบต่อกนั    ทฤษฎีน้ี

เกิดข้ึนใน ปี ค.ศ. 1949โดยผูว้างรากฐานของทฤษฎีน้ี   ไดแ้ก่   คาแวน เบอร์เกสส์ ฮาวิกเฮิร์สและโก

ลแฮมเมอร์     (Cavan,    Havighurt and Goldhammer 1949, อา้งถึงใน ปัญญภทัร       ภทัรกณัทากุล 

2544 : 14)       ทฤษฎีน้ีไดก้ล่าวถึงการท่ีผูสู้งอายตุอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงในทางเส่ือมถอยของ

ร่างกายและจิตใจ     โดยไม่สามารถหลีกเล่ียงไดใ้นขณะท่ีความตอ้งการการดาํรงไวซ่ึ้งภาวะสุขภาพ

กาย จิต และสงัคมยงัคงมีอยูเ่หมือนเดิม      ต่อมาในปี ค.ศ. 1953 ไดป้รับปรุงทฤษฎีน้ีและไดรั้บการ

ยอมรับอยา่งกวา้งขวาง แนวคิดของทฤษฎีน้ี คือเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายแุลว้ หากบุคคลจะค่อยๆถอนตวั

ออกจากสงัคม   จะเป็นการยากท่ีจะทาํใหค้วามตอ้งการในดา้นต่างๆของตนเองใหส้าํเร็จรุร่วงไปได ้

แต่ในเม่ือผูสู้งอายยุงัคงมีความสามารถมีความกระฉบักระเฉง           และสภาพร่างกายยงัเอ้ือต่อการ

ปฏิบติัภารกิจหรือกิจกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ จะมีความพึงพอใจในชีวิตและปรับตวัไดดี้กว่าผูสู้งอายท่ีุ

ไม่ไดป้ฏิบติักิจกรรมใด  ๆดงันั้นผูสู้งอายคุวรจะมีกิจกรรมในสงัคมต่อไป (Havighurst 1968, อา้งถึง

ใน ปัญญภทัร ภทัรกณัทากุล 2544 : 14)การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมของผูสู้งอาย ุยดึตามแนวคิด

ทฤษฎีกิจกรรมท่ีเช่ือว่าผูสู้งอายจุะมีความสุข มีความภาคภูมิใจในตนเอง      และมีความพึงพอใจใน

ชีวิต หากไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่วนบุคคล        กิจกรรมท่ีทาํร่วมกบั

สมาชิกในครอบครัว หรือกิจกรรมท่ีทาํกบัผูอ่ื้นในสงัคม 

 การทาํกิจกรรมทางสงัคมของผูสู้งอายอุธิบายโดยอาศยัทฤษฎีเก่ียวกบักิจกรรม         ซ่ึงเป็น 

ทฤษฎีท่ีแพร่หลายและเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํกิจกรรมของผูสู้งอายโุดยตรง         ท่ียงัคงมีการปฏิบติั

กิจกรรมเพ่ือความสุขและการมีชีวิตท่ีดี เช่นเดียวกบัในวยัผูใ้หญ่       และสามารถเขา้ทาํกิจกรรมทาง

สงัคมท่ีตนสนใจไดผู้สู้งอายสุ่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะใชเ้วลาท่ีเหลืออยูใ่นชีวิตของตนร่วมกบั

บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสงัคม แนวความคิดของผูสู้งอายท่ีุตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมและตอ้งการ

จะช่วยเหลือสงัคมเร่ิมมีแนวโนม้ค่อนขา้งสูงในปัจจุบนั (วรรณิภา บุญระยอง 2540 : 46) ทั้งน้ีเน่ือง 

จากสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมทาํใหบุ้คคลทุกกลุ่มตอ้งมีการช่วยเหลือและประสานประโยชน์

กนัจึงส่งผลใหบุ้คคลทุกวยัจาํเป็นตอ้งมีกิจกรรมเพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการในชีวิตสาํหรับ

กิจกรรมดา้นต่าง ๆ ของผูสู้งอายนุั้น มีแนวคิดท่ีสรุปไดด้งัน้ี 
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 เบิร์นไซด ์(Burnside 1981 : 365, อา้งถึงใน สุรีย ์ชลเกตุ 2540 : 23)         ไดก้ล่าวถึงแนวคิด 

ทฤษฎีกิจกรรมไวว้่า        ผูสู้งอายท่ีุมีสุขภาพดีส่วนใหญ่ จะพยายามเขา้ร่วมกิจกรรมระดบัสูง  การท่ี

ผูสู้งอายเุขา้ร่วมหรือถอยห่างจากิจกรรม     เป็นเพราะไดรั้บอิทธิพลจากการดาํเนินชีวิตในอดีต และ

รายไดม้ากกว่าอิทธิพลภายใน          การคงไวซ่ึ้งกิจกรรมทางร่างกายจิตใจ และสงัคม เป็นส่ิงจาํเป็น

สาํหรับผูสู้งอายท่ีุจะประสบความสาํเร็จในการดาํรงชีวิต 

 เดคเคอร์ (Decker 1980 : 131-135, อา้งถึงใน กรรณิกา เจริญลกัษณ์ 2545 : 65) กล่าวว่า

ทฤษฎีกิจกรรมเช่ือว่ากิจกรรมเป็นส่ิงจาํเป็นและสาํคญัสาํหรับบุคคลทุกวยั    โดยเฉพาะผูสู้งอาย ุจะ

ทาํใหสุ้ขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ          การท่ีผูสู้งอายมีุกิจกรรม  จะทาํใหผู้สู้งอายคุงบทบาทและ

สถานภาพของตนเองไว ้ทาํใหรู้้สึกมีคุณค่าและเป็นท่ียอมรับของสงัคม 

  1. แนวคิดการเขา้ร่วมกิจกรรม            แนวคิดน้ีมีความคิดเห็นว่าผูสู้งอายยุงัมีความ

ตอ้งการทางสงัคมและทางจิตวิทยาท่ีจะเป็นผูมี้ความกระฉบักระเฉง กระตือรือร้น    และตอ้งการจะ

คงการปฏิบติักิจกรรมต่างๆใหเ้หมือนอยูใ่นวยักลางคนมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นผลทาํใหเ้กิดทฤษฎีกิจกรรม

ในเวลาต่อมา (Brown 1990 :58)    ทฤษฎีน้ีกล่าวว่า การไม่มีกิจกรรมจะเป็นผลใหร้ะดบัความสุขใน

ชีวิตตํ่า มีความรู้สึกไร้คุณค่า     และจะเป็นผูป้รับตวัใหเ้ขา้กบัวยัและส่ิงแวดลอ้มไดย้าก    ดงันั้นผู ้

สูงอายจึุงควรรักษาวิถีการดาํเนินชีวิตเหมือนกบัเม่ืออยูใ่นวยักลางคนเอาไว ้    และปฏิเสธการมีชีวิต

แบบคนสูงอายใุหน้านท่ีสุดเท่าท่ีทาํได ้       นอกจากน้ี อิลิพอลลสั (Eliopoulus 1987 : 28, อา้งถึงใน 

สุนนัทา    คุม้เพชร 2545 : 46)           ไดก้ล่าวไวว้่าสงัคมควรสนบัสนุนใหมี้กิจกรรมท่ีน่าสนใจและ

เก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายดุว้ยกนั   และมีความเหมาะสมกบักระบวนสูงอาย ุเช่น  เปล่ียนไปทาํกิจกรรมท่ี

ใชปั้ญญาแทนการใชก้าํลงักาย หาบทบาทอ่ืนมาทดแทนบทบาทการทาํงานเม่ือตอ้งปลดเกษียณ 

เป็นตน้ 

  2. แนวคิดเร่ืองการสนองความตอ้งการของผูสู้งอายท่ีุสาํคญั  มีดงัน้ี  

  ทฤษฎีของมาสโลว ์ไดจ้าํแนกความตอ้งการของมนุษยจ์ากขั้นพ้ืนฐานความ

ตอ้งการตํ่าสุดไปถึงขั้นสูงสุดอนัไดแ้ก่ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย (physical needs) ความ

ตอ้งการความปลอดภยั (safety needs) ความตอ้งการความรักและเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม (love and 

belonging needs) ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง(esteem needs)  และความตอ้งการความสมหวงัใน

ชีวิต (self actualization needs)         

   ส่วนแนวคิดของพอยทรีแนนด ์(Poitrenand 1980,  อา้งถึงใน พฤฒินนัท ์

เหลืองไพบูลย ์2530 : 13) ไดก้ล่าวถึงความตอ้งการของบุคคลในวยัสูงอาย ุ  โดยครอบคลุมในดา้น

ต่าง ๆ ดงัน้ี           

   1. ชีวิตการทาํงาน(professional life) ตอ้งการประสบความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน 
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   2. ความรู้สึกทางอารมณ์(sentimental life)  ตอ้งการความรัก    การยอมรับ 

การเห็นคุณค่าจากบุคคลอ่ืน         

   3. ชีวิตครอบครัว(family life) เป็นความตอ้งการความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่าง

สมาชิกในครอบครัว         

    4. ชีวิตสงัคม(social life) มีความตอ้งการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสงัคม

    5. การใชเ้วลาว่าง (leisure activity)เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนตามความ

สนใจและความถนดั 

  จากแนวคิดเร่ืองความตอ้งการ จะเห็นไดว้่าผูสู้งอายเุป็นบุคคลท่ีมีความตอ้งการทั้ง 

ดา้นจิตใจ อารมณ์ และสงัคมเป็นพ้ืนฐานเฉกเช่นเดียวกนักบัในวยัอ่ืน ๆ แต่ทั้งน้ี อาจแตกต่างกนัไป

บา้งซ่ึงแลว้แต่สภาพแวดลอ้มและบทบาทของแต่ละบุคคล         ดงันั้น แนวคิดเก่ียวกบักิจกรรมของ

ผูสู้งอายใุนลกัษณะน้ีจึงเป็นกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือใหผู้สู้งอายไุดรั้บการตอบสนองความตอ้งการของ

ตนเองในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเต็มท่ี           กล่าวคือ เม่ือกิจกรรมใดเป็นกิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูสู้งอายจุะทาํใหเ้กิดแรงจูงใจ (motivation) ท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ได ้

และรู้สึกพึงพอใจในการท่ีไดเ้ป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น 

  3. แนวคิดเร่ืองการรักษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพของผูสู้งอายจุากการเส่ือมตามวยั 

(วรรณิภา บุญระยอง 2540 : 34)           โดยทัว่ไปจะพบว่าผูสู้งอายนุั้นจะมีปัญหาอนัเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย จิตใจและสงัคม ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากธรรมชาติของผูสู้งอาย ุแนวคิดน้ี 

จึงมุ่งไปท่ีการจดักิจกรรมเพ่ือการเตรียมตวั การป้องกนั หรือชะลอความเส่ือมถอยไปตามวยั ทั้งน้ี 

เพ่ือใหผู้สู้งอายไุดต้ระหนกั       ยอมรับและพร้อมท่ีจะเผชิญกบัความเป็นจริงของชีวิตทั้งในปัจจุบนั

และในอนาคตอนัจะช่วยเป็นการบรรเทาความรุนแรงต่าง ๆ ของเวลาหรือความเส่ือมได ้        โดยมี

วตัถุประสงค ์ คือ การช่วยใหผู้สู้งอายไุดรั้บความพึงพอใจในการช่วยเหลือตนเองและพ่ึงพาผูอ่ื้นให้

นอ้ยท่ีสุด 

  4. แนวคิดเก่ียวกบัศกัยภาพของผูสู้งอาย ุ(พฤฒินนัท ์เหลืองไพบูลย ์2530 : 17) 

แนวคิดน้ีมองว่าผูสู้งอายเุป็นบุคคลกลุ่มหน่ึงในสงัคม    ซ่ึงมีพลงัความคิด    มีความสามารถ และมี

ประสบการณ์สูงในการพฒันาตนเอง และสงัคมส่วนรวม  ดงันั้น ผูสู้งอายคุวรไดรั้บการยกยอ่งนบั

ถือ ยอมรับว่าเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม   เป็นบุคคลท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ในทุก ๆ ดา้น   เช่น 

ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นสวสัดิการ เป็นตน้     และผูสู้งอายเุป็นบุคคลท่ีตอ้งไดรั้บโอกาสเขา้ทาํงาน

และเขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถและความตอ้งการของตน จากแนวคิดน้ีทาํใหเ้กิดมี

ความเช่ือในเร่ืองการทาํกิจกรรมสาํหรับผูสู้งอาย ุ      โดยการนาํเอาทฤษฎีกิจกรรมมาใชป้ระกอบใน
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การอธิบายและสนบัสนุนแนวคิดดงักล่าว       

  จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่า    การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมเป็นส่ิงท่ี

จาํเป็นสาํหรับผูสู้งอายเุพ่ือคงไวซ่ึ้งสุขภาพกาย จิต สงัคมท่ีดี   ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดย้ดึแนวคิด

การเขา้ร่วมกิจกรรมโดยใชท้ฤษฎีกิจกรรมมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา            เน่ืองจากทฤษฎี

กิจกรรมน้ี มีความเหมาะสมท่ีจาํนาํมาใชก้บัผูสู้งอายแุละสามารถอธิบายในดา้นจิตสงัคมของผู ้

สูงอายไุดช้ดัเจนและไดมี้การนาํทฤษฎีน้ีมาใชศึ้กษาในผูสู้งอายเุป็นเวลานาน 

 เทเลอร์ (Tayler 1982 : 540-556, อา้งถึงใน ปัญญภทัร ภทัรกณัทากุล 2544 : 10) ไดแ้บ่ง 

กิจกรรมสาํหรับผูสู้งอายไุวด้งัน้ี 

  1. กิจกรรมอาชีวะบาํบดั (Occupational therapy) เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพ่ือส่งเสริม 

สุขภาพและป้องกนัความพิการท่ีจะเกิดข้ึน        อาชีวะบาํบดัมิใช่เป็นการเตรียมตวัสาํหรับประกอบ

อาชีพลกัษณะกิจกรรม  ไดแ้ก่ งานแกะสลกั งานช่างไม ้งานฝีมือต่าง ๆ และการทาํสวน 

  2. กิจกรรมนนัทนาการบาํบดั (Recreation therapy) เป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างให้

ทุกคนมีร่างกายและจิตใจแจ่มใส การจดักิจกรรมนนัทนาการเป็นส่วนสาํคญัท่ีจะสร้างความเขา้ใจ

และเขา้ถึงความตอ้งการทางจิตใจและสงัคมของผูสู้งอาย ุ กิจกรรมนนัทนาการก่อใหเ้กิดความสุข

ความเพลิดเพลิน    ไม่ฟุ้งซ่าน          ช่วยทาํใหค้นขจดัความยุง่เหยงิน่าเบ่ือหน่าย   และยงัช่วยใหเ้กิด

ผลสมัฤทธ์ิและความสมดุลของชีวิตไดด้ว้ย กิจกรรมนนัทนาการ ไดแ้ก่ การวาดรูป  การทาํงานฝีมือ 

การดูโทรทศัน ์การอ่านหนงัสือ ชมกีฬา เตน้รํา พบปะสงัสรรค ์

  3. กิจกรรมบาํบดัดว้ยหนงัสือ (Bibliotherapy) เป็นการใชห้นงัสือเพ่ือป้องกนัหรือ

รักษาภาวะจิตใจของผูสู้งอาย ุเป็นขบวนการของการเปล่ียนแปลงภายในจิตใจหลงัจากอ่านหนงัสือ

แลว้(อมัพร พินิจวฒันา 2528 : 77)   มีการนาํคุณประโยชน์ของการอ่านหนงัสือมาใชใ้นการป้องกนั  

ความแปรปรวนของอารมณ์            และพฒันาใหเ้กิดวุฒิภาวะทางอารมณ์ ซ่ึงจะทาํใหมี้สุขภาพจิตดี  

นอกจากน้ี ยงัเป็นการส่งเสริมใหผู้อ่้านมีการยอมรับคุณค่าในตนเอง       ฮาร์ทลี (Hartly 1984 : 201, 

อา้งถึงใน สุมนสั วงศก์ุญชร 2537 : 30)       ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ในการใชห้นงัสือเพ่ือป้องกนัภาวะ

ซึมเศร้าว่า การอ่านหนงัสือจะทาํใหผู้อ่้านพบว่าความไม่แน่ใจของตนเอง ความทุกขโ์ศก และความ

ผดิหวงั มิไดเ้กิดข้ึนกบัตนเองแต่เพียงผูเ้ดียว           บุคคลอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะอยูท่ี่ใด ก็เคยมีประสบการณ์

เช่นเดียวกนั     ดงันั้น ความรู้สึกคบัขอ้งใจ ความทุกข ์หรือความสงสยัจะค่อย ๆ ลดนอ้ยลงภายหลงั 

จากการอ่าน 

  4. กิจกรรมการออกกาํลงักาย (Physical exercise)    เป็นกิจกรรมท่ีใชพ้ลงังานเพ่ือ 

ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม        การออกกาํลงักายจะทาํใหค้นมีอายยุนืยาวข้ึน   การออก 

กาํลงักายจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของสภาพร่างกาย ทาํใหก้ลา้มเน้ือหวัใจบีบตวัไดดี้ 
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ความดนัโลหิตและเปอร์เซนตไ์ขมนัในร่างกายลดลง           อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลิน และ 

เสริมสร้างสมรรถภาพของการหายใจอีกดว้ย      ผูสู้งอายท่ีุออกกาํลงักายจะมีสุขภาพท่ีดี ภาพลกัษณ์ 

ของตนเองจะเป็นไปในทางบวกมากข้ึน 

  5. กิจกรรมศาสนบาํบดั (Religion theory) ศาสนาเป็นส่ิงช่วยใหผู้สู้งอายผุอ่นคลาย

จากความตึงเครียด แกปั้ญหาในเร่ืองการนาํชีวิตไปสู่ความสุขในสงัคมไทย  ศาสนามีผลต่อผูสู้งอายุ

มากช่วยใหผู้สู้งอายลุดความวิตกกงัวลในเร่ือง   ความแก่ ความเจ็บ ความตาย    เพราะไดส้ัง่สอนใน

เร่ืองวฏัสงสาร และศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาติ จึงมีอิทธิพลต่อความเช่ือ  เจตคติ และค่านิยม 

ตลอดจนแรงจูงใจและบุคลิกภาพบางประการ (พีรสิทธ์ิ คาํนวณศิลป์ และคณะ 2523 : 100, อา้งถึง 

ใน วนิดา ทองปลอ้ง 2546 : 44) 

  6. กิจกรรมการเป็นอาสาสมคัร (Volunteering) กิจกรรมการเป็นอาสาสมคัร จะทาํ

ใหผู้สู้งอายมุองตนเองว่ามีคุณค่าต่อสงัคม ใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูอ่ื้น   เช่น การเป็นพ่อแม่บุญ

ธรรมการร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยสงเคราะห์ชุมชน การเป็นอาสาสมคัรต่าง ๆ         จากการศึกษาพบว่า 

ผูสู้งอายนุั้นทาํงานโดยคาํนึงถึงผลผลิตและผลตอบแทน นอกจากกิจกรรมอาสาสมคัรมีผลต่อความ

พึงพอใจในชีวิต ซ่ึงจากการศึกษาของฮนัเตอร์และลินน ์(Hunter and Linn, quoted in Robb 1984 : 

166, อา้งถึงใน วนิดา ทองปลอ้ง 2546 : 26)    ไดเ้ปรียบเทียบผูสู้งอายท่ีุมีการเขา้ร่วมกิจกรรมว่าจะมี

ความพึงพอใจในชีวิต และมีความตอ้งการท่ีจะมีชีวิตอยูม่ากกว่า และมีอาการซึมเศร้านอ้ยกว่ากลุ่มท่ี

ไม่เขา้ร่วมกิจกรรม 

  เขมิกา ยามะรัต (2527 : 20)     ไดศึ้กษาความพึงพอใจในชีวิตของผูสู้งอาย ุ    โดยมี 

กิจกรรมเป็นตวัแปรหน่ึง ไดแ้บ่งกิจกรรมเป็น 3 แบบ ดว้ยกนั คือ 

   1. การมีส่วนร่วมทางสงัคม (Social participation) หมายถึง การท่ีผูสู้งอายุ

เขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆกบัองคก์รท่ีตนเป็นสมาชิก โดยแบ่งเป็นการมีส่วนร่วมทางสงัคม 

ภายในครอบครัว ภายนอกครอบครัว และชมรมหรือสมาคมต่าง ๆ ท่ีตนเป็นสมาชิก 

   2. การมีงานอดิเรก (Hobby)  หมายถึง   กิจกรรมในเวลาว่าง   อาจเป็นการ

พกัผอ่นหรือกิจกรรมท่ีผูสู้งอายสุามารถทาํไดโ้ดยลาํพงั 

   3. การทาํงานท่ีมีรายได ้(Work)  หมายถึง   กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้ไม่

ว่าจะเป็น งานประจาํ งานชัว่คราว หรืองานพิเศษต่าง ๆ 

  พฤฒินนัท ์    เหลืองไพบูลย ์(2530 : 83-84)   ไดศึ้กษาพบว่า   กิจกรรมทางสงัคมท่ี

เหมาะสมสาํหรับผูสู้งอายนุั้น          ตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความพึงพอใจแก่ผูสู้งอาย ุ และควรเป็น

กิจกรรมท่ีใชเ้วลาพอสมควร      ไม่นานจนเกินไป     อีกทั้งยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการและ

ปัญหาพ้ืนฐาน 
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ของผูสู้งอายไุดเ้ป็นอยา่งดี และควรเนน้กิจกรรมท่ีจะช่วยทาํใหผู้สู้งอายอุยูใ่นครอบครัวของตนเอง 

และสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข กิจกรรมต่าง ๆ น้ีอาจจะไดแ้ก่ 

   1. กิจกรรมดา้นสุขภาพอนามยั   เช่น     การตรวจสุขภาพ       การทดสอบ

สมรรถภาพของร่างกาย การทดสอบร่างกาย การตรวจความตา้นของโรค การใหค้วามรู้ในเร่ืองของ

การปฏิบติัตนใหพ้น้จากโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ การออกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพ ความรู้เก่ียวกบัการใชย้า

เบ้ืองตน้ และความรู้ท่ีเก่ียวกบัโรคของผูสู้งอายแุละการป้องกนั ตลอดจนการใหค้วามรู้ในเร่ืองของ

การอยูร่่วมกนัในครอบครัวระหว่างเครือญาติ และการเตรียมใจใหพ้ร้อมกบัความเปล่ียนแปลงของ

ร่างกายในดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 

   2. กิจกรรมดา้นการศึกษาตามความสนใจและความถนดั กิจกรรมประเภท

น้ี ไดแ้ก่ การศึกษาในเร่ืองพระพุทธศาสนา การศึกษาเร่ืองพระพุทธรูปและพระเคร่ืองในสมยัต่าง ๆ 

การศึกษาท่ีเก่ียวกบัความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีตนเองเคยทาํอยูใ่นอดีต       และการศึกษาในลกัษณะ

ของงานวิชาชีพในกรณีท่ีมีความสามารถในดา้นนั้น ๆ อยูก่่อนแลว้    เช่น ช่างไม ้  การตดัเยบ็เส้ือผา้ 

งานหตัถกรรมต่าง ๆ เป็นตน้ 

   3. กิจกรรมนนัทนาการ     ไดแ้ก่    กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมความพร้อมของ

ร่างกายในดา้นต่าง ๆ ตามวยัของผูสู้งอาย ุ  เช่น   การละเล่นดนตรีและนาฏศิลป์    การเล่นละครยอ่ย 

การร้องรําทาํเพลงบริการกีฬาในร่มและกลางแจง้ การเล่นเกมส์ต่าง ๆ เป็นตน้ 

   4. กิจกรรมดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ การจดัใหมี้งานในโอกาสต่าง ๆ เช่น วนั

ข้ึนปีใหม่วนัสงกรานต ์เป็นตน้ เพ่ือทาํใหผู้สู้งอายไุดมี้การผอ่นคลายอารมณ์ และไดมี้โอกาสสนุก

ร่าเริงเหมือนบุคคลกลุ่มอ่ืน ๆ ตลอดจนทาํใหเ้กิดความรู้สึกว่าสงัคมยงัสนใจตนเอง 

   5. กิจกรรมดา้นการศาสนา ไดแ้ก่ การจดัใหมี้การทาํบุญ การประกอบพิธี

ทางศาสนาโดยเสรี เช่น การจดัใหมี้การนิมนตพ์ระมาเทศน ์  การจดับาํเพญ็กุศลในโอกาสวนัสาํคญั

ต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา เช่น มาฆบูชา วนัวิสาขบูชา  วนัเขา้พรรษา และวนัออกพรรษา เป็นตน้ 

   6. กิจกรรมดา้นการเผยแพร่ความรู้      ไดแ้ก่     การเผยแพร่ความรู้ในเร่ือง

ข่าวสารอนัเป็นประโยชน์ต่อผูสู้งอาย ุ         การจดับรรยายและสมัมนาในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผูสู้งอายุ โดยการเชิญวิทยากรจากภายนอกท่ีมีคุณวุฒิมาบรรยายเป็นคร้ังคราว เป็นตน้ 

   7. กิจกรรมดา้นการพฒันาสงัคม ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมเพ่ือใหผู้สู้งอายไุด้

มีบทบาทในการพฒันาสงัคม เช่น การจดัใหมี้การทาํความสะอาดวดัและศาสนสถานในโอกาสวนั

สาํคญัต่าง ๆของชาติ เช่น วนัเฉลิมพระชนมพรรษา วนัรัฐธรรมนูญ วนัฉตัรมงคล เป็นตน้ หรือการ

จดัรณรงคง์ดสูบบุหร่ีในวนัพระ   การนาํของขวญัไปเยีย่มทหารท่ีไดรั้บบาดเจ็บอยูต่ามโรงพยาบาล

ต่างๆ เป็นตน้ 
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   8. การทศันศึกษานอกสถานท่ี ไดแ้ก่ การจดันาํเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียว

และโบราณสถานท่ีสาํคญัต่าง ๆ ในต่างจงัหวดั ในบางโอกาส        ทาํใหเ้กิดความสมานสามคัคีและ

ความสนุกสนานร่าเริงในระหว่างสมาชิกดว้ยกนั 

   9. กิจกรรมดา้นการฝึกหดัอาชีพ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมรายได ้    และ

เป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์กบัผูสู้งอาย ุเช่น การทาํไมจ้ิ้มฟัน การทอผา้ไหม การปักและฉลุ

เส้ือ   การทาํงานศิลปประดิษฐ ์ฯลฯ 

   10. กิจกรรมอ่ืน ๆ    เช่น     การส่งเสริมใหผู้สู้งอายเุป็นครูสอนพิเศษ การ

ประพนัธบ์ทเพลงและนวนิยาย การออกแบบและตกแต่งเส้ือผา้ เป็นตน้ 

  จะเห็นไดว้่า        มีกิจกรรมจาํนวนมากท่ีผูสู้งอายสุามารถกระทาํไดเ้พ่ือช่วยให้

ผูสู้งอายมีุโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือทดแทนบทบาทท่ีสูญเสียไปของผูสู้งอาย ุ   การมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม จะส่งผลต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ของผูสู้งอาย ุ   ผูสู้งอายจุะมี

ความสุขในชีวติไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งมีกิจกรรมปฏิบติัอยูอ่ยา่งสม ํ่าเสมอ มีบุคลิกภาพกระฉบักระเฉง มี

บทบาททางสงัคมอยา่งเพียงพอ จะทาํใหผู้สู้งอายมีุความพึงพอใจในชีวิตและปรับตวัไดดี้กว่า

ผูสู้งอายท่ีุไม่มีกิจกรรมหรือบทบาทหนา้ท่ีภารกิจใด  ๆ

 จากการศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีกิจกรรมทางสงัคม    ผูว้ิจยัมีความคิดเห็น

ว่าการมีกิจกรรมทางสงัคมน่าจะเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงกาํหนดให้

การมีกิจกรรมทางสงัคมเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  

 3.1.2 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการร่วมกจิกรรมทางสังคม 

  ดวงจิตต ์ นะนกัวฒัน์ (2550:224) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการดูแลตนเอง

ของผูสู้งอาย ุ :  กรณีศึกษาตาํบลม่วงคาํ   อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย     ผลการศึกษาพบว่าการร่วม

กิจกรรมทางสงัคมเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ

 3.2 แนวคดิเกีย่วกบัความเช่ือวฒันธรรมท้องถิ่นและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  3.2.1 แนวคดิเกีย่วกบัความเช่ือวฒันธรรมท้องถิ่น 

   1.ความหมายของความเช่ือ 

    พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525   ไดใ้หค้วามหมายของคาํ

ว่า “เช่ือ” ดงัน้ีเห็นตามดว้ยมัน่ใจ ไวใ้จ ดงันั้นความเช่ือจึงมีความหมายว่า สภาพท่ีบุคคลมีความเห็น

ตามส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

   จนัทร์ศรี นิตยฤกษ ์(ม.ป.ป. :111) ไดใ้หค้วามหมายขยายความต่อไปอีกว่า 

การมีความเห็นตามดว้ยน้ีอาจจะดว้ยความรู้สึกหรือการไตร่ตรองดว้ยเหตุผล   เม่ือเกิดความเช่ือแลว้

มกัมีการแสดงออกทั้งทางกายคือการปฏิบติัและทางวาจาคือการตกัเตือนสัง่สอนหรือแจง้ใหผู้อ่ื้น
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ทราบ ความเช่ือของบุคคลกลุ่มใดยอ่ยมีความสมัพนัธอ์ยา่งใกลชิ้ดกบัประเพณี สุภาษิต คาํพงัเพย 

ตลอดจนคติแขนงอ่ืนๆของบุคคลกลุ่มนั้น 

   ประสาท  อิศรปรีดาและคณะ (ม.ป.ป.: 4)ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความเช่ือ 

หมายถึงการยอมรับนบัถือหรือยดึมัน่ส่ิงหน่ึงส่ิงใดทั้งท่ีมีตวัตนหรือไม่ก็ตามว่าเป็นความจริงหรือมี

อยูจ่ริงการยอมรับนบัถือน้ี  อาจมีหลกัฐานอยา่งเพียงพอท่ีจะพิสูจน์ไดห้รืออาจจะไม่มีหลกัฐานท่ีจะ

นาํมาใชพิ้สูจน์ใหเ้ห็นจริงเก่ียวกบัส่ิงนั้นก็ได ้

   ภิญโญ จิตตธ์รรม(2518: 54)    ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า   ความเช่ือ  คือส่ิงท่ี

มนุษยค่์อย ๆเรียนรู้และทาํความเขา้ใจโลกมานบัพนัๆปี   และเช่ือว่ามีอาํนาจลึกลบัท่ีจะทาํใหม้นุษย์

ไดรั้บผลดีผลร้ายเม่ือมนุษยก์ลวัอาํนาจของส่ิงลึกลบั  ก็จะกระทาํส่ิงต่างๆเพ่ือมิใหถ้กูลงโทษและทาํ

เพ่ือเอาใจอาํนาจลึกลบันั้นจึงเกิดมีพีธีต่าง ๆ ข้ึน          ความเช่ือต่างๆ จะเส่ือมไปเม่ือความเจริญทาง

วิทยาศาสตร์มาถึงและสามารถพิสูจน์ความจริงใหไ้ดเ้ห็น 

   กล่าวโดยสรุปแลว้     ความเช่ือหมายถึงสภาพท่ีบุคคลใหค้วามมัน่ใจ เห็น

คลอ้ยตามส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้นาํไปปฏิบติัหรือถ่ายทอดใหบุ้คคลอ่ืนไดท้ราบเพ่ือตอ้งการใหเ้กิดความ

มัน่ใจเห็นคลอ้ยตามดว้ยโดยไม่คาํนึงว่าความเช่ือนั้น ๆ          จะมีเหตุผลท่ีสามารถพิสูจน์ไดห้รือไม่ 

   2. แนวคิดเร่ืองระบบความเช่ือ 

   ระบบความเช่ือเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม และเป็นแบบแผนพฤติกรรม

ท่ีกาํหนดใหส้มาชิกในสงัคมมีวิถีชีวิตเป็นแบบอยา่งเดียวกนั           ความเช่ือท่ีเกิดข้ึนมีทั้งท่ีเกิดจาก

ประสบการณ์ของบุคคลก่อใหเ้กิดการรับรู้    รวมถึงความเช่ือท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจากสงัคม ระบบ

ความเช่ือเป็นการรับรู้ของมนุษยท่ี์ไดรู้้จกัโลกหรือธรรมชาติท่ีอาศยัอยู ่   มีประสบการณ์ต่อสรพส่ิง

ต่างๆท่ีอยูร่ายลอ้มตวั ไดเ้รียนรู้โดยกาํหนดส่ิงต่างๆข้ึนตามความรู้ทางวฒันธรรมท่ีตนเองไดรั้บการ

ถ่ายทอดมา เม่ือมนุษยมี์ความเช่ือ    ความเช่ือนั้นมกัมีลกัษณะท่ีเป็นจริงตามการรับรู้ซ่ึงผา่นขั้นตอน

ของความสงสยั การตรวจสอบอยา่งง่ายๆ  จนกระทัง่เป็นความรู้ท่ีถกูตอ้ง ( อานนัท ์กาญจนพนัธุ์

และคณะ 2533, อา้งถึงใน มศัยา แซ่จึง 2547 : 15 ) 

   ระบบความเช่ือส่งผลต่อแบบแผนการกระทาํ      มนุษยจ์ะปฏิบติัหรือไม่

ข้ึนอยูก่บัระบบสงัคมวฒันธรรมท่ีมนุษยไ์ดเ้ลือกสรรว่าเป็นประโยชน์และเกิดผลในแง่ดี  จึงยดึถือ

เป็นแบบฉบบัเดียวกนั อิทธิพลของความเช่ือท่ีมีผลต่อแบบแผนพฤติกรรมน้ี ก็คือความพยายามท่ีจะ

ใหส้มาชิกดาํเนินชีวิตเป็นแบบอยา่งเดียวกบัผูอ่ื้นในสงัคมได ้     โดยเร่ิมกระบวนการน้ีตั้งแต่ระดบั

ครอบครัว คือครอบครัวจะทาํหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้   ความเช่ือ   ใหแ้ก่สมาชิกใหม่ใหเ้ขา้ใจถึงเร่ือง

ต่างๆจนเขาสามารถกระทาํท่ีถกูตอ้งตามหนา้ท่ีท่ีสงัคมกาํหนดอยา่งเหมาะสม            สอดคลอ้งเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนั ในสถาบนัทางสงัคมตามระบบวฒันธรรมของสงัคมนั้น  ๆ     การถ่ายทอดความ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

70 

เช่ือใหแ้ก่สมาชิกถือเป็นการปลกูฝังและเตรียมบุคคลใหส้ามารถแสดงบทบาทไดอ้ยา่งครบถว้น ซ่ึง

บุคคลจะอยูใ่นวิถีชีวิตร่วมกนัเป็นการใหบุ้คคลไดมี้การเรียนรู้     มีแรงจูงใจ    ความรู้สึก       ทกัษะ 

และการรับรู้ ซ่ึงถือเป็นการถ่ายทอดระบบวฒันธรรมใหแ้ก่สมาชิก (จนัเพญ็     ชูประภาวรรณ   และ

คณะ 2533 :364-365 ) 

   มนุษยใ์นแต่ละสงัคมมีระบบความคิดความเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองสุขภาพและ

ความเจ็บป่วยท่ีแตกต่างกนัไปตามปัจจยัทางดา้นสงัคมวฒันธรรม ประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีสืบ

ทอดกนัมา          ความเช่ือในแต่ละลกัษณะจะมีความหมายและสามารถอธิบายอยา่งเป็นเหตุเป็นผล

ตามระบบความคิดของมนุษยใ์นสงัคมนั้น  ๆ     ความเช่ือในสาเหตุของการเกิดโรคเป็นเง่ือนไขหน่ึง

ของการเลือกวิธีการรักษาตามระบบสงัคมวฒันธรรมตนเอง        ในอดีตความเช่ือเก่ียวกบัสาเหตุซ่ึง

อาจเกิดจากส่ิงใดก็ตามท่ีมนุษยคิ์ด   เช่น    พระเจา้    ปีศาจ   บรรพบุรุษ วิญญาณชัว่ร้าย หรืออาํนาจ

เหนือธรรมชาติท่ีส่งผลต่อมนุษย ์          ทั้งน้ีเพราะมนุษยย์งัไม่เขา้ใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ เม่ือเกิด

ความเช่ือในสาเหตุการเกิดโรคเช่นไร     ก็จะคิดหาวิธีท่ีจะรักษาตามความเช่ือท่ีไดรั้บการเรียนรู้และ

ถ่ายทอดดว้ยวิธีการต่าง ๆ     เพราะความเช่ือบางคร้ังไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เป็น

พ้ืนฐาน และไม่ตอ้งการพิสูจน ์    ผูเ้ช่ือเพียงแต่ยอมรับว่าส่ิงนั้นมีจริง และเป็นจริง ดงันั้นการเยยีวยา

รักษาจึงเป็นความรู้ทางวฒันธรรมท่ีสัง่สมกนัมา        และเม่ือเกิดความรู้ความเขา้ใจต่อปรากฏการณ์

ต่างๆมากข้ึน                ความเช่ือในเร่ืองสาเหตุการเกิดโรคและความเจ็บป่วยจึงเปล่ียนแปลงไปตาม

พฒันาการของสงัคมและวฒันธรรม ( อานนัท ์กาญจนพนัธแ์ละฉลาดชาย รมิตานนท ์2533: 115, 

อา้งถึงใน มศัยา แซ่จึง 2547: 16) 

   3. สาเหตุท่ีมาของความเช่ือ 

   พระยาอนุมานราชธน (2502 : 28-29)   ไดก้ล่าวถึงมลูเหตุความเช่ือไวว้่ามี

ความเป็นธรรมดาอยูอ่ยา่งหน่ึง     ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอะไรหรือส่ิงไร ถา้มีลกัษณะท่ียงัปกปิดเป็นเร่ือง

ลึกลบัอยูไ่ม่เผยออกใหป้รากฏเห็นเร่ืองนั้นหรือส่ิงนั้นยอ่มทาํใหเ้กิดความสงสยัอยากรู้อยากเห็น ยิง่

ปิดบงัมากเท่าใดก็ยิง่เร้าใจใหอ้ยากรู้อยากเห็นมากข้ึนเท่านั้น    ไม่สามารถจะรู้ไดเ้ห็นไดก้็ตอ้งใชว้ิธี

นึกเอาหรือเดาใหส้ะใจว่าคงจะเป็นอยา่งนั้นอยา่งน้ี      โดยอาศยัเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีเห็นว่าใกลเ้คียง

กบัท่ีตนเคยรู้เคยเห็นมาก่อน หรือไม่      ก็นึกเดาเอาตามเร่ืองราวท่ีเคยมีกล่าวหรือบอกเล่าไวก่้อนถา้

เร่ืองราวท่ีไดรั้บบอกเล่าไปตรงกบัอารมณ์ท่ีตอ้งการจะเช่ืออยูแ่ลว้ก็จะเช่ือทนัที 

   ภิญโญ จิตตธ์รรม (2518: 54-55) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุความเช่ือว่า น่าจะมี

ท่ีมาจากความกลวัความทุกขแ์ละทาํอยา่งไรจึงมีความสุข ต่อมาไดมี้ผูมี้ปัญญานาํเอาเร่ืองความกลวั

มาใชป้ระกอบการอบรมสัง่สอน บางเร่ืองอาจงมงายไร้สาระ      แต่บางเร่ืองเม่ือปฏิบติักนัไปนาน ๆ 

ยอ่มกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติัของสงัคม และเป็นมรดกสืบทอดกนัมา 
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  ประสาท อิศรปรีดา และคณะ (ม.ป.ป.: 2)          กล่าวว่าน่าจะมีมลูเหตุจูงใจมาจาก

อิทธิพลของธรรมชาติท่ีมีอาํนาจเหนือคนเม่ือผนวกกบัความไมรู้้ จึงทาํใหค้นตอ้งไขว่ควา้หาส่ิง ยดึ

เหน่ียวเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจอบอุ่นใจและเป็นท่ีพ่ึงทางใจ      อน่ึงระบบความเช่ือของทอ้งถ่ินอาจมี

มลูเหตุรากฐานมาจากศาสนาหรือค่านิยมของสงัคม 

  หม่อมเจา้หญิงพนูพิศมยั ดิศกุล(2520, อา้งถึงใน ก่ิงแกว้ อตัถากร 2520: 92)   ได้

ทรงอธิบายไวว้่าความเช่ือเกิดจากส่ิงท่ีมีอาํนาจเหนือมนุษยท่ี์แต่เดิมยดึถือธรรมชาติเป็นท่ีพ่ึง  ต่อมา

เม่ือมีศาสนาเกิดข้ึนจึงมุ่งยดึถือเหล่าเทพเจา้    ภูตผปีีศาจ          ซ่ึงคิดว่ามีตวัตนเป็นสรณะ  สามารถ

ช่วยเหลือไดใ้นยามทุกขย์าก 

  บุปผา ทวีสุข (2520: 156-158)   ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือคติชนวิทยาว่าสาเหตุ 2 ประ 

การท่ีมนุษยส์ร้างความเช่ือข้ึนมา กล่าวคือ 

   1. ความเช่ือเกิดจากความกลวัของมนุษย ์    หรือความไม่รู้ของมนุษย ์หรือ

บางส่ิงมนุษยห์าเหตุผลไม่ได ้       แต่มนุษยก์็เช่ือว่าผลทั้งหลายตอ้งมาจากการกระทาํของผูใ้ดผูห้น่ึง 

แต่ไม่ทราบว่ามาจากใครจึงอาจสมมติว่าเป็นการกระทาํของเทพ   ภูตผ ี  ปีศาจ   เช่น    ฝนตก ฟ้าผา่ 

นํ้าท่วม ไฟไหม ้ก็เป็นเร่ืองของธรรมชาติ มนุษยส์มยัก่อนอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลเหล่าน้ี       จึงสมมติให้

มีเทพต่างๆประจาํ เช่น   พระพิรุณ    พระแม่คงคา   พระเพลิง    นางเมขลา  รามสูร เป็นตน้ หรือเกิด

โรคต่างๆซ่ึงมนุษยไ์ม่ทราบสาเหตุ   เช่น โรคห่า ก็จะมีการทาํพิธีอาพาธพินาศเพ่ือใหโ้รคภยัไขเ้จ็บ

น้ีหมดไป เป็นความเช่ือเน่ืองจากไม่รู้ขอ้เท็จจริงความเช่ือท่ีมีสาเหตุมาจากความกลวัและความไมรู้้

น้ี เม่ือวิวฒันาการต่างๆเจริญข้ึน   ก็สามารถอธิบายเหตุผล สืบหาขอ้เท็จจริงไดค้วามเช่ือบางอยา่งจึง

อาจเส่ือมคลายหรือค่อยๆหมดไป เลิกร้างไปในท่ีสุด เช่น การแห่นางแมวขอฝน เป็นตน้ 

   2. ความเช่ืออนัเกิดจากมนุษยท่ี์มีความฉลาด       มีประสบการณ์มากกว่ามี

เจตนาท่ีจะใหค้นอ่ืนๆในกลุ่มชนหรือสงัคมนั้นเช่ือฟังและปฏิบติัตาม      จึงตั้งความเช่ือข้ึนโดยแฝง

เหตุผลต่าง ๆ กนัไป เช่น 

    2.1 เพ่ือความเป็นระเบียบของสงัคม    เช่น    หา้มฉ่ีรดจอมปลวก

อวยัวะเพศจะบวม 

    2.2 เพ่ือความเป็นอยูมี่มารยาท มีความรอบคอบและประณีต เช่น 

ไม่ใหกิ้นขา้วในหมอ้ หา้มเยบ็ผา้ในตวั หา้มร้องเพลงในครัว 

    2.3 เพ่ือสุขภาพอนามยั การป้องกนัโรคและการรักษาความ

ปลอดภยั เช่น ไม่ใหน้อนตอนเยน็ตะวนัจะทบัตา หา้มนอนใตข่ื้อผจีะอาํ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

72 

    2.4 เพ่ือผลทางดา้นจิตใจ    เช่น      เกิดกาํลงัใจ       เกิดความหวงั 

เกิดความอุตสาหะหรือเพ่ือความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํความดี   เช่น  ใหต้กับาตรร่วมขนัจะไดพ้บกนัอีกชาติ

หนา้ ก่อนออกจากบา้นใหส้วดมนตก์ารเดินทางจะปลอดภยั 

    2.5 อ่ืนๆ เช่นตอ้งการใหเ้ป็นผูมี้ความเมตตา มีความหกัหา้มใจ

อ่ืน ๆ นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้  เช่น     ไม่ใหร้้องใหน้ํ้ าตารดศพจะทาํใหว้ิญญาณของผูต้ายไม่เป็นสุข 

  กล่าวโดยสรุปแลว้ ความเช่ือของคนมีสาเหตุสองประการดงัน้ี    ประการแรก คือ

ความไม่รู้ เพราะจากความไม่รู้จึงทาํใหเ้กิดความกลวั เม่ือมีความกลวัจึงตอ้งคิดสร้างความเช่ือข้ึนมา 

เพ่ือเป็น ท่ีพ่ึงทางใจ       ทาํใหเ้กิดความรู้สึกมัน่คงและอบอุ่นใจข้ึน          ประการท่ีสองคือ มนุษยมี์ 

ความฉลาด มีประสบการณ์   จึงสร้างความเช่ือข้ึนมาซ่ึงมีเจตนาจะใหค้นอ่ืนๆในกลุ่มชนหรือสงัคม 

นั้นเช่ือฟังและปฏิบติัตามโดยแฝงเหตุผลไวเ้พ่ือความสุข        และเป็นระเบียบของการอยูร่่วมกนัใน

สงัคม           

  จากท่ีกล่าวมาแลว้ทั้งหมดน้ี     จะสามารถสรุปไดว้่าการศึกษาเร่ืองความเช่ือมีการ

แยกประเภท ของความเช่ือออกเป็นพวกๆ      และมีการแบ่งแตกต่างกนัออกไปหลายแบบ แต่พอจะ

สรุปไดว้่าความเช่ือมีสามกลุ่มใหญ่ๆ        คือ  ความเช่ือเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยด์ว้ยกนั 

ความเช่ือเก่ียวกบัความสมัพนัธก์บัธรรมชาติ  และความเช่ือเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บั

ส่ิงท่ีนอกเหนือไปจากธรรมชาติ              ทั้งน้ีเพราะความเช่ือมีอยูม่ากมาย มีอยูท่ั้งในชีวิตประจาํวนั

ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม วรรณกรรม  และการปกครองของประเทศ       ในงานวิจยัคร้ังน้ี

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกเฉพาะประเภทของความเช่ือท่ียงัมีอยูใ่นชุมชนท่ีศึกษาและมีการปฏิบติัสืบต่อกนัมาใน

ปัจจุบนั ไดแ้ก่  ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ดา้นการป้องกนัและรักษาโรค     และความเช่ือดา้นการ

รับประทานอาหาร 

  4.ความเช่ือดา้นการป้องกนัและรักษาโรค 

  ในสมยัก่อนเม่ือเจ็บป่วยสมาชิกในชุมชนจะรักษาดว้ยสมุนไพรควบคู่กบัคาถา 

อาคมซ่ึงในปัจจุบนัก็ยงัคงมีอยูบ่า้งแต่ไม่นิยมมากเท่ากบัสมยัก่อน      เน่ืองจากความเช่ือน้ีส่วนใหญ่

เป็นของชาวไทยโซ่งซ่ึงปัจจุบนันิยมรักษาแบบแผนปัจจุบนัมากข้ึน   ปัจจุบนัการรักษาแบบพ้ืนบา้น

ยงัคงมีอยูโ่ดยรักษาควบคู่กบัการรักษาแบบแผนปัจจุบนั 

   4.1  ความเช่ือเก่ียวกบัสมุนไพร 

   หลายชุมชนในภาคตะวนัตก  เช่น   จงัหวดันครปฐม  ราชบุรี   ในหมู่บา้น

ท่ีมีคนไทยเช้ือสายโซ่ง    มอญ  ลาว    จะมีหมอพ้ืนบา้นท่ีรักษาโรคภยัไขเ้จ็บซ่ึง        คนในหมู่บา้น

เรียกว่า “หมอปัดเป่า” รักษาโดยการใชค้าถาอาคมปัดเป่าส่ิงไม่ดีควบคู่กบัการใชส้มุนไพร 
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นอกจากน้ีคนไทยทัว่ไปและชาวไทยโซ่งยงัมีการปลกูสมุนไพรในบา้นเพ่ือดูแลรักษาตวัเองและ

ครอบครัวดว้ย สมุนไพรท่ีนิยมใชรั้กษาอาการเจ็บป่วยเลก็ๆนอ้ยๆ มีดงัน้ี 

       ทอ้งอืด ลมในกระเพาะ ใชล้กูยอตม้นํ้ าด่ืม ในเด็กจะใชใ้บสาระแหน่ 

ขยี้ แลว้เอามาทาท่ีทอ้งเพ่ือบรรเทาอาการทอ้งอืด  

         4.1.1   แมลงต่อย ใชเ้สลดพงัพอนตาํกบัเหลา้แลว้นาํมาวางบนแผล

เพ่ือถอนพิษ  

         4.1.2  ผืน่คนั ใชใ้บพลขูยี้กบัเหลา้แลว้ทา หรือตม้โดยตาํใบมะขาม ใบ

ไพล ใบแจง้แลว้นาํมาอาบ    

         4.1.3  โรคบวม ใชห้วัไพลมาตาํห่อใส่ผา้แลง้ชุบนํ้ าร้อนประคบตรงท่ี

บวม 

         4.1.4   ปวดฟันใชเ้ปลือกข่อยมาตาํกบัเกลือแลว้ใชฟั้นกดัจะบรรเทา

อาการปวด 

         4.1.5   นํ้าร้อนลวก จะราดดว้ยนํ้ าปลาหรือใชว้่านหางจระเข ้(เลือกใช้

เฉพาะท่ีเป็นวุน้) ทาก็ได ้

         4.1.6  ปวดทอ้ง ใชต้ะไคร้แดงตม้นํ้ าแลว้ด่ืม 

         4.1.7  ลมพิษ เริม ใชใ้บพลตูาํผสมกบัเหลา้แลว้ทา หรือใชเ้หลา้ทาผืน่

ลมพิษโดยตรง ฯลฯ 

   4.2 ความเช่ือเก่ียวกบัคาถาอาคม 

   มีความเช่ือว่าผูมี้คาถาอาคมจะมีขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการกินอาหาร ซ่ึงส่วน

ใหญ่มกัจะเป็นขอ้หา้ม   โดยจะมีเหตุผลอยูเ่บ้ืองหลงัว่า พืชผกัเหล่าน้ีจะทาํใหค้าถาเส่ือมลง พืชผกัท่ี

หา้มกิน   คือ      มะขามป้อมอนัเป็นพืชท่ีอยูใ่นตาํนานเร่ือง ทรพี ทรพา      จากตาํนานน้ีไดถ้กูนาํมา

เป็นขอ้หา้มของคนท่ีมีคาถาท่ีจะไม่กินมะขามป้อม              ในขณะเดียวกนัจะนิยมใชส้ม้ป่อยมาใช้

ในพิธีกรรมต่างๆ   เช่น  การลา้ง   เสนียดจญัไร      การนาํมาใชส้ระหวั เป็นตน้ สาํหรับผกัท่ีหา้มกิน

นั้น ไดแ้ก่ นํ้ าเตา้ฟักเขียว และโหระพา        โดยถือว่าผกัเหล่าน้ีกินแลว้ทาํใหอ่้อนแรงลง คาถาอาคม

เส่ือม        นอกจากขอ้หา้มเหล่าน้ีแลว้ คนเหล่าน้ีจะไม่กินอาหารในงานศพ    นอกจากน้ีจะเป็นเวลา

หลงัจากเผาศพเสร็จแลว้ถึงกินไดโ้ดยถือว่ากินของผ ีผจีะข่มเอาได ้      ความเช่ือน้ียงัมีอยูเ่พราะกลุ่ม

หมอพ้ืนบา้นต่างๆ ยงัคงยดึมัน่กบัความเช่ือเหล่าน้ีจริง  ๆ   นอกจากน้ียงัเช่ือว่ามีคาถารักษาโรค ดงัน้ี 

          4.2.1  คาถาดบัพิษไข ้– ตวัร้อน 

          4.2.2  คาถาสูนฝี ใชเ้สกปูน ใชว้งกลมหวัฝี 

           4.2.3 คาถาพ่นตาแดง ตาเจ็บ 
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   4.2.4  คาถาคดัเลือดใหเ้ลือดหยดุไหล 

   4.3 ความเช่ือเก่ียวกบัโรคบางชนิด 

              ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัโรคงูสวดัท่ีไม่เคยเปล่ียนแปลงคือความเช่ือท่ีว่า       ถา้

งูสวดัลุกลามพนัรอบตวัแลว้ตอ้งเสียชีวิต        เน่ืองจากในสมยัโบราณไม่มียาฆ่าเช้ือไวรัสเหมือนใน

ปัจจุบนั  ไม่มีการดูแลผวิพรรณเหมือนในปัจจุบนั ทาํใหผู้ท่ี้เป็นงูสวดัซ่ึงมีแผลเป็นบริเวณกว่าง อาจ

ไดรั้บการดูแลท่ีไม่เหมาะสม ทาํใหติ้ดเช้ือ และลุกลามจนอาจทาํใหเ้สียชีวิตได ้

   4.4 ความเช่ือเก่ียวกบันํ้ ามนต ์

   นํ้ามนต"์ คือ นํ้ าท่ีผา่นพิธีนํ้ ามนต ์ปกติจะสาํเร็จดว้ยการเจริญพระพุทธ

มนตข์องพระสงฆ ์ในงานพิธีมงคลต่างๆ หรือการเสกของพระภิกษุ   หรือ คฤหสัถ ์ผูท้รงวิทยาคุณ 

กล่าว  คือ ผา่นการทาํสมาธิ ท่ีแน่วแน่ และพระปริตร ท่ีเป็นมนตท์างศาสนา มาแลว้    นํ้ามนต ์นิยม

นาํมาอาบ ด่ืม   หรือประพรมท่ีศีรษะ         คติความเช่ือเร่ืองนํ้ ามนตน์ั้น นอกจากความเป็นสิริมงคล

สาํหรับผูป้ระพรม อาบ และด่ืมแลว้     ยงัมีคติความเช่ือดว้ยว่า นํ้ ามนตย์งันาํความสวสัดีมีโชคมาให ้

ตลอดถึงกาํจดัปัดเป่าส่ิงอปัมงคล อนัตราย ภยัพิบติัต่างๆ ได ้ 

   4.5 การรักษาดว้ยยาหมอ้ 

   การรักษาดว้ยยาหมอ้ ยาหมอ้เม่ือตม้ใหค้นไขกิ้นนั้น คนไขต้อ้งนึกถึงครู

บาอาจารยข์องตาํรับยาก่อนกินทุกคร้ัง การตม้ยาหมอ้เม่ือไดต้วัยาท่ีหมอยาจดช่ือใหแ้ลว้  ผูป่้วยหรือ

ญาติจะไปซ้ือเคร่ืองยา        แลว้นาํกลบัมาเพ่ือตม้ใหผู้ป่้วยรับประทาน  เพ่ือช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ 

  5.ความเช่ือดา้นการรับประทานอาหาร 

  สถาบนัไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดมี้การศึกษาและถ่ายทอดองคค์วามรู้

ในเร่ืองของ “อาหารกบัความเช่ือในสงัคมไทย” ข้ึน เพ่ือเป็นการเผยแพร่  และย ํ้าเตือนใหค้นรุ่นหลงั

ไดเ้กิดความตระหนกัถึงวิถีชีวิต ความเช่ือท่ีมีมาชา้นาน 

   ยพิุน เข็มมุกด ์(2552:89-91)  ใหค้าํอธิบายว่า วฒันธรรมการกินดั้งเดิมเป็นไปตาม

บรรพบุรุษ    อาหารส่วนใหญ่ไดม้าจากธรรมชาติ เช่น  ของป่า หรือส่ิงท่ีอยูภ่ายในบริเวณบา้น เช่น 

พืช ผกั และสตัวท่ี์เล้ียงไวเ้อง โดยรวมไปถึงอาหารท่ีเกิดข้ึนตามฤดูกาล  เช่น   หน่อไมป่้า   เห็ดป่า

นานาชนิด  เม่ือกล่าวถึงความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารนั้น     พบว่าส่วนใหญ่จะเนน้ไปในเร่ืองของ

การดูแลรักษาตวัเอง อยา่งคนป่วยจะหา้มกินของแสลง เช่น หากเป็นไข ้ไม่สบาย หา้มกินเน้ือววั ซ่ึง

หากกินเช่ือว่าจะรักษาไม่หาย เม่ือเป็นฝี  หนอง หา้มกินของหมกัดอง ของเค็ม   ในส่วนของคนทอ้ง

จะมีขอ้หา้ม และความเช่ืออยูม่ากยกตวัอยา่งเช่น คนท่ีใกลค้ลอดจะหา้มกินหอย เพราะเช่ือว่าเด็กจะ

มีพฒันาการท่ีเช่ืองชา้ หรือบางพ้ืนท่ีจะบอกว่าเด็กจะพดูมาก “พดูเป็นต่อยหอย” แต่ใหกิ้นอาหารท่ีมี

ลกัษณะล่ืนไหล เพราะจะทาํใหค้ลอดง่าย หา้มกินเต่าเพราะอายเุด็กจะสั้น หา้มกินผกัท่ีมีมือเกาะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

75 

เพราะจะทาํใหค้ลอดยาก  บางคร้ังหากคลอดไม่ออกแสดงว่าในอดีตเคยด่าว่าพ่อแม่ของตวัเอง ตอ้ง

ทาํการขอขมาแลว้ใหน้าํชายผา้ซ่ินผา้นุ่งของแม่มาแช่นํ้ าแลว้ด่ืม ก็จะทาํใหค้ลอดเป็นปกติ    ในส่วน

ของโรคภยัไขเ้จ็บก็มีอาหารท่ีเป็นของแสลงเช่น คนเป็นริดสีดวงทวารจะหา้มกินปลาไหล     ปลา

กระเบน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีอาหารตามฤดูกาลท่ีช่วยเสริมธาตุในร่างกาย เช่น ในฤดูฝนตอ้งกิน

ของท่ีมีรสเผด็ร้อน ถา้ฤดูร้อนก็กินของท่ีมีรสเยน็ อยา่งนํ้ ามะพร้าว   ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดเ้รียกว่าเป็น

ความเช่ือแต่เป็นภูมิปัญญาพ้ืนบา้นท่ีสัง่สมกนัมายาวนาน  
  ดา้นงานพิธีกรรมต่าง  ๆหากเป็นงานมงคลจะนิยมทาํลาบเป็นงานท่ีแสดงถึงการมี

พวกพอ้งของเจา้ของงาน ตามคตินิยมจึงตอ้งเล้ียงขนมจีน   ถือเคลด็ว่าเป็นคนมีเสน้สายหากเป็นงาน

อวมงคลจะไม่นิยมทาํอาหารท่ีมีเสน้สายหรือผกัท่ีไม่เป็นมงคล  เช่น ฟัก  หยวก ซ่ึงเช่ือว่าในอดีตคน

โบราณจะใชข้องเหล่าน้ีในการดูดกล่ิน   ดูดนํ้ าเหลืองของศพในโลงจึงไม่ควรนาํมาทาํอาหาร   ใน

งานแต่งงานก็จะกินเหนียว (ขา้วเหนียว)   ส่วนงานศพก็จะไม่นิยมทาํอาหารประเภทปลา  ส่วนใหญ่

จะตอ้งลม้ววัเป็นอาหาร ซ่ึงเป็นค่านิยมท่ีว่าดว้ยศกัด์ิศรี ถือเป็นการใหเ้กียรติผูต้าย    อีกทั้งกลายเป็น

ส่ิงแสดงถึงความหนา้ใหญ่ ใจโตของเจา้ของงาน       ซ่ึงในอดีตววัท่ีนาํมาเป็นอาหารในบางงานตอ้ง

เป็นววัท่ีลกัขโมยมา จะเป็นการบ่งบอกถึงการมีบารมีของเจา้ของงาน แต่ในปัจจุบนัน้ีไม่มีแลว้  

  นอกจากน้ียงัพบว่าส่วนใหญ่มีความเช่ือตามหลกัศาสนา    จุลทศัน์ พยาฆรานนท ์   

( 2548:88-92 ) อธิบายว่าตามหลกัพุทธศาสนาจะหา้มกินเน้ือสตัว ์ 10 อยา่ง     คือ    คน  ชา้ง   มา้  งู 

สิงห์ เสือ สุนขั แมว หอยขม หอยโข่ง เต่า ตะพาบนํ้ า และ นกแร้ง นกแสก นกเคา้ อีกทั้งสตัวท่ี์โดน

ฟ้าผา่ตายก็หา้มกินเพราะเป็นอปัมงคล หา้มกินของเหลือจากท่ีสตัวกิ์น หา้มกินของเซ่นไหว ้ส่วนขอ้

หา้มท่ีเป็นคติโบราณ เช่น หา้มกินก่อนพระเพราะตายไปจะเป็นเปรต หา้มนัง่กินขา้วตรงประตูบา้น 

เพราะคนจะเห็น ไม่งาม หา้มขดูขา้วกน้หมอ้ เพราะจะทาํใหห้มอ (ดิน) แตก หา้มนอนกิน  เพราะจะ

แช่งใหต้วัเองตาย หา้มกินขา้วใหเ้งาทบัจานขา้ว  เพราะจะมองส่ิงสกปรก กอ้นกรวดไม่เห็น เป็นตน้ 

และยงัมีความเช่ือท่ีเก่ียวกบัสตรี    เช่น หากมีประจาํเดือนหา้มกินมะเฟือง คนทอ้งหา้มกินอาหารรส

จดั เพราะลกูจะหวัลา้น หา้มหญิงสาวกินขนมขนัหมาก เพราะจะไม่มีคนมาขอ เป็นตน้ 

  ปัจจุบนัความเช่ือเหล่าน้ียงัพบอยูบ่า้งในชนบท เพราะอาํนาจการซ้ือยงัมีนอ้ย  ถกู

สัง่สอนอยูเ่สมอและยงัมีตวัอยา่งใหเ้ห็นจากคนเฒ่าคนแก่  คนในชนบทจะอยูก่บัส่ิงใกลต้วัใน

ทอ้งถ่ิน แต่คนเมืองจะอยูก่บัส่ิงอาํนวยความสะดวก ซ่ึงตอนน้ีส่ิงอาํนวยความสะดวกก็เขา้ถึงทุก

พ้ืนท่ีแลว้  แต่เน่ืองจากวิทยาการทางการแพทยก์็เจริญกา้วหนา้ทาํใหค้วามเช่ือ ขอ้หา้มในเร่ืองต่างๆ 

ถกูลบเลือนไปบา้ง  

  3.2.1 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัความเช่ือวฒันธรรมท้องถิ่น 
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  สุวฒันา  ล้ิมยุน่ทรง(2550)ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทยเช้ือสาย

กะเหร่ียง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรีพบว่า ความเช่ือในการบริโภคอาหาร ส่งผลต่อพฤติกรรม

การบริโภคอาหารของคนไทยเช้ือสายกะเหร่ียง   

 จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัเก่ียวกบัความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัมีความคิดเห็น

ว่าในภูมิภาคตะวนัตกมีความหลากหลายทางเช้ือชาติและวฒันธรรม และยงัมีความเช่ือหลงเหลืออยู่

ซ่ึงน่าจะมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ จึงกาํหนดใหค้วามเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ินเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีใช้

ในการศึกษาคร้ังน้ี  โดยแบ่งเป็นความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ินดา้นการป้องกนัและรักษาโรค  และ

ความเช่ือดา้นการรับประทานอาหาร 

 3.3 แนวคดิเกีย่วกบัความรู้การดูแลสุขภาพและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  3.3.1 แนวคดิเกีย่วกบัความรู้การดูแลสุขภาพ 

  การดูแลตนเองตามคู่มือการดูแลสุขภาพตนเองของผูสู้งอาย ุ(กรมอนามยั 2548: 

46-77) กล่าวไวว้่าผูสู้งอายคุวรมีความรู้ในเร่ืองต่างๆดงัน้ี 

   1.การรักษาความสะอาดร่างกาย 

           อาบนํา้ทุกวนั แปรงฟันสะอาดอย่างน้อยวนัละ 2 คร้ัง 

               การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีทุกคนตอ้งทาํเป็น

ประจาํ จะทาํใหร่้างกายสะอาดสดช่ืน และป้องกนัโรคผวิหนงัได ้หากคนเราไม่สนใจดูแล

รักษาความสะอาดของร่างกาย จะก่อใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จ็บ อนัเน่ืองมาจากความสกปรกแมจ้ะ

ไม่มีอนัตรายถึงชีวิตแต่ทาํใหเ้สียสุขภาพเสียเวลาเสียเงินค่ารักษาพยาบาล 

                ข้อควรปฏิบัต ิ

               การทาํความสะอาดร่างกายควรทาํทุกส่วนของร่างกายใหส้ะอาดคือ 

                1. อาบนํ้ าใหส้ะอาดเร่ิมตน้โดยใชน้ํ้ าลบูตวั แขนขาเพ่ือปรับอุณหภูมิ

ของร่างกายแลว้จึงราดนํ้ าใหเ้ปียกทัว่ทั้งตวั ฟอกสบู่ตามส่วนตางๆ ทัว่ร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณ

ลาํคอ รักแร้ง่ามน้ิวมือ ง่ามน้ิวเทา้ ขาหนีบและอวยัวะเพศ ส่วนบริเวณใบหนา้ฟอกสบู่ท่ีบริเวณ

ใบหนา้ ใบหู และซอกหูทั้ง 2 ขา้ง ลา้งดว้ยนํ้ าสะอาดและใชผ้า้เช็ดร่างกายทั้งตวัใหแ้หง้ 

                 2. ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนกินอาหารและหลงัขบัถ่าย  มือเป็นอวยัวะท่ีตอ้ง

ทาํกิจกรรมต่างๆ มากมายมีโอกาสสมัผสัส่ิงสกปรกไดม้าก ก่อนการกินอาหารจะตอ้งลา้งมือดว้ย

การฟอกสบู่ตามง่ามมือซอกเลบ็ใหท้ัว่และใชผ้า้สะอาดเดมือใหแ้หง้ 

               3. สระผมอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 2 คร้ัง    ราดนํ้ าใหผ้มเปียกทัว่ศีรษะ เท

แชมพใูส่ฝ่ามือแลว้ชโลมใหท้ัว่ศีรษะขยี้ผมแลว้เกาศีรษะเบาๆ ลา้งแชมพอูอกดว้ยนํ้ าสะอาด สระซํ้า

อีกคร้ังใชผ้า้สะอาดเช็ดผมใหแ้หง้ 
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                4. ตดัเลบ็มือเลบ็เทา้ใหส้ั้นอยูเ่สมอสปัดาห์ละ 1 คร้ัง    ลา้งมือ ลา้งเทา้ให้

สะอาดก่อน ตดัเลบ็มือเทา้ใหส้ั้นเสมอแนวเน้ือใตผ้วิหนงั แลว้ตะใบเลบ็เพ่ือลบรอยคมของเลบ็ท่ีตดั

ใหม่ 

                5. แปรงฟันอยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ังเชา้และก่อนนอน    คนเราเม่ือเขา้สู่วยั

สูงอายจุะสูญเสียฟันแท ้และตอ้งใชฟั้นปลอมช่วย   จึงควรรักษาสุขภาพของเหงือกและฟันใหมี้อายุ

การใชง่้านไดอ้ยา่งยาวนาน      แปรงท่ีใชค้วรมีขนแปรงอ่อนนุ่มปลายขนแปรงมนเพ่ือป้องกนัไม่ให้

ฟันสึกและเหงือกเป็นแผล วิธีการแปรงฟันใหส้ะอาดทาํได ้ดงัน้ี 

                        1. การวางแปรงท่ีถกูตอ้ง  วางแปรงท่ีรอยต่อระหว่างเหงือกและฟัน

ในลกัษณะเอียงมุม 45 องศา  

                     2. การขยบัแปรงท่ีถกูตอ้ง ใหข้ยบัแปรงไปมาเป็นรูปวงกลม  โดยท่ี

ปลายขนแปรงอยูก่บัท่ีหรืออยูใ่นตาํแหน่งเดิมประมาณ 10 วินาทีต่อฟันแต่ละซ่ี 

                      3. การแปรงฟันดา้นนอก   วางแปรงในลกัษณะเดียวกบัขอ้ท่ี 1  และ

ขยบัแปรงเช่นเดียวกบัขอ้ท่ี 2 ทาํความสะอาดฟันทั้งดา้นบนและดา้นลา้ง 

                     4. การแปรงฟันดา้นในวางแปรง   และขยบัแปรงเช่นเดียวกบัขอ้ท่ี 3 

                    5. การแปรงฟันดา้นบดเค้ียว     วางแปรงขา้งบนฟันท่ีใชเ้ค้ียวอาหาร

ทั้งดา้นบนและดา้นลา้ง แลว้ขยบัแปรงถไูปมา 

        ข้อควรจาํ 

             1. หลีกเล่ียงการกินลกูอม      หรือขนมหวานเหนียวซ่ึงลว้นมีนํ้ าตาลเป็น

ส่วนผสม และเป็นอาหารอยา่งดีของเช้ือโรคในช่องปาก 

              2. ตรวจสุขภาพในช่องปากอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง          เพราะนอกจากจะ

ไดรั้บคาํแนะนาํท่ีถกูตอ้งแลว้ยงัไดรั้บการตรวจรักษาตั้งแต่แรกเร่ิมเป็นดว้ย 

            3. หา้มใชฟั้นกดัขบของแข็ง จะทาํใหฟั้นแตก ฟันหกัหรือฟันเก 

                    4. ถา้ใส่ฟันปลอมชนิดถอดได ้ก่อนนอนควรถอดออก แลว้แช่นํ้ าไว ้เพ่ือ

ไม่ใหฟั้นปลอมแหง้กรอบ และตอ้งเปล่ียนนํ้ าทุกคร้ังท่ีแช่ฟันปลอม 

                  5. ถา้ใส่ฟันปลอมทั้งปาก ใหไ้ปพบทนัตแพทยทุ์ก 2 ปี    ถา้ใส่ฟันปลอม

เพียงบางซ่ี ใหไ้ปพบทนัตแพทยทุ์ก 6 เดือน 

                 การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายทุกส่วนของอวยัวะเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีทุกคน

จะตอ้งทาํเป็นประจาํทุกวนัตามความเหมาะสม      กล่าวคือควรอาบนํ้ าทุกวนัอยา่งนอ้ยวนัละ 1 คร้ัง 

ลา้งมือก่อนกินอาหารและหลงัการขบัถ่าย   สระผมอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 2 คร้ัง ตดัเลบ็มือเลบ็เทา้ให้
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สั้นอยูเ่สมอสปัดาห์ละ 1 คร้ัง และแปรงฟันอยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง  จะช่วยใหมี้บุคลิกภาพท่ีดีสะอาด

สดใสปราศจากโรคท่ีป้องกนัได ้เช่น โรคผวิหนงั โรคทางเดินอาหาร เป็นตน้  

    2.การรับประทานอาหาร 

       กนิอาหารสุกสะอาด วนัละ 3 มือ้ให้ถือ 5 หมู่ 

              อาหารเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของคนเราทาํใหร่้างกายของเรา    มีชีวิตอยู่

ไดอ้ยา่งปกติสุข    การกินอาหารถกูหลกัครบถว้น เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกายทุกวนัและท่ี

สาํคญัจะตอ้งกินอาหารท่ีปรุงสุกสะอาด     ปราศจากการปนเป้ือนของเช้ือโรคและสารเคมี จะทาํให้

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อย         หากเรากินอาหารไม่ไดส้ดัส่วนตามความตอ้งการของ

ร่างกาย ในแต่ละวนั จะทาํใหเ้กิดการเจ็บป่วย ก่อใหเ้กิดโรคขาดสารอาหาร หรือโรคอว้นได ้

               ข้อควรปฏิบัต ิ

                1. เลือกซ้ืออาหารสด    สะอาด    ปราศจากสารพิษ   ควรคาํนึงถึงประโยชน์และ

คุณค่าทางโภชนาการเลือกซ้ืออาหารตามตามฤดูกาล จะทาํใหไ้ดอ้าหารท่ีมีคุณภาพดี ราคาถกูอาหาร

ประเภทผกัสด ควรลา้งนํ้ าหลายๆ คร้ัง หรือแช่นํ้ าผสมด่างทบัทิม เพ่ือใหป้ลอดภยัจากสารพิษ 

               2. รู้จกัการปรุงอาหารเพ่ือสงวนคุณค่าของอาหาร ใหไ้ดรั้บประโยชน์เต็มท่ี เช่น 

ลา้งก่อนหัน่ เป็นตน้ 

            3. กินอาหารใหถ้กูสดัส่วนเหมาะสมกบัวยั วนัละ 3 ม้ือ   เช่น   ควรลดอาหารท่ีมี

ไขมนัสูง ไดแ้ก่ อาหารจาํพวกของทอด เน้ือสตัวท่ี์มีไขมนัติดมากๆ     ลดอาหารท่ีมีคลอเลสเตอรอล

สูง เช่น ไข่แดง แกง หรือขนมใส่กะทิ เป็นตน้ 

             4. กินอาหารใหค้รบ 5 หมู่ เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย     และกินใหถ้กู

หลกัโภชนาการทุกวนั 

             หมู่ท่ี 1 ไดแ้ก่ เน้ือสตัว ์ไข่ นม ถัว่เมลด็แหง้ ใหโ้ปรตีน 

           หมูท่ี่ 2 ไดแ้ก่ ขา้ว แป้ง นํ้ าตาล ใหพ้ลงังาน 

          หมู่ท่ี 3 ไดแ้ก่ ผกัต่างๆ ใหว้ิตามินและเกลือแร่ 

           หมู่ท่ี 4 ไดแ้ก่ ผลไม ้ใหเ้กลือแร่ วิตามิน 

           หมูท่ี่ 5 ไดแ้ก่ ไขมนัจากพืช และสตัว ์ใหพ้ลงังาน 

          5. กินอาหารปรุงสุกใหม่ และใชช้อ้นกลางในการกิน อาหารร่วมกนั อาหารท่ีปรุง

สุกแลว้วางท้ิงไวอ้าจเกิดการปนเป้ือน   ทาํใหเ้กิดโรคระบาดทางเดินอาหารไดแ้ละในการกินอาหาร

ร่วมกนั หากไม่ใชช้อ้นกลางก็จะทาํใหติ้ดเช้ือโรคไดโ้ดยทางนํ้ าลาย   เช่น ไขห้วดั   ไวรัสตบัอกัเสบ 

วณัโรค เป็นตน้ 
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         6. หลีกเล่ียงการกินอาหารสุกๆ ดิบๆ อาหารรสจดัของหมกัดองและอาหารใส่สี

ฉูดฉาด 

                         6.1   อาหารประเภทเน้ือสตัวต่์างๆ หากกินสุกๆ ดิบๆ แลว้  จะทาํใหเ้กิดโรค

ได ้เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคพยาธิต่างๆ เป็นตน้ 

                                    6.2   อาหารรสจดั และของหมกัดอง เช่น  ผกั ผลไมด้อง ไม่เกิดประโยชน์ต่อ

ร่างกาย ควรรับประทานอาหารสดผลไมส้ด จะดีกว่า 

                   6.3  อาหารใส่สีฉูดฉาด ส่วนใหญ่จะใส่สีสงัเคราะห์ซ่ึงมีโลหะปะปนอยู ่เป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ ทาํใหร่้างกายอ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร   โลหิตจาง   และอาจทาํใหเ้กิดโรคมะเร็งได ้

ควรหลีกเลียงอาหารท่ีมีสีจดัใหเ้ลือกชนิดท่ีมีสีอ่อนๆ   หรือไม่มีสีเลยจะดีกว่าหรือใชสี้ผสมอาหาร 

        หลกัการรับประทานอาหารสําหรับผู้สูงอาย ุ

          1. ดดัแปลงลกัษณะของอาหารใหส้ามารถเค้ียวไดง่้าย  เช่น สบัละเอียด ตม้เป่ือย

หรือปรุงใหมี้ลกัษณะค่อนขา้งเหลว 

         2. ไม่ควรบริโภคอาหารรสจดั   เช่น   เผด็จดั    หวานจดั เค็มจดั และมีไขมนัมาก 

                  3. ปริมาณอาหารในแต่ละม้ืออาจลดลงแต่เพ่ิมม้ืออาหารไดม้ากข้ึน   เช่น  จากวนั

ละ 3 ม้ือ เป็นวนัละ 5 ม้ือ 

                 4. ควรกินอาหารม้ือหนกัในเวลากลางวนั   หรือบ่ายไม่ควรใหมื้อเยน็เป็นม้ือหนกั

เพ่ือลดภาระท่ีกระเพาะตอ้งยอ่ยอาหารจาํนวนมาก ร่างกายไดพ้กัผอ่นเต็มท่ี   ช่วยใหห้ลบัสบาย และ

ขณะหลบัร่างกายไม่จาํเป็นตอ้งใชพ้ลงังาน 

         5. งดด่ืมนํ้ าชากาแฟ เพราะจะทาํใหน้อนไม่หลบัในเวลากลางคืน 

                 6. ควรกินอาหารท่ียอ่ยง่าย มีเสน้ใยหรือกากอาหารมาก  เช่น   ผกั   ผลไม ้เป็นตน้ 

เพ่ือช่วยใหไ้ม่ทอ้งผกู 

                  7. ควรกินอาหารแต่พออ่ิม   ไม่ควรเสียดายอาหารท่ีเหลือและกินอาหารเกินความ

ตอ้งการของร่างกาย จะทาํใหเ้กิดภาวะโรคอว้นได ้

        ความเจ็บป่วยของคนเรามีสาเหตุสาํคญัประการหน่ึงคือ การกินอาหารท่ีไม่สะอาด 

มีสารเคมีปนเป้ือน กๆ ดิบๆ หวานจดั   เค็มจดั   เผด็จดั   มีไขมนัมาก  มีแต่ปริมาณไม่มีคุณภาพหรือ

สารอาหารท่ีจาํเป็นต่อร่างกาย         ดงันั้นผูสู้งอายจึุงตอ้งมีความรู้ท่ีถกูตอ้งในการเลือกกินอาหารทั้ง

ประเภทปริมาณ และคูณภาพ ท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัวยัโดยถือเป็นเร่ืองตอ้งใส่ใจเป็นพิเศษ 

  3.การออกกาํลงักาย 

       ออกกาํลงักายสามคร้ังต่อสัปดาห์ คร้ังละ  30 นาท ี
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              การออกกาํลงักายเป็นการใชแ้รงกลา้มเน้ือและร่างกายใหเ้คล่ือนไหว      ช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทาํงานของหวัใจและปอด ทาํใหร่้างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี   นอกจากน้ียงัเป็นการ

ผอ่นคลายความวิตกกงัวล ทาํใหอ้ารมณ์ดี แลว้ยงัช่วยป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บ โดยทัว่ไปหลงัอาย ุ30 ปี

ไปแลว้ร่างกายจะค่อยๆ เส่ือมโทรมลง การเปล่ียนของร่างกายท่ีเห็นไดช้ดัเจน   คือ ผวิหนงัจะหยาบ

กร้าน มีรอยยน่ หรือมีไขมนัสะสมท่ีชั้นใตผ้วิหนงัมากข้ึน  โดยเฉพาะท่ีบริเวณหนา้ทอ้ง การเปล่ียน 

แปลงท่ีไม่อาจมองเห็นไดด้ว้ยตา เปล่า   คือ  การเปล่ียนแปลงของอวยัวะระบบต่างๆ ภายในรางกาย

การออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอช่วยเสริมสร้างใหทุ้กคนมีสุกภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีรูปร่างได้

สดัส่วน 

       ข้อควรปฏิบัต ิ

                 1. ออกกาํลงักายสมํ่าเสมออยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ3คร้ัง โดยออกต่อเน่ืองคร้ังละ20 – 

30 นาที และตอ้งมีการอุ่นเคร่ืองก่อนออกกาํลงักายทุกคร้ังประมาณ 5 - 10 นาที  ออกกาํลงัประมาณ 

15 - 20 นาที     และมีระยะเวลาเพ่ือการผอ่นคลายประมาณ 5 - 10 นาที แลว้จึงยติุการออกกาํลงักาย 

                2. ออกกกาํลงักายวนัเวน้วนั  เช่น   วนัจนัทร์   วนัพุธ   วนัศุกร์  หรือวนัองัคาร วนั

พฤหสั   วนัเสาร์   จะช่วยใหสุ้ภาพและการทาํงานของร่างกายของหวัใจดีข้ึน   ขจดันํ้ าหนกัส่วนเกิน

ปรับแต่งกลา้มเน้ือ ท่ีหยอ่นยานใหดู้เต่งตึงข้ึน รวมทั้งยงัทาํใหน้อนหลบัไดดี้  

                 ผูท่ี้ขาดการออกกาํลงักาย หรือออกกาํลงักายไม่สมํ่าเสมอร่างกายจะอ่อนแอ ง่าย

ต่อการเกิดโรค มีความเส่ียงสูงต่อการเป็นโรคหวัใจ โรคเบาหวาน    โรคความดนัโลหิตสูง และโรค

อ่ืนๆ 

                3. ออกกาํลงักาย และเล่นกีฬา ใหเ้หมาะสมกบัสภาพร่างกายและวยั กิจกรรมออก

กาํลงักายควรเป็นการออกแรงเบาๆ เช่น การเดิน การวิ่งเยาะๆ รํามวยจีนกายบริหารประกอบดลตรี 

ถีบจกัรยานอยูก่บัท่ี     การบริหารร่างกายในนํ้ า      ไม่ควรเลือกวิธีการออกกาํลงักายท่ีใชแ้รงมากใน

ระยะเวลาสั้นๆ กล่าวคือ ควรเป็นการออกกาํลงักายท่ีมีการใชแ้รงสมํ่าเสมอต่อเน่ืองและใชเ้วลานาน

ประมาณ 15 นาที ข้ึนไป ท่ีเรียก การออกกาํลงักายแบบแอโรบิค ( Aerobic)  

                4. การออกแรงในชีวิติประจาํวนัหรืองานอดิเรกผูสู้งอายมุกัจะถกูลกูหลานหา้ม

ออกแรงในชีวิตประจาํวนัและหา้มทาํงานอดิเรก เ น่ืองจากความเขา้ใจผดิว่าผูสู้งอายจุะตอ้งพกัผอ่น

มากๆ แทจ้ริงแลว้การใชแ้รงกายในชีวิตประจาํวนัหรือการทาํงานอดิเรกท่ีใชแ้รกกายใหพ้อเหมาะ

จะเป็นการฝึกฝนร่างกายของผูสู้งอายไุดเ้ป็นอยา่งดี  งานอดิเรกนอกจากจะใหป้ระโยชน์ทางสุขภาพ

กายและจิตแก่ผูสู้งอายแุลว้ยงัใหป้ระโยชน์ดา้นการครองชีพดว้ย เช่น การทาํสวน การซ่อมเคร่ืองใช้

ต่างๆ การเล้ียงเด็ก เป็นตน้  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

81 

          ประโยชน์ของการออกกาํลงักายในวยัผู้สูงอาย ุ

          1. ทาํใหสุ้ขภาพดีทั้งทางกายและจิตใจ 

          2. ช่วยควบคุมนํ้ าหนกัตวัและทรวดทรง  ป้องกนัโรคท่ีเกิดจากความเส่ือม     เช่น 

โรคหลอดเลือดหวัใจตีบ โรคความดนัโลหิตสูง โรคขอ้เส่ือม 

          3. ช่วยฟ้ืนฟโูรคจากความเส่ือม เช่น   ขอ้เส่ือม  เช่น ขอ้เส่ือมและชะลอความชรา 

           ผลเสียของการขาดการออกกาํลงักาย 

           1. ทาํใหร้ะบบต่างๆ ในร่างกายเสียสมดุล   เช่น   ระบบทางเดินอาหารจะมีอาการ

ทอ้งอืดเฟ้อ อาหารไม่ยอ่ย ทอ้งผกูประจาํ 

           2. โรคหลอดเลือดหวัใจเส่ือมสภาพ  ไดแ้ก่        การเกิดหลอดเลือดความยดืหยุน่ 

หลอดเลือดตีบแคบซ่ึงเกิดการอุดตนัได ้โดยเฉพาะท่ีหวัใจ ในขั้นท่ีเป็นนอ้ยอาจมีอาการเจ็บแน่น

หนา้อกระยะสั้น จนถึงขั้นท่ีเป็นมากจะเจ็บแน่นอยูน่านเกิดการหวัใจวายอยา่งปัจจุบนัได ้

          3. โรคความดนัโลหิตสูง จากสภาพของหลอดเลือดทัว่ไป มีความเส่ือม ขาดความ

ยดืหยุน่ 

          4. ทาํใหเ้กิดโรคอว้น   เน่ืองจากขาดการออกกาํลงักายทาํใหมี้การสะสมอาหารใน

สภาพไขมนั ทาํใหมี้อาการของโรคแสดงออกมาในระบบต่างๆ ของร่างกาย 

          5. โรคของขอ้ต่อและกระดูก ขอ้ต่อต่างๆ   มีการเส่ือมหากขาดการออกกาํลงักาย 

จะเกิดการติดขดัและเจ็บปวดเม่ือเคล่ือนไหว กระดูกอาจบางลง เปราะ และหกัง่าย 

  ข้อควรระวงัในการออกกาํลงักาย 

        1. อาการท่ีแสดงว่าควรหยดุออกกาํลงักาย ไดแ้ก่ รู้สึกเหน่ือยผดิปกติ หายใจชา้ไม่

ทัว่ทอ้ง หวัใจเตน้แรงผดิปกติ เวียนศีรษะ   คล่ืนไส ้  หนา้มืด   ตาพร่า ชีพจรเตน้เร็วกว่า 140 คร้ังต่อ

นาที (สาํหรับผูสู้งอาย)ุ หรือ 160 คร้ังต่อนาที (สาํหรับคนหนุ่มสาว) 

        2. คนทัว่ไปควรงดออกกาํลงักายชัว่คราว     เม่ือเป็นไข ้หรือมีอาการอกัเสบ หลงั

ฟ้ืนไข ้หลงัรับประทานอาหารอ่ิมใหม่ๆ อากาศร้อนจดัหรืออบอา้ว 

        3. ผูท่ี้มีโรคประจาํตวับางชนิด เช่น โรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง 

โรคเบาหวาน ควรปรึกษาแพทยก่์อนเร่ิมออกกาํลงักาย 

        4. ก่อนออกกาํลงักาย ตอ้งใหแ้พทยต์รวจสอบร่างกายเสียก่อน ออกกาํลงักายอยา่ง

เหมาะสมกบัประเภทกิจกรรมและวยัของแต่ละบุคคล          จะช่วยใหมี้สุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี    

การออกกาํลงักายควรเป็นกิจกรรมต่อเน่ือง  กลา้มเน้ือไดเ้คล่ือนไหวใชพ้ลงังานท่ีมีอยู ่นํ้ าหนกั และ

ส่วนสูงของรูปร่างไดส้ดัส่วน ตลอดจนช่วยชะลอความชรามีบุคลิกภาพสดใสไม่แก่เกินวยั 
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  4.การดื่มนํา้สะอาด 

  ดื่มนํา้สุกสะอาด อย่าให้ขาดวนัละ 6-8 แก้ว 

          นํ้าเป็นสารอาหารชนิดหน่ึงท่ีจาํเป็นต่อร่างกาย คนเรา อาจอดอาหารเป็นเดือนได้

แต่ถา้ไม่ไดด่ื้มนํ้ าเพียงสองสามวนัก็ตายได ้             นํ้าจึงมีความสาํคญัต่อชีวิตคนเป็นท่ีสองรองจาก

ออกซิเจน           นํ้าหนกัตวัของคนเราประกอบดว้ยนํ้ าถึงร้อยละ 50 – 70      คนผอมมีนํ้ าในร่างกาย

มากกว่าคนอว้น  และผูช้ายมีนํ้ าในร่างกายมากกว่าผูห้ญิง เน้ือเยื้อทุกชนิดภายในร่างกายเรามีนํ้ าเป็น

ส่วนประกอบอยู ่แต่ปริมาณมากนอ้ยต่างกนั 

        ประโยชน์ของนํา้ต่อร่างกาย 

         นํ้ามีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการ คือ ช่วยระบบยอ่ยอาหารเป็นส่วนสาํคญั

ต่อระบบการไหลเวียนของกระแสเลือดและระบบขบัถ่าย          ช่วยนาํของเสียหรือสารพิษออกจาก

ร่างกาย รักษาอุณหภูมิในร่างกายใหเ้ป็นปกติ    ช่วยทาํหนา้ท่ีหล่อล่ืนและเป็นเบาะกนักระเทือนของ

ขอ้กระดูกรวมทั้งช่วยใหผ้วิหนงัชุ่มช่ืน 

        ความสําคญัของนํา้ต่อร่างกาย 

         จะเห็นไดว้่าร่างกายคนเราตอ้งสูญเสียนํ้ าออกจากร่างกายอยา่งหลีกเล่ียงมาไดไ้ป

กบัขบวนการขบัถ่าย ทางลมหายใจ และทางเหง่ือวนัละประมาณ 1,750 – 2,200 มล.      จึงจาํเป็นท่ี

ร่างกายจะตอ้งไดรั้บนํ้ าเขา้ไปชดเชย เพ่ือรักษาสภาพสมดุลของนํ้ า         การเผาผลาญสารอาหารใน

ร่างกายนั้นทาํใหไ้ดน้ํ้ าวนัละ 300 มล.    เราจึงตอ้งด่ืมนํ้ าหรือรับประทานอาหารท่ีมีส่วนผสมของนํ้ า

อีกประมาณวนัละ 1,450 -  1,900 มล.   ในผูสู้งอายปุระสาทสมัผสัของความกระหายนํ้ ามกัเกิดความ

ผดิปกติทาํงานบกพร่อง     จึงทาํใหผู้สู้งอายไุม่อยากด่ืมนํ้ าทั้งๆ ท่ีร่างกายอยูใ่นภาวะท่ีตอ้งการนํ้ าจึง

เป็นสาเหตุของอาการมึนงงสบัสนชัว่ขณะ   การด่ืมนํ้ ามากๆ จะช่วยใหก้ารขบัถ่ายสะดวกข้ึน อาการ

ทอ้งผกูจะนอ้ยลงลดภาวการณ์ติดเช้ือในกระเพาะปัสสาวะ และยงัย ั้งการก่อตวัของกอ้นน่ิวในไตได ้

          การขาดนํา้ 

          หากร่างกายตอ้งสูญเสียนํ้ ามากกว่าภาวะปกติ เช่น อาเจียนทอ้งเดินอยา่งรุนแรง มี

ไข ้สูญเสียเหง่ือมาก    ถา้ไดน้ํ้ าไปทดแทน  ไม่เพียงพอจะตรวจพบอาการผดิปกติหลายอยา่ง    เช่น 

ผวิหนงั และเยือ่บุปากแหง้   นํ้าหนกัตวัลด ปัสสาวะนอ้ยลงหรือไม่ปัสสาวะ    ถา้ยงัแกไ้ขไม่ถกูตอ้ง 

อาจถึงแก่ความตายได ้

         ข้อควรปฏิบัต ิ

          1. นํ้าท่ีใชด่ื้มควรเป็นนํ้ าสะอาด ปราศจากสี กล่ินและตะกอน        หรือนํ้ าท่ีผา่น

ขบวนการตม้ หรือกรองมาแลว้ดงันั้นก่อนด่ืมนํ้ าถา้ไม่แน่ใจว่าเป็นนํ้ าสะอาด ควรสงัเกตว่านํ้ านั้นใส

สะอาด ปราศจากสี กล่ิน และตะกอนหรือไม่ 
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         2. ควรด่ืมนํ้ าวนัละ 6 – 8 แกว้     โดยกระจายออกเป็นช่วงๆ เช่น แบ่งออกเป็นเชา้ 

กลางวนั ช่วงละ 3 แกว้ และเยน็ 2 แกว้ เป็นตน้ 

          3. การด่ืมนํ้ าไม่จาํเป็นตอ้งรอใหก้ระหายนํ้ าแลว้จึงด่ืมควรหดัใหเ้ป็นนิสยัดว้ย

การด่ืมเป็นระยะตลอดวนั 

                นํ้ามีความสาํคญักบัชีวิตมนุษย ์  เช่นเดียวกบัอาหาร        ดงัไดก้ล่าวแลว้วา่นํ้ าเป็น

สารอาหารชนิดหน่ึง การขาดนํ้ าของร่างกายจะส่งผลใหเ้กิดความผดิปกติของระบบยอ่ยอาหารการ

ไหลเวียนของงกระแสเลือด การรักษาอุณหภูมิในร่างกาย เป็นตน้ จึงสมควรอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งด่ืมนํ้ า

ในปริมาณวนัละไม่ตํ่ากว่า 6 -8 แกว้        

   5.การพกัผ่อน       

   พกัผ่อนให้เพยีงพอ วนัละ 6-8 ช่ัวโมงปลอดโปร่งแจ่มใส    

    การพกัผอ่นนอนหลบัมีความสาํคญัมากสาํหรับสุขภาพ อนามยั คนเราใช้

เวลา 1 ใน 3 ของชีวิตเพ่ือการนอนหลบั            การนอนหลบัจึงเป็นกระบวนการตามธรรมชาติ เพ่ือ

ป้องกนัอนัตรายเน่ืองจากความเหน็ดเหน่ือยและรักษาไวซ่ึ้งสุขภาพท่ีดีของหวัใจ  การไหลเวียนของ

โลหิตและการทาํงานของร่างกายขณะหลบัจะลดระดบัลงสู่ระยะพกั    ช่วยลดความเม่ือยลา้ และลด

ความตึงเครียดของร่างกายและจิตใจ ขณะเดียวกนัก็เป็นการฟ้ืนฟ ู สะสมพละกาํลงัร่างกายใหพ้ร้อม

สาํหรับกิจกรรมในแต่ละวนัต่อไป ยิง่หลบัไดน้านและหลบัไดส้นิทยิง่เป็นคุณประโยชน์มากข้ึน 

การนอนหลบัไดดี้เป็นเคร่ืองแสดงถึงสุขภาพท่ีดีของร่างกายและจิตใจ         

       สาเหตุการนอนไม่หลบัในผู้สูงอาย ุ   

          1. ไม่มีกิจกรรมท่ีทาํใหต้อ้งใชก้าํลงักายและใจในตอนกลางวนั ทาํให้

ผูสู้งอายไุม่เหน่ือยพอท่ีจะหลบัในเวลากลางคืน หรือนอนหลบัในตอนกลางวนั  

       2. วิตกกงัวล ซึมเศร้า ทาํใหน้อนหลบัยาก ท่ีนอนไม่สบาย 

           3. มีปัญหาทางกาย หรือการเจ็บปวด เช่น ปวดทอ้ง ทอ้งอืด ต่อม

ลกูหมากโต ปัสสาวะบ่อย 

          4. การด่ืมนํ้ าชา กาแฟ ยา ท่ีทาํใหน้อนหลบั หรือยาขบัปัสสาวะ 

          ข้อควรปฏิบัต ิ

            1. จดัหอ้งนอนใหโ้ปร่ง อากาศถ่ายเทไดส้ะดวกปราศจากเสียงรบกวน   ถา้เป็น

หอ้งปรับอากาศควรมีพดัลมดูดอากาศออก เพ่ือลดภาวะอากาศเสียภายในหอ้งนอน 

         2. ท่ีนอนตอ้งสะอาด ผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน ผา้ห่ม  ควรซกัใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

        3. อาบนํ้ าชาํระร่างกายใหส้ะอาด ใส่เส้ือผา้ท่ีหลวมสบาย 
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         4. ทาํจิตใจใหส้งบ ดว้ยการสวดมนต ์   ทาํสมาธิ  หรือคิดถึงส่ิงท่ีดีง่าม ปราศจาก

ความวิตกกงัวล 

         5. นอนในท่าท่ีเหมาะสม คือ    ท่านอนหงายใชห้มอนขา้งใบใหญ่หนุนใตโ้คนขา 

จะช่วยใหก้ระดูกสนัหลงัแบนราบหรือนอนตะแคงขา้ง 

                    6. นอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของร่างกายวนัละประมาณ 6 – 

8 ชัว่โมง 

        7. งดการด่ืมชา กาแฟ ยา ท่ีทาํใหน้อนไม่หลบัยาขบัปัสสาวะ และการด่ืมนํ้ ามากๆ 

ก่อนนอน   

        เม่ือร่างกายไดท้าํงานในแต่ละวนัซ่ึงเป็นการใชพ้ลงังานอยา่งเหมาะสม      การพกัผอ่น

นอนหลบัเพ่ือผอ่นคลายความเม่ือยลา้ตึงเครียดของร่างกายและจิตใจใหห้ายเหน็ดเหน่ือย          เป็น

กระบวนการทางธรรมชาติ ท่ีจะช่วยรักษาสุขภาพร่างกายใหม้รความสมดุลและไม่ใหเ้กิดอนัตราย

จากความอ่อนเพลีย เป็นการสะสมพลงังาน เพ่ือกิจกรรมในวนัต่อไป  จะเป็นการนอนหลบักลางวนั

หรือกลางคืนก็ไดใ้หน้บัรวมกนัไดไ้ม่ตํ่ากว่า 6 – 8 ชัว่โมง  จึงไม่ควรวิตก หากนอนไม่หลบัก็ไม่ควร

กินยานอนหลบั ควรหากิจกรรมท่ีเหมาะสมทาํจะเป็นการดี 

  6.การงดสารเสพตดิ   

  งดส่ิงเสพตดิ คบหาญาตมิติร ใกล้ชิดครอบครัว 

               ปัญหาติดยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นอ่ืนๆ ตามมา    ไดแ้ก่ 

ปัญหาทางสุขภาพกายและจิตอุบติัเหตุ โรคเอดส์    และเป็นปัญหาต่อสงัคมในปัจจุบนัดว้ยโทษของ

ส่ิงเสพติดมีดงัน้ี 

                    1. บุหร่ี        เป็นส่ิงเสพติดท่ีถกูกฎหมายและหาไดง่้ายในบุหร่ีมีสารท่ีก่อใหเ้กิด

อนัตรายแก่ผูสู้บหลายชนิด อาทิ 

                   สารนิโคติน        เป็นตวัท่ีทาํใหค้นติดบุหร่ีมีผลทาํใหค้วามดนัโลหิตสูง 

หวัใจเตน้เร็ว เพิ่มไขมนัในเสน้เลือดและมีผลโดยตรงต่อหมวกไต 

                  ทาร์ ทาํใหเ้กิดมะเร็งปอดและถุงลมโป่งพอง 

                 คาร์บอนมอนนอกไซด ์เป็นก๊าซอยูใ่นควนับุหร่ีทาํใหห้วัใจเตน้เร็วข้ึน 

ปวดหวั คล่ืนไส ้กลา้มเน้ือแขนขาไม่มีแรง 

                 ไนโตรเจนไดออกไซด ์เป็นสาเหตุของโรคถุงลมปอดโป่งพอง            

     ไฮโดรเจนไซยาไนต ์   ก่อใหเ้กิดอาการไอมีเสมหะและหลอดลมอกัเสบ

เร้ือรังและยงัมีสารอ่ืนๆ อีกมากมาย      ซ่ึงลว้นแต่เป็นพิษต่อร่างกายและอาจกลายเป็นสารก่อใหเ้กิด

มะเร็งได ้
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               2. สุรา รวมถึงเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลผ์สมอยูด่ว้ย   ไดแ้ก่  เหล่า    เบียร์    ไวน์ 

แชมเปญ    กระแช่    นํ้าตาลเมา    ยาดอง เป็นตน้       เม่ือเราด่ืมเขา้ไปในร่างกายจะทาํใหเ้กิดพิษต่อ

ร่างกายและจิตใจ เช่น ทาํใหค้วามจาํเส่ือม เสน้เลือดในสมองแตก เป็นอมัพาต เป็นแผลในกระเพาะ

อาหารและอาจทาํใหล้กูในครรภพิ์การหรือตายในครรภไ์ด ้   สุรายงัส่งผลกระทบแก่ครอบครัวและ

สงัคมได ้คือ คนท่ีด่ืมสุรามากๆ มกัจะเป็นคนท่ีอารมณ์เสีย ขาดความย ั้งคิด มกัทะเลาะวิวาท ทาํลาย

ทรัพยสิ์น ฝ่าฝืนกฎระเบียบ 

                 การหลกีเลีย่ง 

                   1. เร่ิมจากการสร้างครอบครัวใหอ้บอุ่น ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัคือครอบครัวจะตอ้งมี

การพดูคุยกนั ดูแลเอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั เม่ือมีปัญหาก็ควรปรึกษาหารือกนั 

                 2. หมัน่หาความรู้ท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัเร่ืองส่ิงเสพติด     เพ่ือใหท้ราบคุณโทษอยา่ง

แทจ้ริง ค่านิยมท่ีถกูตอ้ง 

        3. ไม่คบหากบัผูติ้ดสารเสพติด     เล่นการพนนัหรือผูท่ี้มีพฤติกรรมสาํส่อนทาง

เพศ เพ่ือป้องกนัตนเอง ไม่ใหถ้กูสภาพของสงัคมพาไปติดส่ิงเหล่าน้ี 

             4. สาํหรับผูสู้งอายสุมารถช่วยเหลือครอบครัวไดด้ว้ยการเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่

สมาชิกในครอบครัว งดส่ิงเสพติดทุกชนิด                ใหค้าํปรึกษาเอาใจใส่ดูแลสมาชิกในครอบครัว 

 ส่ิงเสพติดไม่ว่าชนิดใดลว้นแลว้แต่ก่อใหเ้กิดโทษต่อผูเ้สพทั้งส้ิน ทั้งร่างกายและจิตใจ  มีผลเสียต่อ

การทาํหนา้ท่ีทางสงัคม     ทุกระดบัตั้งแต่ครอบครัว   ชุมชน   จนถึงประเทศชาติโดยเฉพาะผูสู้งอายุ

นั้นสมควรอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งงดเวน้ส่ิงเสพติด   เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีเป็นหลกัยดึหรือท่ีพึงทางใจของ

บุตรหลาน ก่อใหเ้กิดความสุขความอบอุ่นเป็นครอบครัวท่ีพึงปรารถนาได ้

  7.ความสะอาดที่พกัอาศัยและของใช้ 

  ดูแลบ้านเรือนของใช้ เส้ือผ้า ให้สะอาดตา น่าใช้ 

         เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปว่าภาวะความเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนนั้น              มีสาเหตุสาํคญั

ประการหน่ึงสืบเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีไม่สะอาด       ทุกส่ิงท่ีแวดลอ้มตวัเราทั้งบา้นเรือนของ

ใช ้เส้ือผา้ ฯลฯ ท่ีถกูละเลยไม่ไดรั้บการดูแลทาํความสะอาดอยา่งสมํ่าเสมอทุกวนั     เป็นแหล่งเพาะ

เช้ือโรคท่ีใกลต้วัท่ีสุด และก่อใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จ็บไดง่้ายท่ีสุด        และผวิหนงัโดยเฉพาะผูสู้งอายมีุ

สุภาพ    ร่างกายโดยทัว่ไปอ่อนแอ   ภูมิคุม้กนัโรคลดลงตามอายขุยั จึงมีโอกาสเกิดโรคภยัไขเ้จ็บได้

มากกว่าบุคคลวยัอ่ืน  ๆ

  ข้อควรปฏิบัต ิ

           การดูแลจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการมีสุขภาพพลานามยัท่ีดีและมีชีวิตท่ี 
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สดใสในวยัสูงอาย ุควรเร่ิมตน้ท่ีการดูแลจดัการทาํความสะอาดบา้นเรือน ของใช ้เส้ือผา้ ฯลฯ ทุกวนั 

ดงัน้ี 

         1. ทาํความสะอาดบา้นเรือนทุกส่วนทุกหอ้ง      โดยการปัดกวาดเช็ดฝุ่ น

ละอองบนพ้ืนหอ้ง บนโต๊ะ บนหลงัตูใ้ตเ้ตียง ขดัถพ้ืูนและผนงัหอ้งนํ้ า    หอ้งสว้มใหป้ราศจากคราบ

ไคลและกล่ินอุจาระปัสสาวะ รวมทั้งดูแลกาํจดัขยะและส่ิงปฏิกลูรอบๆ บา้นใหส้ะอาด 

         2. ควรนาํของใชใ้นหอ้งนอน  เช่น   ท่ีนอน  หมอน มุง้ มาผึ่งแดดไม่ใหมี้

ความอบัช้ืน ควรซกัผา้ห่ม ผา้ปูท่ีนอน ปลอกหมอน มุง้ อยา่งสมํ่าเสมอ   ควรเปล่ียนทุกคร้ังท่ีเห็นว่า

ไม่สะอาด หรืออยา่งนอ้ย 2 สปัดาห์ต่อคร้ัง 

         3. ควรชาํระลา้งของใชใ้นหอ้งครัวทุกช้ิน     ทุกคร้ังหลงัเสร็จส้ินการปรุง

อาหารและรับประทานอาหาร 

        4. ควรเปล่ียนเส้ือผา้ท่ีสวมใส่ทุกวนัและทุกคร้ังท่ีเห็นว่าสกปรก และควร

สวมใสเส้ือผา้ใหเ้หมาะสมกบัฤดูกาลหรือภูมิอากาศ คือควรสวมใสเส้ือผา้ท่ีระบายอากาศไดดี้ในฤดู

ร้อน ส่วนในฤดูหนาวควรสวมใสเสือผา้ท่ีมีเน้ือผา้หนาหรือใหค้วามอบอุ่นไดดี้ 

        การแพร่ระบาดและติดเช้ือโรคจากความไม่สะอาดของท่ีอยูอ่าศยั ของใช ้เส้ือผา้ 

ฯลฯ นั้น เกิดข้ึนไดง่้าย ทั้งทางเดินระบบหายใจ ผวิหนงั และระบบทางเดินอาหาร        การทาํความ

สะอาดท่ีอยูอ่าศยั ของใช ้เส้ือผา้ ฯลฯ จึงเป็นวิธีการป้องกนัไวก่้อนท่ีจะสายเกินแก ้ ควรปฏิบติัอยา่ง

ต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ และผูมี้บทบาทสาํคญัจะช่วยใหกิ้จกรรมขอ้ท่ี 7 บรรลุผล   คือ        ผูดู้แล และตวั

ผูสู้งอายเุอง 

  8.การตรวจสุขภาพ 

  ตรวจสุขภาพให้ถ้วนถี่ ปีละคร้ัง เป็นอย่างน้อย 

           การตรวจสุขภาพร่างกายมีความจาํเป็นต่อผูค้นทุกเพศทุกวยั  เพราะสภาพร่างกาย

ของมนุษยมี์การเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ จากการศึกษาทางแพทยไ์ดพ้บขอ้สรุปว่า    ผูท่ี้มีอาย ู30 ปีข้ึน

ไป ร่างกายจะหยดุการเจริญเติบโต         และมีภาวะเส่ือมถอยทรุดโทรมลงไปเร่ือยๆ ตามอายขุยัท่ี

เพ่ิมข้ึน            เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงัส่ิงผดิปกติหรือภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคภยัต่างๆ ท่ียากต่อการ

สงัเกตเห็นไดเ้องตามปกติ จึงเป็นการสมควรท่ีจะตอ้งไปพบแพทย ์เพ่ือตรวจร่างกายใหท้ราบแน่ชดั

ว่าสภาพร่างกายยงัปกติหรือมีโรคภยัใดๆ หรือไม่เพ่ือจะไดส้ามารถป้องกนัหรือแกไ้ขดูแลรักษาได้

ทนัทวงที 

  ข้อควรปฏิบัต ิ

           1. ควรไปพบแพทยปี์ละ 1 คร้ัง เป็นอยา่งนอ้ย เพ่ือตรวจร่างกายทุกระบบ       เช่น 
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                1.1 ตรวจวดัความดนัโลหิต ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจและการเอกซเรยท์รวง

อก เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงัโรค ความดนัโลหิตสูง ภาวการณ์เตน้หวัใจผดิจงัหวะ    ความผดิปกติของ

เลือดท่ีไปเล้ียงกลา้มเน้ือหวัใจ ตลอดจนภาพรังสีของหวัใจและปอด 

                1.2 ตรวจวดัปริมาณไขมนัในเสน้เลือดหรือหลอดเลือด       เพ่ือทราบว่ามี

ภาวะไขมนัในเลือดสูงหรือไม่ 

                1.3 ตรวจวดัปริมาณนํ้ าตาลในเลือดหรือปัสสาวะเพ่ือทราบว่าเป็น

โรคเบาหวานหรือไม่ 

                   1.4 ตรวจวดัปริมาณยริูคในเลือด เพ่ือทราบว่าเป็นโรคเก๊าทห์รือไม่ 

                 1.5 ชัง่นํ้ าหนกัหรือวดัส่วนสูง เพ่ือทราบความสมดุลระหว่างนํ้ าหนกัและ

ส่วนสูง และทราบว่าอว้นหรือผอมเกินไปหรือไม่ 

                1.6  ตรวจการทาํงานของตบั ไต และส่ิงจาํเป็นอ่ืนๆ ในแต่ละภาวะของ

บุคคล 

           2. ขอคาํปรึกษาแนะนาํจากแพทยเ์ก่ียวกบัการดูแลรักษาสุขภาพ 

           การไปตรวจร่างกายอยา่งสมํ่าเสมอหรืออยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  เป็นการสร้างโอกาส

ท่ีจะไดรู้้เท่าทนัโรคภยัไขเ้จ็บซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดต้ามความทรุดโทรมของร่างกายท่ีอยูน่อกเหนือวิสยัท่ี

คนทัว่ไปจะสงัเกตพบไดด้ว้ยตนเอง เป็นการไม่ประมาทในการป้องกนัและดูแลรักษาสุขภาพตน 

เองท่ีสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรับผูสู้งอายุ           

  9.การดูแลสุขภาพจติ       

  ฝักใฝ่ในธรรม ประกอบกรรมดี อารีต่อทุกคน    

   การไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้นตลอดจนสงัคม ในฐานะท่ีไดท้าํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์

ต่อสงัคม เป็นความตอ้งการของมนุษยท่ี์สาํคญัอีกประการหน่ึง   มนุษยจ์ะอยูส่งัคมของตนไม่ไดเ้ลย

หากปราศจากการยอมรับนบัถือจากสมาชิกในสงัคม การทาํส่ิงท่ีเอ้ือประโยชน์สุกแก่บุคคลรอบขา้ง

คือ มลูเหตุสาํคญัท่ีทาํใหไ้ดรั้บการยอมรับ    ทั้งยงัเป็นการทาํความดีหรือเป็นบุญกุศลในทางศาสนา

ดว้ย การทาํประโยชน์แก่ส่วนรวมดว้ยความบริสุทธ์ิใจ      จะทาํใหไ้ดรั้บความสุขใจเม่ือระลึกนึกถึง

ตลอดไป      ชีวิตในบั้นปลายก็จะดาํเนินไปอยา่งมีคุณค่า ในทางสร้างสรรคเ์พาะบ่มสร้างสมแต่ส่ิงดี 

ไม่ซึมเศร้าหรือวิตกกงัวลหรือคิดว่าตนเองไร้ค่า 

   ข้อควรปฏิบัต ิ

            1. คิดดี  :      ควรปรับความคิดเห็นใหไ้ดว้่าการอยูอ่ยา่งผูใ้หมี้ความสุขใจ

มากกว่าอยูอ่ยา่งผูรั้บ ทั้งน้ีควรเป็นผูใ้หท่ี้รู้จกัประมาณตนเองดว้ย 
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            2. ทาํดี : ควรตอ้งปฏิบติัตนเป็นผูใ้หโ้ดยเร่ิมจากจุดเลก็ๆ หรือใกลต้วัท่ีสุด 

คือครอบครัวไปจนถึงชุมชนและสงัคมวงกวา้ง 

                           2.1 ใหค้าํปรึกษาแนะนาํแต่ส่ิงท่ีดีงามแก่บุตรหลานหรือสมาชิก

ในครอบครัวทั้งหมด ใหก้าํลงัใจเป็นแบบอยา่งการปฏิบติัตนท่ียดึถือไดเ้ป็นท่ีพ่ึงของความถกูตอ้งดี

งามไดใ้ส่ใจกบัทุกขสุ์ขของสมาชิกในครอบครัวอยา่งทัว่ถึง    ใหค้วามช่วยเหลือในดา้นการเงินและ

วตัถุส่ิงของต่างๆ 

                           2.2 ใหค้าํปรึกษาแนะนาํแสดงความคิดเห็นท่ีจะเป็นประโยชน์

ต่อความสงบสุข เจริญกา้วหนา้ของชุมชน     สงัคม           และองคก์รท่ีไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งตามฐานะ

ตลอดจนใหค้วามช่วยเหลืออ่ืนๆ      เช่น   ผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญพิเศษก็สามารถใหค้วามรู้ได ้ผูมี้

ฐานะทางเศรษฐกิจมาดีสามารถใหค้วามช่วยเหลือดา้นแรงงานหรือเทคนิควิธี เป็นตน้ 

                          2.3 ไม่น่ิงดูดายต่อภาวะธุระของผูอ่ื้น ชุมชนและสงัคม แมจ้ะได้

รับคาํขอร้องหรือไม่ก็ตาม ตั้งแต่เร่ืองเลก็นอ้ยไปจนถึงส่วนรวม สามารถแสดงบทบาทท่าทีมีเอ้ือ

อาทรหากมีความพร้อมและมีความสุขใจพอใจท่ีจะกระทาํ โดยไม่เบียดเบียนตนเอง 

                          2.4 เขา้ร่วมเป็นสมาชิกชมรมหรือสโมสร เพ่ือเปิดโอกาสให้

ตนเองไดส้มาคมคบหาผูอ่ื้น   ไดท้าํกิกรรมทั้งในเชิงนนัทนาการและการบาํเพญ็สาธารณประโยชน์

ร่วมกบัผูอ่ื้น    ทาํให ้ไม่เงียบเหงารําคาญหรือวิตกกงัวลกบัเร่ืองท่ีไม่สร้างสรรคอ์ารมณ์ หรือจิตใจท่ี

น่าร่ืนรมยใ์นชีวิตประจาํวนั 

                       2.5  วิเคราะห์ตนเองฝึกฝนอบรมจิตใจตนเองดว้ยหลกัคิดหลกั

ปฏิบติัทางสาสนา เพ่ือใหมี้ความคิดเห็นและการปฏิบติัตนตามครรลองแห่งธรรมยิง่ๆ ข้ึน 

                      การบาํเพญ็ประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน           และสงัคมเป็นมลูเหตุนาํไปสู่

ความสงบสุขเจริญกา้วหนา้ทั้งของครอบครัวชุมชนและสงัคม       ขณะเดียวกนัก็ส่งผลใหไ้ดรั้บการ

ยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้นก่อใหเ้กิดความสุขใจเม่ือระลึกถึง     เป็นการเพาะบ่มกุศลจิตใหเ้พ่ิมพนูอนัจะ

เป็นหลกัยดึหือท่ีพ่ึงท่ีย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริงของชีวิตในบั้นปลาย 

  3.3.2 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัความรู้การดูแลสุขภาพ 

 จรุง วรบุตร (2550:บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

ประชาชนวยักลางคน  อาํเภอศรีสวสัด์ิ  จงัหวัดกาญจนบุรี  ผลการวิจยัพบว่าความรู้ดา้นสุขภาพเป็น

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองดา้นการป้องกนัโรคและพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเอง   

 ลี ชูเซียและคณะ( Li Shuxia 2011:[ทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่าง

ความรู้ 
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เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพกบัพฤติกรรมสุขภาพในผูสู้งอายท่ีุป่วยเป็นโรคความดนัโลหิตสูง พบว่า 

ความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพ 

  จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งความรู้การดูแลสุขภาพจะเห็นไดว้่า

ความรู้การดูแลสุขภาพเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงกาํหนดใหค้วามรู้

การดูแลสุขภาพเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

 3.4 แนวคดิเกีย่วกบัความเช่ือด้านสุขภาพและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  3.4.1  แนวคดิเกีย่วกบัความเช่ือด้านสุขภาพ 

   3.4.1.1 ทฤษฎีความเช่ือต่อสุขภาพ (Health Belief Model)  

   ในปี ค.ศ. 1950 นกัวิจยัเก่ียวกบัสุขภาพไดเ้ร่ิมพฒันารูปแบบท่ีจะสามารถ

อธิบายเก่ียวกบัการดาํเนินการทางสุขภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม มีหลกัฐานท่ีแสดงไวอ้ยา่งชดัเจนว่าภูมิ

หลงัของบุคคล   เช่น     สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ    เพศ    เช้ือชาติ    และอายุ  มีผลต่อการ

ตดัสินใจในการรับพฤติกรรมสุขภาพในเชิงป้องกนัหรือการใชบ้ริการสุขภาพ         แต่ส่ิงเหล่าน้ีไม่

สามารถนาํไปใชโ้ดยการสุขศึกษาได ้             เพราะถึงแมก้ารบริการสุขภาพจะไดรั้บการสนบัสนุน

งบประมาณจากรัฐแต่ก็ไม่สามารถขจดัปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจของบุคคล

ได ้            ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนว่าการสุขศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บัความเขา้ใจ

เก่ียวกบับริบททางสงัคมท่ีแตกต่างกนั        ซ่ึงถกูบ่งช้ีโดยปัจจยัเก่ียวกบัภูมิหลงัของบุคคลท่ีนาํไปสู่

ความแตกต่างระหว่างบุคคล          ในการท่ีจะโนม้เอียงไปสู่การแสดงพฤติกรรมในการป้องกนัและ

ปฏิบติัตามคาํแนะนาํทางดา้นการแพทย ์จึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งประเมินเก่ียวกบัคุณลกัษณะทางดา้น

จิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสุขภาพ ความเช่ือของแต่ละบุคคลนาํไปสู่ความคิดเห็นเก่ียวกบั

ความเช่ือมโยงระหว่างสงัคมกบัพฤติกรรมสุขภาพ              ความเช่ือเป็นส่ิงท่ีคงอยูใ่นบุคลิกภาพซ่ึง

ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมและสามารถรับไดจ้ากสภาพสงัคมเบ้ืองตน้ของแต่ละคน         การเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมสุขภาพข้ึนอยูก่บัปัจจยั 2 ประการ คือ      

  1. การรับรู้เก่ียวกบัปัญหาต่อสุขภาพของตนเอง     ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2   ลกัษณะ คือ

ความวิตกกงัวล หรือสงสยัว่าจะมีความผดิปกติของร่างกาย และการคาดการณ์เก่ียวกบัความรุนแรง 

ของโรค หรือผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัตนเอง 

  2. การประเมินเพ่ือแสดงพฤติกรรม        ซ่ึงข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ2 อยา่ง คือ ประ 

โยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการปฏิบติั       และปัญหาหรืออุปสรรคในการแสดงพฤติกรรมดงันั้นการแสดง

พฤติกรรมสุขภาพจึงข้ึนอยูก่บัการรับรู้ความผดิปกติหรือการคาดการณ์ส่ิงท่ีอาจจะทาํใหเ้กิดปัญหา

สุขภาพของตนเองและการประเมินประโยชน์หรือคุณค่าท่ีจะไดจ้ากการแสดงพฤติกรรมสุขภาพ 
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  ทฤษฎีความเช่ือต่อสุขภาพ                 เป็นแนวความคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการตดัสินใจ

(Decision-making Theory)                โดยมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีสนาม (Field Theory) ความเช่ือน้ีมี

สมมุติฐานว่า        การตดัสินใจของบุคคลท่ีจะกระทาํพฤติกรรมจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือบุคคลนั้นมีความ

พร้อมทางดา้นจิตวิทยา (Psychological readiness)  ท่ีจะกระทาํพฤติกรรมท่ีสมัพนัธก์บัสุขภาพหรือ

สภาวะท่ีคุกคามบุคคลนั้น ความพร้อมท่ีจะกระทาํพฤติกรรมข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่อไปน้ี 

  1. บุคคลรู้สึกว่าตนเองมีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นโรค และเห็นว่าโรคนั้นมีผลสืบ 

เน่ืองท่ีน่ากลวั 

  2. บุคคลเช่ือว่ามีการปฏิบติัหลายอยา่งท่ีจะเป็นประโยชน์ในการลดโอกาสเส่ียงต่อ

การเป็นโรคและลดความรุนแรงของโรคหรือสถานการณ์ 

  3. บุคคลเช่ือว่าค่าใชจ่้าย (เวลา   เงิน    จิตใจ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสุขภาพจะมี

ความสาํคญันอ้ยกว่าการรับรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของการปฏิบติั 

  ทฤษฎีความเช่ือต่อสุขภาพน้ีไดน้าํมาใชอ้ยา่งมากในการวิจยัดา้นสุขศึกษา

แบบจาํลองความเช่ือดา้นสุขภาพน้ีเก่ียวขอ้ง/คลา้ยกบัทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมของ Bandura   ซ่ึง

ทั้งสองทฤษฎีน้ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีสนาม (Field Theory)  ทฤษฎีน้ีไดถ้กูปรับปรุงใหม่เม่ือไม่นานมา

น้ีโดยเพ่ิมตวัแปรดา้นความสามารถแห่งตน (Self – efficacy)          ในกลุ่มตวัแปรดา้นปัจเจกบุคคล 

(Rosenstock et al, 1988) ผูส้ร้างทฤษฎีน้ีช้ีใหเ้ห็นว่าทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมมีส่วนในการอธิบาย

พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ซ่ึงควรจะบรรจุอยูใ่นแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ (HBM) ดงัน้ี 

  1. ควรจะมีการเนน้เก่ียวกบัแหล่งขอ้มลูหลาย ๆแห่ง      เพ่ือท่ีจะสามารถก่อใหเ้กิด 

“ความคาดหวงั” ท่ีตอ้งการไดโ้ดยเฉพาะขอ้มลูท่ีจะเพ่ิมพนูความรู้และจูงใจใหท้าํพฤติกรรม    และ 

  2. การนาํเอาแนวคิดเก่ียวกบัความคาดหวงัในความสามารถแห่งตน    (ซ่ึงแตกต่าง

จากแนวคิดเก่ียวกบัความคาดหวงัถึงผลรับของการกระทาํ)    เขา้มาเพิ่มเติมในการอธิบายพฤติกรรม

สุขภาพ(Rosenstock และคณะ 1988)   จะเห็นว่าแนวคิดใหม่ของแบบจาํลองท่ีปรับปรุงใหม่แลว้น้ีมี

แนวคิดท่ีคลา้ย ๆกบั 

  แบบจาํลองของ Bandura แตกต่างกนัตรงท่ีว่าแนวคิดของ Bandura ไม่ไดเ้อาตวั

แปรดา้นการรับรู้โอกาสเส่ียง ความรุนแรงของโรค ประโยชน ์และอุปสรรค ดงัท่ี Rosenstock และ

คณะ ไดเ้นน้ในแบบจาํลองความเช่ือดา้นสุขภาพ (ประภาเพญ็ สุวรรณ 2538: 16 - 17) 

  ทฤษฎีความเช่ือต่อสุขภาพ (The Health Belief Model) (Sheeran, P and Abraham, 

C 1996)  กล่าวว่าบุคคลจะแสดแสดงพฤติกรรมสุขภาพเช่นใดนั้นข้ึนกบั   ภูมิหลงั   เช่น  สถานภาพ

ทาง สงัคม อาย ุเพศ ฯลฯ      ลกัษณะทางจิตวิทยา  เช่น   บุคลิกภาพ ความกดดนัจากกลุ่มเพ่ือน ฯลฯ  

ความวิตกกงัวล/ความสงสยัว่าจะมีความผดิปกติของร่างกาย การคาดการณ์เก่ียวกบัความรุนแรงของ
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โรค  แรงจูงใจเก่ียวกบัสุขภาพ   การรับรู้ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการปฏิบติั      การรับรู้เก่ียวกบั

ปัญหาและอุปสรรคในการแสดงพฤติกรรม  ความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม 

  ความเช่ือดา้นสุขภาพของเบคเกอร์  (Becker 1974:43)   ความเช่ือดา้นสุขภาพเป็น

การรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อภาวะสุขภาพของตนเองประกอบดว้ยการรับรู้  4 ดา้น     ไดแ้ก่    การรับรู้

โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค         การรับรู้ความรุนแรงของโรค      การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบติั

พฤติกรรม      และการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบติัพฤติกรรมการบริโภค ความเช่ือดา้นสุขภาพเป็น 

ปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ  

 สรุป ไดว้่า     ความเช่ือดา้นสุขภาพเป็นการรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อภาวะสุขภาพของ

ตนเอง ซ่ึงผูว้ิจยัใชแ้นวคิดความเช่ือดา้นสุขภาพของเบคเกอร์มาใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  

 3.4.2  งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัความเช่ือด้านสุขภาพ 

  นนัทริกา เลิศเชวงกุล(2549:157)   ศึกษาการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และ

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกระดูกของผูสู้งอายชุาย พบว่า  การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมสร้าง

สุขภาพ          การรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสร้าง

สุขภาพ   และสามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  

  ไพเราะ  กิจจาทิชากร ( 2551:129) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผูป่้วยท่ีมารับ

บริการในหอ้งอุบติัเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี       ผลการวิจยัพบว่า  

ความเช่ือดา้นสุขภาพ  มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพของผูม้ารับบริการ   

  โสภิต ทิพยรั์ตน(์2551:บทคดัยอ่)ศึกษาปัจจยัคดัสรรท่ีสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายมุุสลิม ท่ีเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายภุาคใตต้อนบน พบว่าความเช่ือท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ   

 จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือดา้นสุขภาพจะเห็นไดว้่าความเช่ือ

ดา้นสุขภาพเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ  ดงันั้นผูว้ิจั ยจึงกาํหนดใหค้วามเช่ือดา้น

สุขภาพเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

 3.5   แนวคดิเกีย่วกบัแรงสนับสนุนทางสังคมและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

  3.5.1 แนวคดิเกีย่วกบัแรงสนับสนุนทางสังคม 

   1.ความหมายของแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

   แรงสนบัสนุนทางสงัคม      เป็นปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีความสาํคญัต่อการ

แสดงพฤติกรรมของบุคคล โดยไดรั้บจากบุคคลใกลชิ้ด   เช่น    บุคคลในครอบครัว หรือไดรั้บจาก

บุคคลอ่ืนท่ีไม่ไดมี้ความสมัพนัธก์นัโดยตรง เช่น   บุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั

พฤติกรรมนั้น ๆ ทาํใหบุ้คคลมีวิถีชีวิตท่ีดีและมีความสุข       แรงสนบัสนุนทางสงัคมเป็นตวัแปรท่ี
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ก่อใหเ้กิดผลดีต่อภาวะสุขภาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาวะการเจ็บป่วยหรือช่วยเหลือตนเองไดจ้าํกดั 

เพราะการดาํรงชีวิตของมนุษยใ์นสงัคมมีลกัษณะเป็นเครือข่ายท่ีตอ้งพ่ึงพาอาศยักนั อนัจะทาํใหชี้วิต

อยูอ่ยา่งมีความสุขและมีความหมายมากข้ึน        ไดมี้ผูส้นใจการศึกษาการสนบัสนุนทางสงัคมอยา่ง

มากมาย เช่น นกัมานุษยวิทยา แพทย ์   พยาบาล นกัจิตวิทยา เป็นตน้  ทาํใหก้ารสนบัสนุนทางสงัคม

ไดถ้กูมองเป็นหลายแนวคิดและมีความหมายแตกต่างกนัออกไป     ซ่ึงไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของแรง

สนบัสนุนทางสงัคมไว ้ดงัน้ี 

   ธอยท ์(Thoits 1982, อา้งถึงใน จริยาวตัร คมพยคัฆ ์2531 : 97)              ให้

ความหมายว่าเป็นการท่ีบุคคลในเครือข่ายของสงัคมไดรั้บการช่วยเหลือดา้นอารมณ์   สงัคม ส่ิงของ 

และขอ้มลู ซ่ึงการช่วยเหลือน้ีจะช่วยใหบุ้คคลสามารถเผชิญและตอบสนองต่อความเจ็บป่วย    หรือ

ความเครียดไดใ้นระยะเวลาท่ีรวดเร็วข้ึน 

   คอบบ ์(Cobb 1976 : 300, อา้งถึงใน ทศันีย ์เกริกกุลธร 2536 : 43)   ไดใ้ห ้

ความหมายว่าการสนบัสนุนทางสงัคมนั้นเป็นขอ้มลูหรือข่าวสารท่ีทาํใหบุ้คคลเช่ือว่า   มีคนรักและ

สนใจ มีคนยกยอ่งและมองเห็นคุณค่า และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม    มีความผกูพนัซ่ึง

กนัและกนั 

   ทอลส์ดอฟ (Tolsdorf 1976, อา้งถึงใน ดวงเดือน    มลูประดบั 2541 : 40) 

ใหค้วามหมายว่า การสนบัสนุนทางสงัคม       เป็นความช่วยเหลือท่ีสม ํ่าเสมอในรูปแบบใดรูปแบบ

หน่ึงท่ีไดรั้บจากบุคคลอ่ืน     ซ่ึงความช่วยเหลือนั้นไดช่้วยใหบุ้คคลไดไ้ปถึงซ่ึงเป้าหมาย เฉพาะของ

ตนหรือสามารถแกปั้ญหาท่ีเผชิญอยูไ่ด ้

   คาห์น (Kahn 1979 : 85, อา้งถึงใน อารีย ์มัง่เกียรติสกุล 2543 : 29) ไดใ้ห้

คาํจาํกดัความของ การสนบัสนุนทางสงัคมว่า การสนบัสนุนทางสงัคมเป็นการปฏิสมัพนัธอ์ยา่งมี

จุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดส่ิงเหล่าน้ีข้ึนหน่ึง หรือมากกว่าหน่ึง   คือ  ความผกูพนัใน

แง่ดีจากคนหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึงการรับรอง ยนืยนั หรือเห็นพอ้งกบัพฤติกรรมของผูห้น่ึง การ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัทางดา้นเงินทอง ส่ิงของหรืออ่ืนๆ 

   บาร์รีรา (Barrera 1982, อา้งถึงใน รัชจณา สิงห์ทอง 2545 : 44) ให้

ความหมายว่า การสนบัสนุนทางสงัคมเป็นความใกลชิ้ด    การช่วยเหลือ โดยใหส่ิ้งของ แรงงาน ให้

คาํแนะนาํและขอ้มลู 

  จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้่าการสนบัสนุนทางสงัคม หมายถึง การท่ีบุคคล

ไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีบุคคลนัน้มีปฏิสมัพนัธด์ว้ย    ซ่ึงส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บการ

ช่วยเหลือไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์และสงัคม ทางดา้นขอ้มลูข่าวสาร และดา้นวตัถุส่ิงของต่าง ๆ 
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   แคพแพลน (Caplan 1974, อา้งถึงใน นฤภรณ์ ถิรภทัรพนัธ ์2545 : 55) ได้

ใหค้าํจาํกดัความของแรงสนบัสนุนทางสงัคมว่า   หมายถึง  ส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บโดยตรงจากบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลอาจเป็นทางดา้นข่าวสาร เงิน   กาํลงังาน    หรือทางอารมณ์ ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดนัใหผู้รั้บ

ไปสู่เป้าหมายท่ีผูรั้บตอ้งการ 

   พิลิสุค (Pilisuk 1982, อา้งถึงใน นฤภรณ์ ถิรภทัรพนัธ ์2545 : 55 ) กล่าวว่า

แรงสนบัสนุนทางสงัคม หมายถึงความสมัพนัธร์ะหว่างคน       ไม่เฉพาะแต่ความช่วยเหลือทางดา้น

วตัถุและความมัน่คงทางอารมณ์เท่านั้น   แต่ยงัรวมไปถึงการท่ีบุคคลรู้สึกว่าตนเองไดรั้บการยอมรับ

ว่าเป็นส่วนหน่ึงของผูอ่ื้นดว้ย 

   เพนเดอร์ (Pender 1987 : 396) ใหค้วามหมายว่า แรงสนบัสนุนทางสงัคม 

หมายถึงความรู้สึกเป็นเจา้ของ   การไดรั้บการยอมรับ   การเป็นท่ีรักและนบัถือ  รวมทั้งการมีคุณค่า

เป็นท่ีตอ้งการสาํหรับบุคคลอ่ืน            โดยไดรั้บจากกลุ่มบุคคลในระบบของสงัคมนั้นเป็นผูใ้หก้าร

สนบัสนุนดา้นจิตใจ   วตัถุ    ข่าวสาร   คาํแนะนาํ ซ่ึงจะทาํใหบุ้คคลนั้นสามารถดาํรงอยูใ่นสงัคมได้

อยา่งเหมาะสม 

   สมจิต หนุเจริญกุล (Hanucharurnkul 1988 : 47)  กล่าวว่า   แรงสนบัสนุน

ทางสงัคมเป็นการปฏิบติัเพ่ือช่วยเหลือทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ การแนะนาํ    หรือการใหค้วามรู้แก่

บุคคลอ่ืนตลอดจนการจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมเพ่ือช่วยส่งเสริมพฒันาการของแต่ละบุคคล 

  2.หนา้ท่ีของแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

  เพนเดอร์ (Pender 1987 : 398) กล่าวว่า แรงสนบัสนุนทางสงัคมมีหนา้ท่ี 3 

ประการดงัน้ี 

   1. ดาํรงไวซ่ึ้งภาวะสุขภาพ โดยแรงสนบัสนุนทางสงัคมจะส่งเสริม

ส่ิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมดว้ยการช่วยลดภาวะเครียดท่ีเกิดข้ึนในชีวิต 

   2. ส่งเสริมภาวะสุขภาพ แรงสนบัสนุนทางสงัคมจะช่วยใหมี้ส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการมีพฒันาการและการเจริญเติบโตไดดี้ 

   3. ป้องกนัความเจ็บป่วย แรงสนบัสนุนทางสงัคมจะช่วยใหมี้วิจารณญาณ 

หรือเลือกใชก้ลยทุธใ์นการปรับตวัเม่ือมีความเครียดเกิดข้ึน ช่วยใหค้นปรับพฤติกรรมเพ่ือผอ่นคลาย 

ระบบของอนัตรายหรือความเครียดท่ีประสบอยู ่

  3.ความสาํคญัของแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

  แมว้่าความคิดเก่ียวกบัแรงสนบัสนุนทางสงัคมจะมีความแตกต่างกนัไป แต่การ 

ศึกษาส่วนใหญ่แสดงใหเ้ห็นว่า       การสนบัสนุนทางสงัคมมีผลต่อภาวะสุขภาพทั้งทางร่างกายและ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นจิตใจ ไดมี้ผูก้ล่าวถึงความสาํคญัของแรงสนบัสนุนทางสงัคมดงัน้ี 
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  ไลเบอร์แมน   (Leiberman 1972, อา้งถึงใน ดวงเดือน    มลูประดบั 2541 :  48-49) 

กล่าวว่าการสนบัสนุนทางสงัคม         มีผลต่อการลดอุบติัเหตุการเกิดเหตุการณ์เครียดในชีวิต ทาํให้

สามารถปรับและเปล่ียนแปลงการรับรู้ของบุคคลต่อภาวะเครียด  และสามารถลดระดบัความรุนแรง

ของภาวะเครียด   สามารถเปล่ียนแปลงความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะความรุนแรงของภาวะเครียด กบั

ระดบัการเปล่ียนแปลงบทบาทหนา้ท่ีของบุคคล     สามารถส่งเสริมการเผชิญภาวะเครียดของบุคคล

และในทาํนองเดียวกนัก็สามารถลดความรุนแรงจากผลกระทบของภาวะเครียด  หรือสามารถดูดซึม 

ผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะเครียด สามารถเปล่ียนแปลงความรู้สึกท่ีมีคุณค่าในตนเอง และความสารถ 

ในการควบคุมส่ิงแวดลอ้มและสถานการณ์ต่างๆซ่ึงถกูทาํลายลงจากเหตุการณ์เครียดท่ีเกิดข้ึน และ 

การสนบัสนุนทางสงัคมน้ีมีผลโดยตรงต่อการปรับตวัของบุคคล 

  ทอยท ์(Thoits 1986, อา้งถึงใน มธุริน คาํวงศปิ์น 2543 : 39) อธิบายถึงความสาํคญั

ของการสนบัสนุนทางสงัคมว่า       เป็นแหล่งประโยชน์ในการช่วยปรับแกก้บัความเครียด (Coping 

Assistance) ไดห้ลายวิธี       คือ    ช่วยเปล่ียนแปลงการใหค่้าความหมายกบัสถานการณ์ โดยช่วยให ้

บุคคลประเมินเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนว่าไม่รุนแรง  มีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดข้ึนจะมีผูค้อย 

ช่วยเหลือ หรือบรรเทาความเครียดใหน้อ้ยลงได ้    ปัญหาท่ีมีอยูจึ่งเลก็ลง       ช่วยลดการตอบสนอง 

ทางอารมณ์เน่ืองจากความเครียด   เช่น ช่วยใหเ้กิดการระบายออก    และช่วยเปล่ียนสถานการณ์โดย

การมีส่วนร่วมในการขจดั หรือเปล่ียนแปลงปัญหา   เช่น     การช่วยเหลือดา้นการเงิน แรงงาน หรือ 

ขอ้เสนอในการแกปั้ญหา 

  เพนเดอร์ (Pender 1987, อา้งถึงใน ดวงเดือน ดาวประดบั 2541 : 49) กล่าวว่าแรง

สนบัสนุนทางสงัคมจะส่งเสริมการเจริญเติบโต และการทาํงานของระบบต่าง  ๆในร่างกาย เป็นการ

เพ่ิมคุณค่าของตนเอง ทาํใหมี้อารมณ์มัน่คง  และมีความผาสุกในชีวิต    ลดความเครียดท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิตเป็นการดาํรงไวซ่ึ้งสุขภาพ มีการป้อนกลบั ยนืยนั รับรอง   ทาํใหเ้กิดความมัน่ใจและคาดการณ์

การกระทาํของบุคคลนั้นว่า เป็นท่ีตอ้งการของสงัคม  และแรงสนบัสนุนทางสงัคมเป็นกนัชน หรือ

เบาะรองรับ เหตุการณ์ท่ีเป็นภาวะวิกฤติในชีวิต     โดยมีอิทธิพลต่อการแปลเหตุการณ์ และการตอบ

รับทางอารมณ์ของบุคคลท่ีทาํใหบุ้คคลมีการปรับตวัไดดี้  จึงช่วยลดการเจ็บป่วย ซ่ึงเป็นการป้องกนั

โรค 

  4.ประเภทของแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

  ไดมี้ผูแ้บ่งประเภทของการสนบัสนุนทางสงัคม ดงัน้ี 

  คอบบ ์(Cobb 1976 : 300 – 301, อา้งถึงใน อารีย ์   มัง่เกียรติสกุล 2543 : 28)     ให้

ความหมายของแรงสนบัสนุนทางสงัคมว่า    เป็นขอ้มลูหรือข่าวสารท่ีทาํใหบุ้คคลเช่ือว่ามีคนรักคน
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สนใจ มีคนยกยอ่งและมองเห็นคุณค่า และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม      และไดแ้บ่งการ

สนบัสนุนทางสงัคมเป็น 3 ชนิดคือ 

   1. แรงสนบัสนุนดา้นอารมณ์ (emotional support) เป็นขอ้มลูท่ีจะบอกว่า

บุคคลนั้นไดรั้บความรัก  ความจริงใจ ความสนใจ   ดูแลเอาใจใส่จากบุคคลท่ีมีความสมัพนัธใ์กลชิ้ด

กนั เป็นขอ้มลูท่ีทาํใหบุ้คคลเช่ือว่าตนเองไดรั้บความรัก การดูแลเอาใจใส่   และมีความใกลชิ้ดสนิท

สนม มีความผกูพนัและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 

   2. แรงสนบัสนุนดา้นการไดรั้บการยอมรับ ยกยอ่ง (esteem support) เป็น

ขอ้มลูท่ีจะบอกว่าบุคคลนั้นมีคุณค่า  มีผูใ้หก้ารยอมรับ   เกิดความภาคภูมิใจ     มัน่ใจในตนเอง  เป็น

ขอ้มลูท่ีทาํใหบุ้คคลรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า      และบุคคลอ่ืนใหก้ารยอมรับนบัถือและเห็นคุณค่าของ

ตนเอง 

   3. แรงสนบัสนุนดา้นการเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม (network support) เป็น

ขอ้มลูท่ีทาํใหบุ้คคลรับรู้ว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม        มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใหท้ราบว่า

ตนเองเป็นสมาชิกหรือส่วนหน่ึงของเครือข่ายทางสงัคม และมีส่วนร่วมซ่ึงกนัและกนั 

  เชฟเฟอร์ และคณะ (Schaefer et al. 1981, อา้งถึงใน อินทิรา ปัทมินทร 2541 : 40) 

แบ่งแรงสนบัสนุนทางสงัคมออกเป็น 3 ประเภท คือ 

   1. . แรงสนบัสนุนดา้นอารมณ์ (emotional support) หมายถึง ความผกูพนั 

ความอบอุ่นใจและความรู้สึกเช่ือมัน่และไวว้างใจ   ก่อใหเ้กิดความรู้สึก ใกลชิ้ด มีความมัน่ใจ และมี

ความเช่ือว่าจะพ่ึงพิงผูอ่ื้นไดเ้สมอ ซ่ึงทาํใหบุ้คคลรู้สึกว่าตนเองเป็นท่ีรักเป็นท่ีใส่ใจ และเป็นสมาชิก

คนหน่ึงของกลุ่ม ไม่ใช่คนแปลกหนา้ 

   2.  แรงสนบัสนุนดา้นวตัถุ (tangible support)   เป็นการใหค้วามช่วยเหลือ

ในดา้นส่ิงของ เงินทอง หรือบริการการสนบัสนุนทาง การช่วยเหลือหรือใหบ้ริการต่าง  ๆ  เช่น  การ

ใหย้มืเงิน ใหข้องขวญั ช่วยดูแลในเวลาท่ีตอ้งการ เป็นตน้ 

   3. แรงสนบัสนุนดา้นขอ้มลูข่าวสาร (information support)      เป็นการให้

คาํแนะนาํในการแกไ้ขปัญหา      หรือการใหข้อ้มลูป้อนกลบัเก่ียวกบัพฤติกรรมและการกระทาํของ

บุคคล              เป็นการใหข้อ้มลูหรือคาํแนะนาํในการแกปั้ญหาและการใหข้อ้มลูป้อนกลบัเก่ียวกบั

พฤติกรรมหรือการกระทาํของบุคคล 

  เฮาส์ (House 1981 : 202) ไดแ้บ่งประเภทแรงสนบัสนุนทางสงัคมออกเป็น 4 ดา้น 

คือ 

   1. แรงสนบัสนุนทางดา้นอารมณ์ (emotional support)    หมายถึง   การให้

ความรักความเอาใจใส่ ความเห็นอกเห็นใจ ยอมรับนบัถือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

96 

   2. แรงสนบัสนุนทางดา้นการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรม (appraisal 

support)เป็นการใหข้อ้มลูเพ่ือนาํไปใชใ้นการประเมินตนเอง หรือเรียนรู้ตนเอง ไดแ้ก่  การเห็นพอ้ง 

การรับรอง การใหข้อ้มลูป้อนกลบั ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความมัน่ใจ แรงสนบัสนุนดา้นน้ีจึงเปรียบเสมือน 

การเสริมแรงทางสงัคม (social reinforcement) 

   3. แรงสนบัสนุนดา้นขอ้มลูข่าวสาร (Information support) หมายถึง การ

ใหค้าํแนะนาํ ขอ้เท็จจริง แนวทางเลือก หรือแนวทางปฏิบติัท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหาท่ี 

กาํลงัเผชิญอยูไ่ด ้

   4. แรงสนบัสนุนดา้นวสัดุส่ิงของการเงิน          หรือแรงงาน (instrumental 

support) เป็นการใหค้วามช่วยเหลือโดยตรงต่อความจาํเป็นของคน เช่น  เงิน แรงงาน หรือเวลา เป็น

ตน้ 

  ไวส์ (Weiss 1974, อา้งถึงใน อารีรัตน ์อุลิศ 2539 : 32-33)            แบ่งประเภทการ 

สนบัสนุนทางสงัคมออกเป็น 6 ดา้น 

   1. การใหค้วามรักใคร่ผกูพนั (Attachment)  ส่งผลต่ออารมณ์โดยส่วนรวม 

คือ ทาํใหบุ้คคลรู้สึกมัน่คงปลอดภยัและอบอุ่น  ไม่ใหเ้กิดความรู้สึกโดดเด่ียว     ความสมัพนัธเ์ช่นน้ี

จะพบในคูส้มรส เพ่ือน หรือสมาชิกครอบครัวเดียวกนั          ถา้บุคคลขาดการสนบัสนุนชนิดน้ีจะมี

ความรู้สึกเกิดภาวะโดดเด่ียวทางอารมณ์ (Emotional Isolation) หรือภาวะเหงา (Loneliness) 

   2. ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม (Social integration)  ทาํใหบุ้คคล

รู้สึกมีเป้าหมายมีความเป็นเจา้ของและไดรั้บการยอมรับตนว่ามีคุณค่าต่อกลุ่ม        ถา้บุคคลขาดการ

สนบัสนุนทางสงัคมในดา้นน้ีทาํใหบุ้คคลรู้สึกถกูแยกจากสงัคม 

   3. การใหโ้อกาสท่ีจะเล้ียงดูอุม้ชู (Opportunity for nurture)เป็นการ

สนบัสนุนท่ีผูใ้หญ่มีความรับผดิชอบต่อความเจริญเติบโตและสุขภาพของผูน้อ้ย  แลว้ทาํใหต้นเองมี

ความรู้สึกว่าเป็นท่ีตอ้งการของบุคคลอ่ืนและผูอ่ื้นพ่ึงพาได ้ ถา้หากไม่ไดท้าํหนา้ท่ีจะทาํใหเ้กิดความ

คบัขอ้งใจชีวิตน้ีไม่สมบูรณ์และไร้จุดหมาย 

   4. การใหค้วามรู้สึกมีคุณค่า (Reassurance of Worth)    เป็นการไดรั้บการ

ยอมรับในสถาบนัครอบครัวหรือเพ่ือน       เม่ือบุคคลมีพฤติกรรมท่ีสามารถแสดงบทบาททางสงัคม 

บทบาทนั้นอาจเป็นบทบาทในครอบครัว หรือในอาชีพ ถา้คนเราไม่ไดรั้บการยอมรับจะทาํใหค้วาม

เช่ือมัน่หรือความรู้สึกมีคุณค่าในตวัเองลดลง 

   5. ความเช่ือมัน่ในการเป็นมิตรท่ีดี (A Sense of Reliable Audience) การ

สนบัสนุนน้ีเร่ิมจากความสมัพนัธก์บัญาติใกลชิ้ด ซ่ึงคาดหวงัว่าจะไดรั้บความช่วยเหลือห่วงใยอยา่ง

ต่อเน่ือง ถา้ขาดจะทาํใหบุ้คคลรู้สึกขาดความมัน่คง และถกูทอดท้ิง 
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   6. การไดรั้บคาํช้ีแนะ (The Obtaining of Guidance)   หมายถึง   การไดรั้บ

ความจริงใจ การช่วยเหลือทางอารมณ์และช้ีแนะขอ้มลูข่าวสารจากบุคคลท่ีตนศรัทธา   และคาํพดูท่ี

เช่ือถือได ้เม่ือเกิดความเครียดและภาวะวิกฤต           ถา้ขาดการสนบัสนุนจะทาํใหบุ้คคลรู้สึกทอ้แท้

ผดิหวงั 

  คาห์น (Kahn 1979 : 85, อา้งถึงใน อารีรัตน ์อุลิศ 2539 : 33)      แบ่งการสนบัสนุน

ทางสงัคมออกเป็น 3 ชนิดคือ 

   1. ความผกูพนัทางดา้นอารมณืและความคิด (Affection) เป็นการแสดงถึง

อารมณ์ในทางบวกของบุคคลหน่ึงท่ีมีต่อบุคคลหน่ึงซ่ึงแสดงออกในลกัษณะของความผกูพนั   การ

ยอมรับ การเคารพ หรือดว้ยความรัก 

   2. การยนืยนัรับรองพฤติกรรมซ่ึงกนัและกนั (Affirmation) เป็นการแสดง

ความเห็นดว้ยการยอมรับในความถกูตอ้งเหมาะสมทั้งในการกระทาํและความคิดของบุคคลอ่ืน ๆ 

   3. การใหค้วามช่วยเหลือ (Aid) เป็นการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลอ่ืน โดย

การใหส่ิ้งของหรือความช่วยเหลือโดยตรง   ความช่วยเหลือนั้นอาจจะเป็นวตัถุ       เงินทอง    ขอ้มลู 

ข่าวสาร หรือเวลา 

  จาคอบสนั (Jacobson 1986 : 252, อา้งถึงใน สุปราณี แตงวงษ ์2547 : 20) แบ่งการ 

สนบัสนุนสงัคมเป็น 3 ชนิดคือ 

   1. การสนบัสนุนดา้นอารมณ์ (Emotional Support) เป็นพฤติกรรมท่ีทาํให้

บุคคลรู้สึกสบายใจ และเช่ือว่ามีบุคคลเคารพนบัถือยกยอ่ง    และใหค้วามรักรวมทั้งพฤติกรรมอ่ืน ๆ 

ท่ีแสดงถึงการดูแลเอาใจใส่และใหค้วามมัน่คงปลอดภยั 

   2. การสนบัสนุนดา้นสติปัญญา (Cognitive Support) เป็นขอ้มลูข่าวสาร 

ความรู้หรือคาํแนะนาํท่ีจะช่วยใหบุ้คคลเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง         และช่วยใหส้ามารถ

ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงนั้นได ้

   3. การสนบัสนุนดา้นส่ิงของ (Materials Support)     หมายถึง  ส่ิงของและ

บริการต่าง ๆ ท่ีจะช่วยใหบุ้คคลสามารถแกปั้ญหาได ้

 

 3.5.2  งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัแรงสนับสนุนทางสังคม 

    จากการวิจยัของศศิพฒัน์ ยอดเพชร และคณะ(2540:42-43)    พบว่าผูสู้งอายยุงัคงมี

ความสนใจต่อข่าวสารต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ    ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารต่างๆ ไดแ้ก่ ข่าวสาร

ราชการ การเมืองการปกครอง ข่าวกีฬา ข่าวการแพทย ์และข่าวอ่ืนๆ      จากโทรทศัน์มากท่ีสุด ทั้งน้ี

ผูสู้งอายจุะชมโทรทศัน์อยา่งนอ้ยวนัละ 1คร้ัง รองลงมาจะไดรั้บข่าวสารจากวิทย ุ   นอกจากน้ี ส่ือท่ี
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สาํคญัท่ีสุดท่ีมีบทบาทในการเก้ือหนุนดา้นขอ้มลูข่าวสารแก่ผูสู้งอาย ุอีกลกัษณะหน่ึงนั้น ไดแ้ก่ การ

สนทนาพดูคุยกนัระหว่างผูสู้งอายแุละบุคคลอ่ืนๆ ในครอบครัว และชุมชน    เร่ืองท่ีสนทนาก็จะเร่ิม

จากเร่ืองใกลต้วัคือสุขภาพของตนเอง เร่ืองในครอบครัว เร่ืองในชุมชน          และข่าวสารบา้นเมือง 

สาํหรับส่วนข่าวสารท่ีผูสู้งอายนิุยมมากท่ีสุด ไม่ว่าจะดูจากโทรทศัน์หรือรับฟังจากวิทย ุไดแ้ก่ ข่าว

ประจาํวนั ซ่ึงรวมทั้งข่าวสารทางราชการ ข่าวการเมือง ข่าวในพระราชสาํนกั   และข่าวภูมิภาค ส่วน

สารคดีและบทความนั้นจะสนใจเป็นบางคร้ังและจาํนวนไม่ก่ีราย ซ่ึงสารคดีและบทความท่ีสนใจจะ

เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเกษตรและการแพทยเ์ป็นส่วนใหญ่ 

  เตือนใจ ทองคาํ (2549:157)       ศึกษาระดบัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุท่ีมีเพศ   อาย ุสถานภาพทางเศรษฐกิจ  ภาวะการ

พกัอาศยั และภาวะการมีโรคประจาํตวัท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ทั้งโดยรวม และรายดา้นประกอบดว้ยดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจดา้นสงัคม  ดา้นเศรษฐกิจ ของผูสู้งอาย ุ

พบว่า แรงสนบัสนุนทางสงัคมจากบุคคลในครอบครัวสามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมการดูแล

ตนเองโดยรวมของผูสู้งอายไุดร้้อยละ 52.5 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

      จรุง  วรบุตร (2550:บทคดัยอ่)             ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

ประชาชนวยักลางคน  พบว่าผูก้ารไดรั้บการสนบัสนุนดา้นส่ิงของและบริการ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 

  ฐิติมา  คุม้สืบสาย(2550:บทคดัยอ่)        ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุของผู ้

สูงอายใุนตาํบลหว้ยพล ูอาํเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม         พบว่า การสนบัสนุนจากครอบครัว 

ความรู้เก่ียวกบัอุบติัเหตุและการป้องกนัเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุของ

ผูสู้งอายุ 

 มาริสา  ประทุมมา ( 2550:บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายุ

ในเขตรับผดิชอบของโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ินบนพ้ืนฐานของปัจจยัส่วนบุคคล                  และการ

สนบัสนุนทางสงัคมจากบุคคลในครอบครัว    ผลการวิจยัพบว่า  การสนบัสนุนทางสงัคมจากบุคคล

ในครอบครัวมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ

 กชชุกร หว่างนุ่ม (2550:144) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัความสามารถในการ

ดูแลตนเองของผูสู้งอายโุรคมะเร็งท่ีไดรั้บยาเคมีบาํบดั พบว่าการสนบัสนุนทางสงัคม           มีความ 

สมัพนัธก์บัความสามารถในการดูแลตนเอง  

  โสภิต ทิพยรั์ตน(์2551:156)      ศึกษาปัจจยัคดัสรรท่ีสมัพนัธก์บัพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพของผูสู้งอายมุุสลิม ท่ีเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายภุาคใตต้อนบน       พบว่าการสนบัสนุนทาง

สงัคมมีความ สมัพนัธก์บัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ   
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 จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงสนบัสนุนทางสงัคมจะเห็นได้

ว่าแรงสนบัสนุนทางสงัคมเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงกาํหนดใหแ้รง

สนบัสนุนทางสงัคมเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

 

3.6.แนวคดิเกีย่วกบัความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 3.6.1 แนวคดิเกีย่วกบัความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน   

   1.ความหมายของความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน   

   ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน  เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการท่ีบุคคลจะ

ตดัสินใจกระทาํพฤติกรรมต่าง  ๆไดมี้นกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามสนใจ

เก่ียวกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง สรุปไดด้งัน้ี 

                   ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน  หมายถึง ความเช่ือมัน่ของบุคคลเก่ียวกบั

ความสามารถของตนเองในการบริหารจดัการและกระทาํพฤติกรรมใด  ๆ         ภายใตอุ้ปสรรคหรือ

สภาวะต่างๆในการปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ          เม่ือบุคคลเช่ือว่าตนเองสามารถปฏิบติั

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพภายใตอุ้ปสรรคหรือสถานการณ์ต่างๆได ้         และรับรู้ว่าตนเองมีความ 

สามารถในการปฏิบติัพฤติกรรมในระดบัสูง            จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบติั

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพลดลงได ้  และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบติัพฤติกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ            มีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและมีอิทธิพลโดย

ออ้มต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ           โดยผา่นการรับรู้อุปสรรคในการปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพและความมุ่งมัน่ต่อแผนการปฏิบติัพฤติกรรมท่ีวางไว ้

   แบนดูรา (Bandura 1986 : 391) ใหค้วามหมายของความเช่ือประสิทธิภาพ

แห่งตน  ว่า   หมายถึงการท่ีบุคคลตดัสินความสามารถของตนเองเก่ียวกบัการกระทาํหรือพฤติกรรม

บางอยา่งว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะนาํทกัษะต่าง  ๆท่ีมีอยูม่าใชไ้ดห้รือไม่   ระดบัใด ซ่ึงทกัษะนั้น

อาจจะเป็นทกัษะท่ีตนเคยมีอยู ่หรือทกัษะท่ีไดรั้บการฝึกฝนเพ่ิมเติมก็ไดเ้ชลล ์เมอร์ฟีและบรูนิง 

(Shell, Murphy and Bruning 1989 : 91)  

   ปาจาเรส และมิลเลอร์ (Pajares and Miller 1994 : 194) สรุปความหมาย

ของความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน  ไวว้่า     เป็นการตดัสินความสามารถท่ีบุคคลมีต่อตนเองในการ

แสดงพฤติกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงในแต่ละสถานการณ์         ซ่ึงการรับรู้ความสามารถของตนเองน้ีจะ

เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือมัน่ในตนเองของบุคคลดว้ย 
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   จิตติมา จูมทอง (2538 : 9)       สรุปความหมายของความเช่ือประสิทธิภาพ

แห่งตน  ไวว้่า     การท่ีบุคคลตดัสินเก่ียวกบัความสามารถของตนเก่ียวกบัการกระทาํหรือพฤติกรรม

บางอยา่งว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะนาํทกัษะต่าง ๆท่ีมีอยูม่าใชไ้ดห้รือไม่   ในระดบัใด       ซ่ึงจะ

เก่ียวขอ้งกบัทกัษะท่ีตนเคยมีอยู ่และทกัษะท่ีไดรั้บการฝึกฝนเพ่ิมเติม        เพ่ือใชใ้นการตดัสินว่าตน

สามารถทาํอะไรไดด้ว้ยทกัษะท่ีตนมีอยู ่

   ชนัค ์(Schunk 2000 : 108) ใหค้วามหมายของความเช่ือประสิทธิภาพแห่ง

ตนไว ้  สรุปไดด้งัน้ี       การรับรู้ความสามารถของตนเอง       หมายถึง  การตดัสินความสามารถใน

การแสดงพฤติกรรมของตนองว่าจะกระทาํไดดี้เพียงใด และการรับรู้ความสามารถของตนองน้ีมีผล

ต่อการเลือกกระทาํ ความพยายาม และความอดทนต่อความยากลาํบากเพ่ือใหก้ารกระทาํนั้นประสบ

ผลสาํเร็จจากการใหค้วามหมายของการรับรู้ความสามารถของตนเองขา้งตน้  

  สรุปไดว้่า  ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน        หมายถึง  คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือมัน่ในตนเองต่อการตดัสินความสามารถในการแสดงพฤติกรรมของตนเองใน

สถานการณ์เฉพาะเจาะจงโดยสามารถประเมินไดว้่าตนเองจะประสบผลสาํเร็จไดม้ากนอ้ยเพียงใด

ในสถานการณ์นั้น          ซ่ึงการรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อการเลือกกระทาํ ความพยายาม 

และอดทนต่อความยากลาํบากเพ่ือใหก้ารกระทาํนั้นประสบผลสาํเร็จ และยงัสามารถใชท้าํนาย

พฤติกรรมของบุคคลได ้

  ทฤษฎีความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน  (Self - Efficacy) น้ี            ไดถ้กูพฒันาตาม

แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory)   ซ่ึงมีความเช่ือว่า

พฤติกรรมของคนเรา (B) นั้น    ไม่ไดเ้กิดข้ึนและเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม

(E) แต่เพียงอยา่งเดียว  หากแต่ว่าจะตอ้งมีปัจจยัส่วนบุคคล (P) (ปัญญา ชีวภาพ และส่ิงภายในอ่ืนๆ)

ร่วมดว้ย      และการร่วมของปัจจยัส่วนบุคคลนั้นจะตอ้งมีลกัษณะท่ีกาํหนดซ่ึงกนัและกนั กบัปัจจยั

ทางดา้นพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้ม          แมก้ารท่ีปัจจยัทั้ง 3 ทาํหนา้ท่ีกาํหนดซ่ึงกนัและกนันั้น 

ไม่ไดห้มายความว่าทั้ง 3 ปัจจยันั้น    จะมีอิทธิพลในการกาํหนดซ่ึงกนัและกนัอยา่งเท่าเทียมกนั บาง

ปัจจยัอาจมีอิทธิพลมากกว่าอีกบางปัจจยั และอิทธิพลของปัจจยัทั้ง 3 นั้น    ไม่ไดเ้กิดข้ึนพร้อมๆ กนั 

หากแต่ตอ้งอาศยัเวลาในการท่ีปัจจยัใดปัจจยัหน่ึงจะมีผลต่อการกาํหนดปัจจยัอ่ืน  ๆ 

  แบนดูรา (Bandura 1986: 391)        ไดใ้หนิ้ยามของความเช่ือในความสามารถของ

ตนเอง(Self - Efficacy)       ว่าเป็นความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง ในการปฏิบติัหรือแสดง

พฤติกรรม  ต่อสถานการณ์ท่ีคาดไว ้             โดยพิจารณาตดัสินจากความสามารถของตนเองในการ

แสดงออกของพฤติกรรมต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงในขณะนั้น 
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  แนวคิดของแบนดูรา (Bandura)        ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน  

(Self - Efficacy) ในระยะแรกนั้น ไดเ้สนอแนวความคิดของความคาดหวงัความสามารถของตนเอง 

(Efficacy Expectation) โดยใหค้วามหมายว่า เป็นความคาดหวงัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถของตน 

และเป็นตวักาํหนดการแสดงออกของพฤติกรรม (Bandura 1977:89) แต่ต่อมา Bandura (1986:122) 

ไดใ้ช ้คาํว่า การรับรู้ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน  (Perceived Self - Efficacy) แทนความคาดหวงั 

ความสามารถของตนเอง (Efficacy Expectation)      โดยใหค้าํจาํกดัความการรับรู้ความสามารถของ  

ตนเองว่า เป็นการท่ีบุคคลตดัสินเก่ียวกบัความสามารถของตนเอง ท่ีจะจดัการและดาํเนินการกระทาํ  

พฤติกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้(อา้งถึงใน สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต 2543: 57) 

  แบนดูรา (Bandura) มีความเช่ือว่า ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน  นั้น มีผลต่อการ 

กระทาํของบุคคล บุคคล 2 คน  อาจมีความสามารถไม่ต่างกนัแต่อาจแสดงออกในคุณภาพท่ีแตกต่าง 

กนั          ถา้พบว่า 2 คนนั้นมีการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีแตกต่างกนั    สาํหรับคนคนเดียวก ็

เช่นเดียวกนั หากรับรู้ความสามารถของตนเองในสภาพการณ์ท่ีแตกต่างกนั ก็อาจจะแสดง

พฤติกรรมออกมาแตกต่างกนั  ความสามารถของคนเรานั้นไม่ตายตวั แต่ยดืหยุน่ไปตามสภาพการณ์  

ท่ีบุคคลนั้นเผชิญอยู ่(Evans 1989, อา้งถึงใน สมโภชน ์เอ่ียมสุภาษิต 2543: 57 - 58) 

  นอกจาก การรับรู้ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน  (Perceived Self - Efficacy) แลว้ 

ตวัแปรอีกตวัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงออกของพฤติกรรม     คือ        ความคาดหวงัในผลท่ีจะเกิดข้ึน 

(Outcome Expectation)      ตามทฤษฎีความคาดหวงัเช่ือว่า บุคคลมีความคิดเก่ียวกบัผลท่ีอาจเกิดข้ึน

จากการกระทาํของตน โดยบุคคลจะเลือกกระทาํตามคุณค่าของผลท่ีจะเกิดข้ึน และความคาดหวงัยงั

ก่อใหเ้กิดแรงจูงใจและความพยายามในการกระทาํพฤติกรรมของบุคคล      (กรรณิการ์ จิตตบ์รรเทา

2539: 18) 

  วรูม (Vroom 1970, อา้งถึงใน พรทิพย ์แจ่มพงษ ์2546: 35) เช่ือว่า ความคาดหวงัท่ี

มีอยูล่่วงหนา้ของแต่ละบุคคลในการท่ีจะกระทาํหรือยอมรับพฤติกรรมใด  ๆ  ข้ึนกบัความเป็นไปได้

ท่ีว่าวตัถุประสงคข์องเขานั้นสามารถจะถึงจุดหมายปลายทางไดห้รือไม่          เขาศึกษาจิตวิทยาของ

บุคคลในองคก์าร      และพบว่าการท่ีบุคคลจะกระทาํส่ิงใดก็ตาม จะข้ึนกบัตวัแปร 4 ตวั ไดแ้ก่ 

   1. ผลตอบแทนท่ีเขาจะไดรั้บนั้นเหมาะสมกบับทบาทท่ีเขามีอยูเ่พียงใด 

   2. ความพอใจหรือไม่พอใจต่อผลท่ีเขาจะไดรั้บ 

   3. เม่ือเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้นแลว้ เขาเช่ือว่า    เขาตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บผลอนันั้น 

   4. เขามีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนตามความคาดหวงัหรือไดรั้บล่วง 

หนา้ ความพอใจต่อส่ิงเหล่าน้ีจะเพ่ิมข้ึนหากเขาไดรั้บผลตอบแทนมากข้ึน     และจะลดลงหากเขา
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ไดรั้บผลตอบแทนลดลง แต่ถา้บุคคลใดไม่สนใจต่อผลตอบแทนต่างๆ        ความสมัพนัธท์ั้งหมดน้ี

จะหายไป      และหากบุคคลไม่พอใจต่อผลลพัธท่ี์ไดจ้ากความสมัพนัธจ์ะเป็นไปในทางตรงกนัขา้ม 

  ทฤษฎีความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน  (Self - Efficacy) น้ี   มีผลต่อการตดัสินใจท่ี

จะกระทาํหรือไม่กระทาํพฤติกรรมนั้น ข้ึนอยูก่บัการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived Self - 

Efficacy) และ ความคาดหวงัในผลท่ีจะเกิดข้ึน (Outcome ExpectationAlbert  Bandura, Social 

Learning Theory (New Jersey: Prentice – Hall 1977: 78)  

  โครงสร้างของทฤษฎีความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน   (Self - Efficacy)         ซ่ึงมี

ส่วนประกอบท่ีสาํคญั 2 ประการคือ 

   1. การรับรู้ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน     (Perceived Self - Efficacy) 

หมายถึง        การท่ีบุคคลตดัสินเก่ียวกบัความสามารถของตนเอง ท่ีจะจดัการและดาํเนินการกระทาํ

พฤติกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ดใ้นระดบัใด 

   2. ความคาดหวงัในผลท่ีจะเกิดข้ึน (Outcome Expectation)   หมายถึง การ

ท่ีบุคคลประเมินหรือคาดหวงัเก่ียวกบัผลท่ีเกิดข้ึน     สืบเน่ืองจากความพยายามในการทาํพฤติกรรม

เฉพาะอยา่งของตนเอง 

  การรับรู้ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน  (Perceived Self - Efficacy)      และความ

คาดหวงัในผลท่ีจะเกิดข้ึน (Outcome Expectation) มีผลต่อการตดัสินใจว่าตนจะใชค้วามพยายามใน

การกระทาํพฤติกรรมนั้น  ๆมากนอ้ยเพียงใด            การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นการตดัสิน

ความสามารถของตนเองว่าจะสามารถทาํงานไดใ้นระดบัใด         ในขณะท่ีความคาดหวงัในผลท่ีจะ

เกิดข้ึน เป็นการตดัสินว่าผลกรรมใดจะเกิดข้ึนจากการกระทาํพฤติกรรมดงักล่าว กล่าวคือ บุคคลท่ี

รับรู้ว่าความสามารถของตนเองสูง และคาดว่าถา้กระทาํพฤติกรรมนั้นแลว้จะไดรั้บผลท่ีเกิดข้ึนจาก

การกระทาํสูงดว้ย    บุคคลนั้นก็มีแนวโนม้ท่ีจะใชค้วามพยายามในการกระทาํพฤติกรรมนั้นสูงดว้ย

ในทางตรงกนัขา้ม  บุคคลท่ีรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถตํ่า และคาดว่าถา้กระทาํพฤติกรรมนั้นแลว้

จะไดรั้บผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทาํตํ่าดว้ย บุคคลนั้นก็มีแนวโนม้ท่ีจะไม่กระทาํพฤติกรรมนั้น 

  2.แหล่งของปัจจยัที่มอีทิธิพลต่อความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน   

  ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน  จะมีพ้ืนฐานหรือพฒันาจากปัจจยัหลกั 4 ประการ 

(Bandura 1994, 1977:81 – 82) ดงัน้ี 

  1. การกระทาํท่ีประสบความสาํเร็จ (Performance Accomplishment)               เป็น

ประสบการณ์ตรงของบุคคล               จึงมีอิทธิพลต่อความเช่ือในความสามารถของตนเองมากท่ีสุด

ความสาํเร็จในการกระทาํจะเป็นตวัเพ่ิมความเช่ือในความสามารถของตนเองของบุคคล         ขณะท่ี

ความลม้เหลวในการกระทาํหลายคร้ัง จะเป็นตวัลดความความเช่ือในความสามารถของตนเอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

103 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากความลม้เหลวเกิดข้ึนในช่วงแรกของการปฏิบติั           หากความเช่ือในความ 

สามารถของตนเองถกูพฒันาข้ึนจากการประสบความสาํเร็จบ่อยคร้ังแลว้            เม่ือทาํผดิพลาดใน

บางคร้ัง       จะทาํใหบุ้คคลไม่ทอ้ถอยในการทาํงานและพยายามแกไ้ขความผดินั้น และความเช่ือใน

ความสามารถของตนเองน้ี มีแนวโนม้แผข่ยายไปยงัสถานการณ์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

  2. การไดเ้ห็นตวัอยา่งจากประสบการณ์ของผูอ่ื้น (Vicarious Experience) เป็นการ

ไดรั้บอิทธิพลมาจากการพิจารณาประสบการณ์ของผูอ่ื้น         เม่ือบุคคลสงัเกตเห็นผูอ่ื้นท่ีไดก้ระทาํ

กิจกรรมแลว้ไม่เกิดผลเสียตามมา ก็สามารถสร้างความเช่ือในความสามารถของตนเองแก่ผูส้งัเกตว่า

เขาจะสามารถประสบความสาํเร็จไดเ้ช่นกนัหากตั้งใจและพยายามใหม้ากข้ึน การเรียนรู้จากตวัแบบ

เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยบุคคลจะสงัเกตพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน          และสร้าง

ความคิดว่าจะสร้างพฤติกรรมใหม่ไดอ้ยา่งไร เพ่ือเป็นเคร่ืองช้ีแนะการกระทาํพฤติกรรมของตนเอง

นอกจากนั้นยงัเป็นผลมาจากการสงัเกต การฟัง หรือการอ่านพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน การเลียนแบบ

พฤติกรรมของตวัแบบไดน้ั้น ประกอบดว้ยกระบวนการ 4 อยา่ง    ดงัน้ี (Bandura 1977,   อา้งถึงใน

โรงพยาบาลหาดใหญ่, ฝ่ายสุขศึกษา 2539: 10 - 11) 

   2.1 กระบวนการเอาใจใส่ (Attention Process) การสงัเกตอยา่งเอาใจใส่จะ

ทาํหนา้ท่ีตดัสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบ        แต่ถา้ผูส้งัเกตไม่สนใจ       ขาดการรับรู้ต่อ

พฤติกรรมของตวัแบบแลว้ ก็ไม่สามารถเลียนแบบพฤติกรรมของตวัแบบนั้นได ้

   2.2 กระบวนการเก็บจาํ (Retention Process) เป็นการรวบรวมรูปแบบ 

พฤติกรรมท่ีไดจ้ากการสงัเกตตวัแบบ        แลว้เก็บจาํในลกัษณะของสญัลกัษณ์ซ่ึงเป็นมโนภาพและ 

ภาษา การท่ีบุคคลมีการเก็บจาํ    จึงสามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบไดท้นัทีหรือแสดงพฤติกรรม 

เลียนแบบ ภายหลงั 

   2.3 กระบวนการกระทาํทางกาย (Motor Reproduction Process) เป็น 

กระบวนการเปล่ียนสญัลกัษณ์จากการเก็บจาํมาเป็นการกระทาํ               ในการแสดงพฤติกรรมการ 

เลียนแบบคร้ังแรก อาจมีความใกลเ้คียง แต่ยงัไม่ถกูตอ้งเหมาะสมนกั ถา้มีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัจะ 

ช่วยใหผู้ส้งัเกตปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมการเลียนแบบของตนจนเป็นท่ีพอใจ 

   2.4 กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) พฤติกรรมท่ีผูส้งัเกตเรียนรู้

จากตวัแบบอาจจะแสดงออกมาหรือไม่ก็ได ้ถา้พฤติกรรมนั้นไดรั้บผลลพัธท่ี์พึงพอใจ  หรือสามารถ 

หลีกเล่ียงผลลพัธท่ี์ไม่พึงพอใจ จะมีแนวโนม้ในการเลียนแบบสูง  เพราะบุคคลจะเกิดความคาดหวงั 

ว่าจะไดรั้บผลลพัธเ์ช่นเดียวกบัตวัแบบ 

  3. การชกัจูงดว้ยคาํพดู (Verbal Persuasion)     เป็นการรับเอาคาํแนะนาํชกัจูงของ 

ผูอ่ื้นมาเป็นขอ้มลูในการพิจารณาความเช่ือในความสามารถของตนเอง ทาํใหบุ้คคลเกิดความมัน่ใจ 
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ว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะกระทาํพฤติกรรมใหป้ระสบความสาํเร็จได ้ การพดูชกัจูงจากผูอ่ื้นเป็น 

ส่ิงท่ีช่วยเพิ่มกาํลงัใจ มีความเช่ือมัน่ในการกระทาํพฤติกรรมต่าง  ๆมากข้ึน    ซ่ึงจะทาํใหบุ้คคลเกิด 

ความพยายามกระทาํพฤติกรรมต่าง  ๆใหส้าํเร็จ 

  4. การกระตุน้อารมณ์ (Emotional Arousal)  หากบุคคลรับรู้ว่าตนเองมีความวิตก 

กงัวลในระดบัสูง บุคคลจะมีความเช่ือในความสามารถของตนเองต่อการทาํงานนั้นตํ่า  อนันาํไปสู่ 

ประสบการณ์ความลม้เหลว แต่ถา้บุคคลสามารถลดหรือระงบัการถกูกระตุน้ทางอารมณ์ได ้จะทาํ 

ใหเ้กิดความเช่ือในความสามารถของตนเองดีข้ึน อนัจะทาํใหเ้กิดการแสดงออกถึงความสามารถท่ีดี 

ข้ึนดว้ย 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนและการแสดงพฤตกิรรม 

 การรับรู้ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน       จะมีความสมัพนัธก์บัการกระทาํพฤติกรรมของ

บุคคลนั้น กล่าวคือ ถา้บุคคลมีความคาดหวงัเก่ียวกบัประสิทธิภาพแห่งตน  ในการกระทาํพฤติกรรม

อยา่งใดอยา่งหน่ึงสูง บุคคลก็มีแนวโนม้ท่ีจะกระทาํพฤติกรรมนั้นตํ่า   หรือไม่ทาํพฤติกรรมนั้นเลยก็

ได ้นอกจากน้ียงัมีปัจจยัหลายประการท่ีมีอิทธิพลต่อความสมัพนัธด์งักล่าวน้ี  (Bandura, 1986: 395-

398) ไดแ้ก่          

  1. ขาดส่ิงจูงใจ หรือถกูสถานการณ์ภายนอกบงัคบัใหก้ระทาํ       บุคคลท่ีมีการรับรู้

ความสามารถของตนเองสูง          อาจจะไม่กระทาํพฤติกรรมหากว่าขาดส่ิงจงูใจหรือปัจจยัท่ีไม่เอ้ือ 

อาํนวยใหก้ระทาํ หรือบุคคลไม่เต็มใจท่ีจะกระทาํพฤติกรรมนั้น 

  2. การตดัสินผลกรรมท่ีผดิพลาดไป      คือ    การท่ีบุคคลตดัสินเก่ียวกบัผลกรรมท่ี 

ตนเองจะไดรั้บจากการกระทาํพฤติกรรมนั้นผดิพลาดไป           ซ่ึงทาํใหบุ้คคลรู้สึกว่าไม่คุม้ค่าท่ีตน 

จะกระทาํพฤติกรรมนั้น 

  3. ความไม่ทนัเหตุการณ์ในการประเมินความสามารถของตนเอง นัน่ก็คือเน่ือง 

จากประสบการณ์ทาํใหบุ้คคลเกิดการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ                     ถา้หากบุคคลไม่ไดป้ระเมิน 

ตนเองตลอดเวลา         จะทาํใหบุ้คคลตดัสินเก่ียวกบัความสามารถของตนองผดิพลาดไป จะมีผลทาํ 

ใหบุ้คคลไม่กระทาํพฤติกรรม 

  4. บุคคลท่ีมีการรับรู้ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน                  ในพฤติกรรมท่ีเป็น

สภาพการณ์โดยภาพรวมสูง เขาอาจจาํไม่แสดงพฤติกรรม      เม่ือใหข้าแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นทกัษะ

ยอ่ยๆของสถานการณ์นั้น เพราะเห็นว่าไม่สาํคญั 

  5. การประเมินความสาํคญัของทกัษะยอ่ย  ๆ              ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการกระทาํ 

พฤติกรรมผดิพลาด นัน่ก็คือ เขาคิดว่าขาขาดทกัษะหรือมีทกัษะในดา้นต่าง  ๆไม่เพียงพอ         เขาจึง 

ไม่กระทาํพฤติกรรมนั้น 
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  6. เป้าหมายของการกระทาํมีลกัษณะคลุมเครือไม่ชดัเจน         และเป้าหมายนั้นไม่ 

สามารถปฏิบติัได ้

  7. การรู้จกัตนเองท่ีไม่ถกูตอ้ง      บุคคลท่ีรู้จกัตนเองไม่ถกูตอ้ง  อาจเป็นผลมาจาก 

การกระทาํท่ีมีลกัษณะคลุมเครือไม่ชดัเจน   หรืออาจถกูบงัคบัใหก้ระทาํ        หรือไดข้อ้มลูภายนอก 

มาอยา่งมาถกูตอ้งการท่ีจะทาํใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมออกมา    โดยใหมี้ความสมัพนัธก์บัการรับรู้ 

ความสามารถของตนองนั้น          ควรจดัการหรือควบคุมไม่ใหปั้จจยัต่างๆดงักล่าว มาเป็นอุปสรรค 

หรือเป็นตวัขดัขวาง              ซ่ึงหากทาํไดก้็จะช่วยใหบุ้คคลสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาไดอ้ยา่ง 

เต็มท่ีและมีความมัน่ใจ อนัจะนาํไปสู่การประสบความสาํเร็จต่อไป 

  กระบวนการความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน ที่มผีลต่อพฤตกิรรม 

  ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน  จะมีผลต่อกระบวนการ 4 อยา่ง กระบวนการทั้ง 4 

ประการน้ี จะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ดงัต่อไปน้ี (Bandura 1994: 71 – 81) 

   1. กระบวนการทางปัญญา (Cognitive process) ความเช่ือในความสามารถ

ของตนเองจะมีผลต่อกระบวนการทางปัญญาหลายรูปแบบ              พฤติกรรมของบุคคลส่วนมากมี

จุดมุ่งหมายซ่ึงถกูกาํกบัโดยการคิดเป้าหมายไวล่้วงหนา้  การตั้งเป้าหมายของบุคคลจะไดรั้บอิทธิพล

จากการประเมินความสามารถของตนเอง              คนท่ีมีความเช่ือในความสามารถของตนเองสูงจะ

ตั้งเป้าหมายท่ีสูงและทา้ทาย                 มีความมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุเป้าหมายมากกว่าคนท่ีมีความเช่ือใน

ความสามารถของตนเองตํ่า             และรูปแบบพฤติกรรมส่วนใหญ่มกัเกิดจากรูปแบบการคิดสร้าง

สถานการณ์ล่วงหนา้ และยอ้นทบทวน     บุคคลท่ีมีความเช่ือในความสามารถของตนเองสูงจะสร้าง

ภาพแห่งความสาํเร็จ        ซ่ึงจะช่วยแนะแนวทางและสนบัสนุนการกระทาํ ส่วนบุคคลท่ียงัสงสยัใน

ความสามารถของตนจะสร้างภาพความลม้เหลวไวล่้วงหนา้   กระบวนการคิดจึงทาํใหบุ้คคลทาํนาย

เหตุการณ์และพฒันาแนวทางท่ีจะควบคุมส่ิงท่ีจะมีผลต่อการดาํรงชีวิตของตนเอง        การเผชิญกบั

สภาพการณ์ท่ีมีความกดดนัอุปสรรคหรือลม้เหลว บุคคลท่ีมีความเช่ือในความสามารถของตนเองตํ่า

จะมีความคิดวิเคราะห์ท่ีเอาแน่นอนอะไรไม่ได ้     เกิดความพึงพอใจตนเองในระดบัตํ่าและคุณภาพ

การทาํงานจะดอ้ยลง           ในทางตรงกนัขา้มบุคคลท่ีมีความเช่ือในความสามารถของตนเองสูง จะ

ตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทายและใชก้ารคิดวิเคราะห์ท่ีดีในการท่ีจะบรรลุผลสาํเร็จ 

   2. กระบวนการจูงใจ (Motivation process)     ความเช่ือประสิทธิภาพแห่ง

ตนมีบทบาทสาํคญัในการจูงใจตนเอง    การจูงใจของบุคคลส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของกระบวนการคิด 

บุคคลจะมีการจูงใจของตนเองและช้ีแนะการกระทาํของตนเองโดยการคิดล่วงหนา้   บุคคลจะสร้าง

ความเช่ือจากการคิดว่าตนเองสามารถทาํอะไรไดแ้ละมีการคาดหวงัถึงผลของการกระทาํ   บุคคลจะ
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ตั้งเป้าหมายและวางแผนการกระทาํของตนเอง   รูปแบบการจูงใจทางความคิดมีลกัษณะแตกต่างกนั 

3ลกัษณะ ดงัน้ี 

   2.1 ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนมีอิทธิพลต่อการระบุสาเหตุ    คนท่ีมี

ความเช่ือในความสามารถของตนเองสูง จะอา้งสาเหตุของความลม้เหลวของตนว่าเกิดจากการขาด 

ความพยายาม    คนท่ีเช่ือว่าตนเองไม่มีความสามารถก็จะอา้งสาเหตุของความลม้เหลวนั้นว่าเกิดจาก 

ตนเองไม่มีความสามารถจึงลม้เหลว           การระบุอา้งสาเหตุน้ีจะมีผลต่อการจูงใจ การกระทาํและ 

ปฏิกิริยาอารมณ์ โดยผา่นความเช่ือในความสามารถของตนเอง 

   2.2 การคาดหวงัผลและเห็นคุณค่า    แรงจูงใจจะถกูควบคุมโดยการคาด 

หวงัจากผลของการกระทาํ       แต่บุคคลจะกระทาํพฤติกรรมภายใตค้วามเช่ือท่ีว่าตนเองสามารถทาํ

อะไรไดแ้ละความเช่ือในผลท่ีเกิดจากการกระทาํ  อิทธิพลของการคาดหวงัผลและเห็นคุณค่าจะเป็น

แรงจูงใจใหบุ้คคลกระทาํพฤติกรรมนั้น    ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัความเช่ือในความสามารถของตนเอง 

   2.3 ดา้นการตั้งเป้าหมาย     บุคคลจะตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทายและประเมินผล

ยอ้นกลบัจากเป้าหมายท่ีตั้งไว ้การตั้งเป้าหมายท่ีทา้ทายจะทาํใหแ้รงจูงใจเพิ่มและยงัคงอยู ่เป้าหมาย

ต่างๆ จะมีอิทธิพลต่อบุคคลโดยผา่นกระบวนการภายในตนเอง มากกว่าจะเป็นการควบคุมแรงจูงใจ

และพฤติกรรมโดยตรง แรงจูงใจนั้นจะมีพ้ืนฐานมาจากการตั้งเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ

ทางปัญญา โดยการทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในตนเองจากเป้าหมายท่ีตั้งไว ้พฤติกรรมของบุคคลจะมี

ทิศทางและสร้างแรงจูงใจเพ่ือใหย้งัคงใชค้วามพยายามต่อไปจนกระทัง่บรรลุเป้าหมาย บุคคลจะพึง

พอใจตนเองในการบรรลุเป้าหมายท่ีมีคุณค่าและส่งเสริมใหต้นเองใชค้วามพยายามมากข้ึน โดยการ

ไม่พอใจกบัการกระทาํท่ีต ํ่ากว่ามาตรฐาน 

  3. กระบวนการทางความรู้สึกและอารมณ์ (Affective process)   ความเช่ือในความ 

สามารถของตนเองจะมีผลต่อความเครียด            และความกดดนัเม่ือบุคคลเผชิญกบัสภาพการณ์ท่ี

ลาํบาก มีอุปสรรค และมีผลต่อระดบัแรงจูงใจ บุคคลท่ีเช่ือในความสามารถของตนเอง   จะสามารถ

ความคุมความเครียดท่ีจะทาํใหเ้กิดความวิตกกงัวลได ้   แต่คนท่ีเช่ือว่าตนเองไม่มีความสามารถจะมี

ความวิตกกงัวลสูงและมองว่าสภาพแวดลอ้มท่ีเขาอยูเ่ต็มไปดว้ยอนัตราย   และมีความวิตกกงัวลกบั

ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

  4. กระบวนการเลือก (Selection process)  ความเช่ือในความสามารถของตนเองจะ

มีผลต่อการเลือกกระทาํพฤติกรรม      โดยบุคคลจะเลือกกระทาํในสถานการณ์ท่ีเขาเช่ือว่าเขาทาํได้

และหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีบุคคลเช่ือว่าเกินความสามารถของตนเองท่ีจะทาํได ้บุคคลท่ีมีความเช่ือ

ในความสามารถของตนเองสูงจะเลือกงานท่ีมีลกัษณะทา้ทาย                  ส่วนบุคคลท่ีมีความเช่ือใน

ความสามารถของตนเองตํ่าจะทอ้ถอย หลีกเล่ียงท่ีจะทาํ เป็นการปิดโอกาสท่ีจะพฒันาศกัยภาพของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

107 

ตนเองตามหลกัทฤษฎีความเช่ือในความสามารถของตนเอง   จะสามารถส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม

ของบุคคลไดต้อ้งผา่นกระบวนการทางปัญญาเสียก่อน และเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทางปัญญาแลว้

จะเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลตามการตดัสินความสามารถของตนเอง           ซ่ึงความ 

สามารถน้ี (Efficacy)   ตอ้งอาศยัทกัษะผสมผสานร่วมกนัทั้งทกัษะทางปัญญา สงัคมและพฤติกรรม 

ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดรูปแบบของพฤติกรรมตามสถานการณ์เฉพาะนั้น  ๆ     ซ่ึงการรับรู้ความสามารถของ

ตนเองน้ีจะไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัทกัษะท่ีบุคคลมีอยูใ่นขณะนั้น    หากแต่ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของบุคคล

ว่า จะสามารถทาํอะไรไดด้ว้ยทกัษะท่ีเขามีอยู ่(Bandura 1986:112)  

  สรุป ไดว้่า การไดม้าซ่ึงความรู้ใหม่ๆ   ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีพฤติกรรมภายใน

อนัไดแ้ก่กระบวนการทางปัญญานั้นถือว่าการเรียนรู้ไดเ้กิดข้ึนแลว้   ดงันั้น ในการท่ีจะทาํใหบุ้คคล

เกิดการเปล่ียนแปลงทางปัญญาจึงตอ้งใชเ้ทคนิควิธีการต่าง  ๆท่ีน่าสนใจ  หรือมีความเขม้มากพอจึง

จะทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงดงักล่าวใน           การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชบ้นัทึกการเรียนรู้มาพฒันาการ 

รับรู้ความสามารถของตนเองโดยมีความเช่ือว่าจะทาํใหผู้เ้รียนมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง

เพ่ิมข้ึนได ้

  จะสรุปไดว้่า       ทฤษฎีความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน (Self - Efficacy)     มีผล

ต่อกระบวน การคิด ความพยายามและแรงจูงใจของบุคคล   ในการเลือกแสดงหรือเปล่ียนแปลงการ

กระทาํพฤติกรรมท่ีจะทาํใหต้นเองประสบความสาํเร็จตามท่ีมุ่งหวงัไว ้  ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเช่ือ

ว่า เม่ือบุคคลมีการคิดและการปฏิบติัตนท่ีเหมาะสมแลว้          ทฤษฎีความเช่ือในความสามารถของ

ตนเองน่าจะเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัตวัหน่ึงท่ีอิทธิพลต่อการตดัสินใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมนั้นๆออกมา

ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง พฤติกรรมท่ีจะป้องกนัหรือหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ใหต้นเองสูบบุหร่ี 

 จากท่ีกล่าวมานั้น          ผูว้ิจยัจึงสนใจแนวคิดและทฤษฎีความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมมาใชใ้นการศึกษาเพ่ือเป็นส่ิงทาํนายพฤติกรรมสุขภาพ  

 3.6.2  งานวจิยัที่เกีย่วข้องความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน 

  วรินทร์พร    ฝึกวาจา(2548:147)      ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของ

พยาบาลวยัก่อนหมดประจาํเดือน    พบว่า     การรับรู้ความสามารถแห่งตนเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมสุขภาพ 

 กนกวรรณ    บางเสง่ียม  (2547:บทคดัยอ่)  ศึกษา พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ

พนกังานเก็บขนมลูฝอยกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบว่า   การรับรู้ความสามารถของตนเองใน

การส่งเสริมสุขภาพ  มีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

108 

   ชิดชนก ไชยกุล  (2547:175)    ศึกษาปัจจยัทาํนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ

ผูสู้งอายโุรคขอ้เส่ือม    พบว่าการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพ   

 จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนจะ

เห็นไดว้่าความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ       ดงันั้นผูว้ิจยัจึง

กาํหนดใหค้วามเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

 3.7 แนวคดิเกีย่วกบัแหล่งเรียนรู้       

  3.7.1 แนวคดิเกีย่วกบัแหล่งเรียนรู้ 

   1.ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 

   แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแหล่งท่ีบุคคลสามารถเรียนรู้ไดต้ามความ

สนใจ ตามศกัยภาพและโอกาส ตามความสามารถ โดยจะเรียนรู้ไดอ้ยา่งไม่เป็นทางการ 

   แหล่งการเรียนรู้จึงเป็นท่ีเรียนของการศึกษาตามอธัยาศยั ซ่ึงมีอยูท่ัว่ไปใน

สงัคม หากจะกาํหนด   

   แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งขอ้มลู ข่าวสาร สารสนเทศ         และประสบ 

การณ์ท่ีสนบัสนุน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใฝ่เรียนใฝ่รู้  แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองตามอธัยาศยั

อยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ือง เพ่ือเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเนน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

             แหล่งเรียนรู้ หมายถึง "แหล่ง" หรือ "ท่ีรวม"    ซ่ึงอาจเป็นสภาพ สถานท่ี 

หรือศนูยร์วมท่ีประกอบดว้ย   ขอ้มลู   ข่าวสาร   ความรู้   และกิจกรรมท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ หรือ

กระบวนการเรียน       การสอนท่ีมีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีครูเป็นผูส้อน 

หรือศนูยก์ลางการเรียนรู้      เป็นการเรียนรู้ท่ีมีกาํหนดเวลาเรียนยดืหยุน่ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

และความพร้อมของผูเ้รียน           การประเมินและการวดัผลการเรียนมีลกัษณะเฉพาะท่ีสร้างข้ึนให้

เหมาะสมกบัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งเป็นรูปแบบเดียวกนักบัการประเมินผลในชั้น

หรือหอ้งเรียน           

  แหล่งเรียนรู้ตามมาตรา 25 ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดแ้ก่ 

หอ้งสมุดประชาชน   พิพิธภณัฑ ์  หอศิลป์    สวนสตัว ์ สวนสาธารณะ    สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศนูยก์ารกีฬาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มลูและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน  

เป็นตน้ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2544 )  

            แหล่งเรียนรู้   คือ ถ่ิน ท่ีอยู ่บริเวณ บ่อเกิด แห่ง ท่ี     หรือศนูยค์วามรู้ท่ีใหเ้ขา้ไป

ศึกษาหาความรู้   ความเขา้ใจ และความชาํนาญ              ซ่ึงแหล่งเรียนรู้จึงอาจเป็นไปไดท้ั้งส่ิงท่ีเป็น
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ธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เป็นไดท้ั้งบุคคล ส่ิงมีชีวิต และไม่มีชีวิต และแหล่งเรียนรู้อาจจะ

อยูใ่นหอ้งเรียนในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ได ้      

  แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งขอ้มลูข่าวสาร สารสนเทศ  แหล่งความรู้ทางวิทยาการ

และประสบการณ์ท่ีสนบัสนุน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้  แสวงหาความรู้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ตามอธัยาศยัอยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ืองจากแหล่งต่าง  ๆ  เพ่ือเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการ

เรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

  9แหล่งเรียนรู้9 หมายถึง    แหล่งขอ้มลูข่าวสาร   สารสนเทศ    วิทยากร    ภูมิปัญญา

ชาวบา้นและประสบการณ์อ่ืนๆ          ท่ีสนบัสนุนส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็น

บุคคลแห่งการเรียนร◌ู◌้ 

  แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน หมายถึง  ทุกส่ิงทุกอยา่งในชุมชนท่ีนาํมาใชเ้ป็นตวัอยา่ง

ใหเ้กิดแนวคิด   ขอ้สรุป  ค่านิยมแก่ผูเ้รียน   แหล่งเรียนรู้ประเภทน้ีจึงหมายถึงสถานการณ์ในชุมชน

ทุกรูปแบบท่ีนกัเรียนสามารถนาํมาศึกษาเป็นการฝึกฝนสติปัญญา   ความคิดและฝึกทกัษะทางสงัคม

ดา้นต่าง ๆ      ตลอดจนประสบการณ์ทุกอยา่งท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถแสดงความรู้สึกนึกคิดของ

ตนออกมาได ้ 

9  2.ลกัษณะของแหล่งเรียนรู้9      

  ลกัษณะของแหล่งเรียนรู้ 9จดัได ้3 ประเภท คือ    

    1. แหล่งเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ   เช่น   อุทยานแห่งชาติ   สวน

พฤกษชาติ  ภูเขา   แม่นํ้ า   ทะเล   นํ้าพุร้อน   ปรากฏการทางธรรมชาติ เช่น ฝนตก แดดออก นํ้ าท่วม 

ความแหง้แลง้          

    2. แหล่งเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนหรือสร้างข้ึน    ซ่ึงมีในสถานศึกษาและนอกสถาน 

ศึกษา เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ไดส้ะดวกและรวดเร็ว    

    3. แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นทรัพยากรบุคคล   ไดแ้ก่   ครู    ผูป้กครอง   พ่อแม่ 

พระภิกษุสงฆ ์ตลอดจนผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญในอาชีพแขนงต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน            รวมทั้งสถานท่ี

ประกอบการ ร้านคา้ หน่วยงาน หรือองคก์รต่างๆ ในทอ้งถ่ิน     

  ลกัษณะของแหล่งการเรียนรู้ตามนยัของมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ จะพบว่าแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต      ไดแ้ก่  หอ้งสมุดประชาชน   พิพิธภณัฑ ์  หอศิลป์ 

สวนสตัว ์ สวนสาธารณะ   สวนพฤกษศาสตร์   อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         ศนูยกี์ฬา

และนนัทนาการ  แหล่ง ขอ้มลู และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงอาจจาํแนกประเภทแหล่งการเรียนรู้ไว ้

กวา้ง ๆ 2 ประเภท คือ 

   1. แหล่งการเรียนรู้ท่ีจดักระทาํไวเ้พ่ือวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ เช่น 
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หอ้ง 

สมุด ประชาชน พิพิธภณัฑ ์สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นตน้  

   2. แหล่งการเรียนรู้ท่ีจดักระทาํไวเ้พ่ือวตัถุประสงคอ่ื์นเป็นหลกั โดยมีหรือ 

ไม่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการเรียนรู้    เช่น หอศิลป์  ศนูยกี์ฬาและนนัทนาการ สวนสตัว ์สวนสาธารณะ 

เป็นตน้ 

  3.องค์ประกอบของแหล่งเรียนรู้ 

  แหล่งเรียนรู้ มีองคป์ระกอบท่ีควรพิจารณา คือ  

   1. ตวัแหล่งการเรียนรู้ซ่ึงเนน้ไปท่ีสถานท่ีท่ีจดัเป็นแหล่งการเรียนรู้ 

   2. กิจกรรมท่ีจะก่อใหเ้กิดการเรียนรู้                ซ่ึงเป็นการจดักระบวนการ

ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัคน   คนกบักลุ่ม   คนกบัส่ือ   กลุ่มกบักลุ่ม  กลุ่มกบัส่ือ  คนกบั เหตุการณ์

และกลุ่ม กบั เหตุการณ์ 

  ความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงักล่าวเกิดข้ึนโดยลาํพงัเฉพาะตวั เฉพาะกลุ่ม      โดยไม่

สมัพนัธก์บัส่ิงต่าง ๆ ก็ได ้  ในขณะเดียวกนัเป็นความสมัพนัธท่ี์ตั้งอยูบ่นการสนทนา (Conversation 

Base)     เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั    อาจจะเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ อาจจะตั้งใจ 

หรือไม่ตั้งใจก็ได ้ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์จะพาไป 

   3. นกัการศึกษาตามอธัยาศยั ซ่ึงจะเป็นผูจ้ดัการใหเ้กิดกิจกรรมการเรียนรู้

ข้ึน 

   4. การบริหารจดัการแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือใหเ้กิดสภาพแวดลอ้ม  

  4. การจดักจิกรรมการเรียนรู้ 

  ในแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ละแห่งจะมีลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาติของแหล่งนั้น 

อยู ่      การจดัการจึงเป็นการจดัแบบไม่จดั โดยใหค้งสภาพการเป็นแหล่งการเรียนรู้           จะโดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือการเรียนรู้       หรือมีวตัถุประสงคห์ลกัอยา่งอ่ืนก็ตาม ควรใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ

ของแหล่งนั้น ๆ การจดัการเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้เป็นเพียงการเพิ่มเติม   โดยไม่ทาํใหเ้กิดความแปลก

แยกกบัธรรมชาติของแหล่งการเรียนรู้นั้น ๆ โดยจดัใหก้ลมกลืนเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมในแหล่ง

การเรียนรู้นั้น  ๆ    การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เป็นส่ิงท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้มากข้ึน ต่ืนตาต่ืนใจ 

รู้สึกว่าคุม้ค่า และเป็นส่ิงท่ีบุคคลสร้างการเรียนรู้ของตนเองข้ึนเอง  โดยอาจมีนกัศึกษาตามอธัยาศยั

เป็นผูค้อยกระตุน้ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ 

  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น ควรใหชุ้มชนเขา้มามี

ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมดงักล่าว  เพ่ือจะไม่ทาํใหก้ารศึกษาเป็นส่ิงท่ีแปลกแยกออกจากชีวิตจริง 

และเป็นการศึกษาท่ีจะหย ัง่รากลงในภูมิปัญญาของแต่ละคนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไม่จาํเป็นตอ้ง
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มีการจดัการมากมายเป็นพิเศษ แมเ้ป็นเพียงสถานท่ีท่ีบุคคลจะไดม้านัง่สนทนากนั    ก็ถือเป็นแหล่ง

การเรียนรู้ข้ึนได ้ จากนั้นค่อยพฒันาไปสู่การนาํสาระในแหล่งการเรียนรู้มาเป็นบทสนทนา และเกิด

การแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัอยา่งไม่เป็นทางการ     ก็จะทาํใหก้ารจดักิจกรรมแหล่งการเรียนรู้มีชีวิตข้ึน

ได ้

  5. การส่งเสริมการดําเนินงานของแหล่งการเรียนรู้ 

  บทบาทของรัฐในการส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นการศึกษาของแหล่งการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ดาํเนินการไดห้ลายวิธีการ ซ่ึงขอเสนอแนะคือ 

   1. การสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการจดักิจกรรม   โดยตั้งเป็นกองทุน

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือใหทุ้นเบ้ืองตน้สาํหรับแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ใชจ้ดักิจกรรม 

   2. การสนบัสนุนดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ การจดัทาํแนวทางการดาํเนินงานเพ่ือ

ช้ีแนะใหผู้รั้บผดิชอบแหล่งการเรียนรู้นั้นมีแนวทางการดาํเนินงาน       ซ่ึงอาจรวมไปถึงการร่วมกนั

พฒันามาตรฐานคุณภาพการใหบ้ริการดว้ย โดยเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชน 

   3. การสนบัสนุนดา้นการพฒันาบุคลากร    เพ่ือร่วมกนัสร้างนกัการศึกษา

ตามอธัยาศยัใหก้ระจายอยูใ่นทุกแหล่งการเรียนรู้    เพ่ือช่วยใหบุ้คคลท่ีเขา้มาในแหล่งการเรียนรู้ได้

เกิดการเรียนรู้ท่ีสะดวกข้ึน 

   4. การสนบัสนุนโดยการสร้างเครือข่ายการใหบ้ริการร่วมกนั    ระหว่าง

แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  เพ่ือกระจายการบริหารใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย      และเสริมประสิทธิ 

ภาพการบริการซ่ึงกนัและกนั 

  6.ความสําคญัของแหล่งเรียนรู้      

   1.เป็นแหล่งเสริมสร้างจินตนาการและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

   2.เป็นแหล่งศึกษาตามอธัยาศยั     

   3.เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต     

   4.เป็นแหล่งสร้างความรู้ ความคิด วิชาการและประสบการณ์  

   5. เป็นแหล่งปลกูฝังค่านิยมรักการอ่านและแหล่งศึกษาคน้ควา้แสวงหา

ความรู้ดว้ยตนเอง          

   6.เป็นแหล่งสร้างความคิดเกิดอาชีพใหม่สู่ความเป็นสากล  

   7.เป็นแหล่งเสริมประสบการณ์ตรง    

   8.เป็นแหล่งส่งเสริมมิตรภาพความสมัพนัธร์ะหว่าคนในชุมชนหรือผูเ้ป็น

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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  จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้          ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่าการมีแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชนและการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ของผูสู้งอาย ุ    น่าจะทาํใหผู้สู้งอายไุดรั้บความรู้ต่างๆ จึง

กาํหนดใหก้ารเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้เป็นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

  3.7.2 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้   

  ป่ินนเรศ กาศอุดม (2550:156)      ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุในเขตภาค

ตะวนัออก พบว่า  การเขา้ถึงแหล่งสนบัสนุนเก่ียวกบัสุขภาพ      การรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริม

สุขภาพ  สามารถร่วมกนัทาํนายพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ     

    พชัรี ลคัคะวิสสุต (2549:213)     ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอาย ุในคลินิกผูสู้งอายโุรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้   พบว่า การเขา้ถึงสถาน

บริการสาธารณสุข     การไดรั้บคาํแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข/บุคลากรทางการแพทย ์/เพ่ือน/

บุคคลในครอบครัว        และการไดรั้บขอ้มลูข่าวสารจากส่ือต่างๆมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ 

 3.8 แนวคดิเกีย่วกบัการชี้นําตนเอง  

  3.8.1 ความหมายของการชี้นําตนเอง      

  Knowles (1975:18)               ใหค้วามหมายของการเรียนรู้แบบช้ีนาํตนเองว่า เป็น

กระบวนการท่ีบุคคลคิดริเร่ิมเอง        ในการวินิจฉยัความตอ้งการในการเรียนรู้  กาํหนดจุดมุ่งหมาย 

เลือกวิธีการเรียนจนถึงการประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้       ทั้งน้ีโดยไดรั้บหรือไม่ไดรั้บการ

ช่วยเหลือจากผูอ่ื้นก็ตาม         

  Knowles (1975:24)  ใหข้อ้คิดเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเอง  สรุปไดด้งัน้ี

   1.ผูท่ี้เร่ิมเรียนรู้ดว้ยตนเอง      จะเรียนรู้ไดม้ากกว่าและดีกว่าผูท่ี้รอรับจาก

ผูอ่ื้น ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้โดยช้ีนาํตนเองจะเรียนอยา่งตั้งใจ      อยา่งมีจุดมุ่งหมายและอยา่งมีแรงจูงใจสูง 

นอกจากนั้นยงัใชป้ระโยชน์จากการเรียนรู้ไดดี้กว่าและยาวนานกว่าผูท่ี้รอรับความรู้   

   2.การเรียนรู้โดยช้ีนาํตนเอง              สอดคลอ้งกบัการจิตวิทยาพฒันาการ 

กล่าวคือ เด็กตามธรรมชาติตอ้งพ่ึงพิงผูอ่ื้น  และตอ้งการผูป้กครองปกป้องเล้ียงดูและตดัสินใจแทน 

เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ก็พฒันาข้ึนใหมี้ความอิสระ  พ่ึงพิงจากภายนอกลดลง       และเป็นตวัเองจนมี

คุณลกัษณะการช้ีนาํตนเอง                               

   3.นวตักรรมใหม่  รูปแบบของกิจกรรมการศึกษาใหม่    เช่น   หอ้งเรียน

แบบเปิดศนูยก์ารเรียนรู้  independent  study  เป็นตน้       เป็นรูปแบบของกิจกรรมการศึกษาท่ีเพิ่ม

บทบาทของผูเ้รียน         ใหผู้เ้รียนรับผดิชอบกระบวนการเรียนรู้ของตนเองเพ่ิมมากข้ึน  ในลกัษณะ

เรียนรู้โดยช้ีนาํตนเองเพ่ิมมากข้ึน                                                    
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   4.การเรียนรู้โดยช้ีนาํตนเองเป็นลกัษณะการเรียนรู้เพ่ือความอยูร่อดของ

มนุษยต์ามสภาพความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาและทวีความรวดเร็วมากข้ึน         ตามความ 

กา้วหนา้ของเทคโนโลย ี        การเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิตของ

มนุษยโ์ลก          

 Brockett&Hiemstra (1991)     สรุปประเด็นท่ีอาจยงัมีผูเ้ขา้ใจผดิพลาด  เก่ียวกบัแนวคิดการ

เรียนรู้โดยช้ีนาํตนเอง  ดงัน้ี        

   1.การช้ีนาํตนเองเป็นคุณลกัษณะท่ีมีอยูใ่นทุกคน     เพียงแต่จะมีมากหรือ

นอ้ยเท่านั้น  ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์การเรียนรู้       

   2.บทบาทของผูเ้รียน  คือ   มีความรับผดิชอบในการเรียนรู้เป็นหลกัใหญ่

และเป็นผูท่ี้ตดัสินใจวางแผนและเลือกประสบการณ์การเรียนรู้              การดาํเนินการตามแผนการ

ประเมินความกา้วหนา้ของการเรียนรู้  ทั้งหมดน้ีอาจเกิดข้ึนตามลาํพงั     หรือเกิดในกลุ่มผูเ้รียนกลุ่ม

เลก็หรือกลุ่มใหญ่ท่ีผูเ้รียนจะร่วมรับผดิชอบในการเรียนรู้ของเขา     

   3.คาํว่าการช้ีนาํตนเองในการเรียนรู้  หรือการเรียนรู้โดยการช้ีนาํ

ตนเอง     จะเนน้ความรับผดิชอบของผูเ้รียน     และเช่ือในศกัยภาพท่ีไม่ส้ินสุดของมนุษย ์(never-

ending potential of human)          

   4.การช้ีนาํตนเองในการเรียนรู้  ก่อใหเ้กิดผลดา้นบวกของการ

เรียนรู้  ตวัอยา่ง    เช่น  ผูเ้รียนจดจาํไดม้ากข้ึน  เกิดความสนใจในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองและสนใจ

ในเน้ือหามากข้ึน            มีทศันคติท่ีเป็นบวกต่อผูส้อนมากข้ึน  มัน่ใจในความสามารถเรียนรู้ไดข้อง

ตนเองมากข้ึน                                                                                    

   5.กิจกรรมการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองมีหลากหลายรู้แบบ  เช่น     การ

อ่าน    การเขียน     การเสาะหาความรู้โดยการสมัภาษณ์       การศึกษาเป็นกลุ่ม     ทศันศึกษา  การ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูเ้ช่ียวชาญหรือผูส้อน       การหาความรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์         หรือ

แมก้ระทัง่การเรียนจากส่ือ      เช่น     ชุดการเรียน    โปรแกรมการเรียน        โปรแกรมการเรียนของ

คอมพิวเตอร์  รวมทั้งส่ือช่วยการเรียนรู้ในรูปอ่ืน  ๆ       

   6.ในการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองท่ีประสบผลสาํเร็จ          ผูอ้าํนวยความ

สะดวกจะตอ้งมีบทบาทในการร่วมปรึกษา  แลกเปล่ียนความคิด         เป็นแหล่งความรู้ตามท่ีผูเ้รียน

ตอ้งการ  มีความสมัพนัธอ์นัดีกบัผูเ้รียน     มีส่วนร่วมในการถ่ายโอนบทบาทการเรียนการสอนและ

สนบัสนุนใหผู้เ้รียนคิดอยา่งแตกฉาน (critical thinking)       

   7.การช้ีนาํตนเองเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า            เป็นวิธีท่ีผูเ้รียนมีอิสระในการแก ้

ปัญหาซ่ึงไม่จาํกดัว่าจะเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นประชาธิปไตยเท่านั้น   
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   8.การเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองสามารถเกิดข้ึนไดใ้นประชาชนทุกหมู่เหล่า      ไม่

จาํกดัพียงกลุ่มใด  เช้ือชาติใดเท่านั้น        

  9.หากผูส้อนใหค้วามไวว้างใจแก่ผูเ้รียน   ผูเ้รียนส่วนใหญ่จะเรียนรู้อยา่งเต็มท่ีและ

ทุ่มเทในการเรียนรู้เพ่ือคุณภาพ        

   10.การเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเอง              ไม่สามารถแกปั้ญหาในการเรียนรู้ไดทุ้ก

ปัญหา  ในบางกรณีอาจมีขอ้จาํกดับา้ง  เช่น  ในบางสงัคมและวฒันธรรม    

  3.8.2 องค์ประกอบของการชี้นําตนเอง 

  Ralph G. Brockett and Roger Hiemstra        ไดเ้สนอองคป์ระกอบเพ่ือความเขา้ใจ

ในกรอบแนวคิดของการช้ีนาํตนเองในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่       (Self-Direction in Adult Learning) 

โดยเรียนว่า    The PRO Model : The Personal Responsibility Orientation โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   1.ความรับผดิชอบในตวับุคคล (personal responsibility)    หมายถึง    การ

กระตุน้เพ่ือใหเ้กิดความตระหนกัในความจะเป็นท่ีจะตอ้งมีการเรียนรู้  และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความ

รับผดิชอบในตนเองในการท่ีจะตดัสินใจเรียนรู้ การวางแผนการเรียนรู้       การดาํเนินงาน  และการ

ประเมินตนเองในการเรียนรู้         

   2.ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะช้ีนาํตนเอง (learner self-direction) หมายถึง

คุณลกัษณะเฉพาะตวั    หรือบุคลิกภาพของผูเ้รียนท่ีเอ้ือและสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้โดยการช้ีนาํ

ตนเอง  ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเกิดจากภายในตวัของผูเ้รียนเอง     

   3.การเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเอง(self-directed learning)หมายถึง   กิจกรรม     

ท่ีเกิดข้ึนในการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองซ่ึงอาจเกิดจากการจดัการของผูส้อนหรือการวางแผน การ

เรียนรู้ของผูเ้รียนเองแต่ความสาํคญัของผูส้อนนั้นจะเป็นเพียงผูค้อยช่วยเหลือ  เสนอแนะ   แนะนาํ   

หรืออาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้เท่านั้น     ส่วนการดาํเนินกิจกรรมการเรียนทั้งหมดนั้นจะเป็น

การดาํเนินการโดยผูเ้รียนทั้งส้ิน       

  4.ปัจจยัแวดลอ้มทางสงัคม (The Social Context)   หมายถึง  การคาํนึงถึง

สภาพแวดลอ้มทางสงัคมของผูเ้รียนซ่ึงผูเ้รียนยงัคงสภาพความเป็นอยูจ่ริงในสงัคม     เช่น     สภาพ

ครอบครัว  การทาํงาน  ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ   
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แผนภูมิท่ี 1   The Personal Responsibility Orientation : (PRO) Model   

 3.8.3 กระบวนการเรียนรู้โดยการชี้นําตนเอง 

  Knowles (1975)  ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการของการช้ีนาํตนเอง (self-direction)  ว่า

ประกอบดว้ย          

  1.เกิดจากความริเร่ิมในตวัของบุคคลโดยจะมีความช่วยเหลือจากคนอ่ืนหรือไม่ก็

ตาม            

  2.วิเคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้      

  3.คิดวิธีการในการเรียนรู้เพ่ือไปยงัจุดมุ่งหมาย     

  4.เลือกแหล่งทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้      

  5.เลือกและดาํเนินการตามวิธีการและยทุธศาสตร์ในการเรียนรู้   

  6.ทาํการวดัและประเมินผลการเรียนรู้      

 3.8.4 รูปแบบการเรียนรู้โดยการชี้นําตนเอง 

  กริฟฟิน (Griffin 1983: 153)  ไดแ้บ่งรูปแบบการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเอง

ออกเป็น 5 รูปแบบดงัน้ี         

  1.รูปแบบการเรียนรู้โดยใชส้ญัญาการเรียนรู้ (learning contract)  เป็นเคร่ืองในการ

เรียนดว้ยตนเองตามแนวความคิดการเรียนเป็นกลุ่มของโนลส์ (the Knowles group learning stream) 
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  2.รูปแบบการใชโ้ครงการเรียนรู้ (learning project)    เป็นตวับ่งช้ีการมีส่วนในการ

เรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเองตามแนวคิดโครงการเรียนแบบผูใ้หญ่ของทฟั  (the Tough adult learning 

project stream)           

  3.รูปแบบการใชบ้ทเรียนสาํเร็จรูป (individualized program instruction)      ตาม

แนวคิดของสกินเนอร์ (Skinner)          แต่เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการนาํของครู (teacher-directed 

learning)           

  4.รูปแบบท่ีไม่ใช่การจดัการเรียนการสอนทัว่ไป (non-traditional institutional) 

ไดแ้ก่กลุ่มผูเ้รียนท่ีเรียนโดยสมคัรใจ หวงัท่ีจะไดค้วามรู้         เช่น    การศึกษาท่ีจดัขั้นสาํหรับบุคคล 

ภายนอกใหไ้ดรั้ยประกาศนียบตัร การศึกษาท่ีเป็นหน่วยประสบการณ์ชีวิต เป็นตน้   

 5.รูปแบบการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต (experiential learning)                

เบาวด ์(Boud 1982: 12) ไดส้รุปรูปแบบการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองไวว้่ามี  5 รูปแบบดงัน้ี 

  1.การเรียนรู้แบบใชส้ญัญาการเรียนรู้ (learning contracts)    การเรียนแบบน้ีผูเ้รียน

วางแผนโดยเขียนสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร      รวมทั้งวิธีการวดัประเมินผลซ่ึงจะมีการตรวจสอบ

ความถกูตอ้งของผลงานกบัเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาจากผูร่้วมงาน    

  2.การเรียนแบบการทาํงานตวัต่อตวั (one-to-one learning)   การเรียนแบบน้ีผูเ้รียน

ทาํงานเป็นคู่ช่วยอาํนวยความสะดวกซ่ึงกนัและกนัในการทาํงาน     

  3.การเรียนแบบวางแผนการทาํงานโดยผูเ้รียน (student planned courses) การเรียน

แบบน้ีนกัเรียนทาํงานเป็นกลุ่มในการริเร่ิมโครงการและนาํสู่การปฏิบติั    

  4.การเรียนแบบมีระบบสนบัสนุนจากเพ่ือน (peer support systems) การเรียนแบบ

น้ีผูเ้รียนท่ีเร่ิมใหม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากผูเ้รียนท่ีมีประสบการณ์มากกว่า    

  5.การเรียนแบบร่วมมือกนัประเมิน (collaborative assessment)      การเรียนแบบน้ี

ผูเ้รียนร่วมมือกนักาํหนดเกณฑใ์นการประเมิน และตดัสินผูเ้รียนดว้ยกนั    

 โกรว ์(Grow 1991: 144-145)          เสนอรูปแบบการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองตามขั้นตอน 

(staged self-directed learning model: SSDL)  ไวโ้ดยมีขั้นตอน  4 ขั้น  ไดแ้ก่   

  1.ครูนาํโดยการชกัจูง  อธิบาย หรือใหล้องฝึกหดั     

  2.ครูจูงใจใหผู้เ้รียนสนใจโดยการบรรยาย  การอภิปรายโดยครูเป็นผูน้าํ  ให้

ตั้งเป้าหมายและกาํหนดกลยทุธวิธีการเรียน       

  3.นกัเรียนเรียนโดยครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียน     อภิปรายกลุ่ม  หรือ

จดัสมัมนา           

  4.นกัเรียนช้ีนาํตนเองโดยครูเป็นท่ีปรึกษา  ทาํไดโ้ดยการลองฝึกดว้ย
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ตนเอง  เช่น  การฝึกงาน  การคน้ควา้  การทาํงานรายบุคคล  หรืองานกลุ่ม    

  จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง    ผูว้ิจยัมีความคิดเห็น

ว่าผูท่ี้มีการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเองได ้น่าจะทาํใหมี้โอกาสและไดรั้บความรู้ต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลต่อ

พฤติกรรมสุขภาพ จึงกาํหนดใหก้ารเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเอง      เป็นตวัแปรหน่ึงท่ีใชใ้นการศึกษา

คร้ังน้ี            

 3.9 แนวคดิและงานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัปัจจยัส่วนบุคคล    

  3.9.1 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัเพศ      

  เพศ    เป็นตวักาํหนดความแตกต่างของบทบาทหนา้ท่ีและบุคลิกภาพของบุคคลใน

สงัคม เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงค่านิยมของบุคคลท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพ  โดยพบว่าบุคคลท่ีแตกต่างกนัยอ่มมี

ความรู้สึกนึกคิดท่ีแตกต่างกนั  หากพิจารณาในแง่ท่ีว่าเม่ือเขา้สู่วยัสูงอาย ุบทบาททางสงัคมของเพศ

ชายท่ีเคยมีเร่ิมลดลง        เน่ืองจากความสามารถในการทาํกิจกรรมลดลงจากความเส่ือมของร่างกาย

กลายเป็นผูไ้ม่ประกอบอาชีพ  มีรายไดล้ดลง  ขาดการติดต่อกบัสงัคมเน่ืองจากสุขภาพไม่เอ้ืออาํนวย

และตอ้งพ่ึงพาผูอ่ื้นมากข้ึน     เพศ เป็นปัจจยัท่ีบ่งบอกถึงความแตกต่างทางดา้นสรีรภาพ     และเป็น

ปัจจยัหน่ึง ท่ีทาํใหเ้กิดความแตกต่างทางค่านิยม     และยงัเป็นตวักาํหนดบทบาท และบุคลิกภาพใน

ครอบครัว ชุมชนและสงัคม (Orem 1980 : 71 , อา้งถึงใน นพรัตน ์หนูยา่นยาง 2539 : 64)   ผูสู้งอายุ

ชายจะเป็น ผูท้าํงานนอกบา้น ออกสงัคมมากกว่าผูสู้งอายหุญิง ท่ีตอ้งดูแลบา้น        ดงันั้นพฤติกรรม

บางอยา่งจึงมีผลมาจากความแตกต่างระหว่างเพศ เช่น การสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา  

            จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ามีผูศึ้กษาเก่ียวกบัเพศกบัพฤติกรรมสุขภาพ

ของผูสู้งอายไุวด้งัต่อไปน้ี         

              มห์ูเลนแคมป์ และโบรเออแมน (Muhlenkamp and Broerman 1988 : 637-646,อา้ง

ถึงใน ละออง สุวิทยาภรณ์ 2534 : 97)    พบว่าเพศหญิงมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในทางบวกมาก

ท่ีสุดซ่ึงสอดคลอ้งกบั จอห์นสนั (Johnson 1991 : 15-19)      พบว่าเพศหญิงมีพฤติกรรมการส่งเสริม

สุขภาพมากกว่าเพศชาย          

     เนมิ และคนอ่ืนๆ (Neimi and others 1988 : 19)      ไดท้าํการศึกษาเปรียบในยาม

เจ็บป่วยของผูสู้งอายรุะหว่างเพศหญิงกบัเพศชายพบว่า  ในยามเจ็บป่วยผูสู้งอายเุพศชายมกัไม่ไดท้าํ

กิจกวตัรประจาํวนัดว้ยตนเอง และตอ้งพ่ึงพาบุคคลในครอบครัวมากกว่าเพศหญิง   

  โสภิต ทิพยรั์ตน(์2551:176)      ศึกษาปัจจยัคดัสรรท่ีสมัพนัธก์บัพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพของผูสู้งอายมุุสลิม ท่ีเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายภุาคใตต้อนบน พบว่าเพศมีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ    
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  ฮุย  จุง ชิ (Hui – Chung Shi  2011:บทคดัยอ่)            ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีความ 

สมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพในผูสู้งอายท่ีุป่วยเป็นโรคความดนัโลหิตสูงในไตห้วนั พบว่า เพศเป็น

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

              3.9.2งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัอาย ุ      

  อาย ุเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีบ่งช้ีถึงความแตกต่างทางดา้นร่างกาย   และความรู้สึกนึก

คิดอายจุะเป็นตวับ่งช้ีวุฒิภาวะหรือความสามารถในการจดัการกบัส่ิงแวดลอ้ม    ภาวะจิตใจและการ

รับรู้อายมีุอิทธิพลในการกาํหนดความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคล ซ่ึงจะเพ่ิมข้ึนตามอายุ

จนสูงสุดในวยัผูใ้หญ่ และอาจลดลงในวยัสูงอาย ุ(Orem 1991, อา้งถึงใน อนุชา ขุนเมือง 2546 : 32) 

  อายเุป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง    เพราะอายมีุส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัความสามารถในการจดัการเก่ียวกบัตนเอง การรับรู้ การแปลความหมาย การเขา้ใจ การตดัสินใจ

และเป็นตวักาํหนดความตอ้งการ ในการดูแลตนเองทั้งหมด ตลอดจนความสามารถในการดูแลของ

บุคคลนั้น ทั้งเม่ืออยูใ่นภาวะปกติ หรือภาวะเจ็บป่วย (Orem 1985 : 255-256)                ซ่ึงจะมีผลต่อ

พฤติกรรมการดาํเนินชีวิตของบุคคล ในการแบ่งอายตุามเกณฑก์ารสูงอายกุบัภาวะสุขภาพออกเป็น 

3 กลุ่ม (บรรลุ   ศิริพานิช 2542:115)ดงัน้ี        

   1. กลุ่มสูงอายรุะดบัตน้ คือ   มีอายตุั้งแต่ 60 – 74 ปี       มีการเปล่ียนแปลง

สภาวะทางกายภาพและสรีรวิทยาไม่มาก ยงัมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 

   2. กลุ่มผูสู้งอายรุะดบักลาง คือมีอายตุั้งแต่75 – 90 ปี    มีการเปล่ียนแปลง

สภาวะทางกายภาพและสรีรวิทยาบา้งแลว้เป็นส่วนใหญ่    มีความบกพร่องในการดูแลตนเอง  เร่ิมมี

ความตอ้งการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลอ่ืน        

   3. กลุ่มผูสู้งอายรุะดบัปลาย   มีอายตุั้งแต่ 90 ปี ข้ึนไป   มีการเปล่ียนแปลง

สภาวะทางกายภาพและสรีรวิทยาอยา่งเห็นไดช้ดัเจน     มีความบกพร่องในการดูแลตนเอง ตอ้งการ

การดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลานในส่วนท่ีบกพร่องไป      

  ผูสู้งอายจุะมีลกัษณะแตกต่างกนัตามช่วงอาย ุเน่ืองจากผูสู้งอายท่ีุมีอายมุากข้ึนจะมี

ระดบัการพ่ึงพาผูอ่ื้น (Honlon and Pickett 1984 : 433-434)      

              จากการรวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ามีผูศึ้กษาเก่ียวกบัอายกุบัพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของผูสู้งอายไุวด้งัต่อไปน้ี       

  เตือนใจ ทองคาํ (2549:บทคดัยอ่)          ศึกษาระดบัพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูสู้งอายุ เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุท่ีมีเพศ   อาย ุสถานภาพทางเศรษฐกิจ 

ภาวะการพกัอาศยั และภาวะการมีโรคประจาํตวัท่ีแตกต่างกนั    ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
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ดูแลตนเองทั้งโดยรวม และรายดา้นประกอบดว้ยดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจดา้นสงัคม      ดา้นเศรษฐกิจ 

ของผูสู้งอาย ุพบว่า ผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุต่างกนั  มีพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั.01         

   มาริสา   ประทุมมา ( 2550:บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูสู้งอายใุนเขตรับผดิชอบของโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ินบนพ้ืนฐานของปัจจยัส่วนบุคคล     และ

การสนบัสนุนทางสงัคมจากบุคคลในครอบครัว      ผลการวิจยัพบว่า       ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการดูแลตนเองของ ไดแ้ก่  ปัจจยัพ้ืนฐาน  ดา้นช่วงอาย ุ     

   กชชุกร   หว่างนุ่ม (2550:บทคดัยอ่ )        ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บั

ความสามารถในการดูแลตนเองของผูสู้งอายโุรคมะเร็ง ท่ีไดรั้บยาเคมีบาํบดั พบว่าอายมีุความ 

สมัพนัธก์บัความสามารถในการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ      

   โสภิต ทิพยรั์ตน(์2551:189)      ศึกษาปัจจยัคดัสรรท่ีสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายมุุสลิม ท่ีเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายภุาคใตต้อนบน พบว่าอายุ

มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ       

     ฮุย  จุง ชิ (Hui – Chung Shi 2011:บทคดัยอ่)    ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพในผูสู้งอายท่ีุป่วยเป็นโรคความดนัโลหิตสูงในไตห้วนั   พบว่า 

สถานภาพสมรสเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  

  3.9.3 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัสถานภาพสมรส     

  สถานภาพสมรส           แสดงถึงลกัษณะความสมัพนัธท์ั้งทางดา้นสงัคมและจิตใจ

ระหวา่งบุคคล        และการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจากระบบครอบครัว      ซ่ึงจะส่งเสริมให้

บุคคลมีการปฏิบติัเพ่ือการดูแลตนเอง (Orem 1991, อา้งถึงใน อนุชา ขุนเมือง 2546 : 38)          การมี

คู่ชีวิต จะมีความผกูพนัต่อกนัอยา่งลึกซ้ึงระหว่างคู่สมรสกบัคู่สมรส       เม่ือคู่สมรสเจ็บป่วยจะมีคน

ดูแลช่วยเหลือเอาใจใส่ต่อกนั     ต่างจากกลุ่มสถานภาพสมรสอ่ืนท่ีอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวท่ีตอ้งช่วยเหลือ

ตวัเองทั้งปกติและยามเจ็บป่วย การขาดคู่สมรสนั้นจะทาํใหรู้้สึกอา้งวา้ง  โดดเด่ียว    ขาดคู่คิด ขาดท่ี

ปรึกษา เหงาวา้เหว ่ขาดคนใหค้วามช่วยเหลือใหก้าํลงัใจ              การสูญเสียคู่สมรสจะมีผลกระทบ

กระเทือนอยา่งมากต่อสภาพจิตใจ จากการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัท่ีสุดของผูสู้งอาย ุ คือ   การตายของ

คู่ครอง เม่ือคู่ครองตายจากไป ทาํใหมี้ความรู้สึกเศร้าโศก (บรรลุ    ศิริพานิช 2542 : 12)     

       จากการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายขุองฉตัรทอง   

อินทร์นอก (2540, อา้งถึงใน อนุชา ขุนเมือง2546 : 37)  พบว่า ผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรสคู่มี

สภาวะจิตใจท่ีดีกว่าผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรสโสด หมา้ย หยา่ร้าง หรือแยกทางกนัอยู ่ทั้งน้ี

เน่ืองจากการมีคู่สมรสจะทาํใหผู้สู้งอายมีุเพ่ือนและมีกาํลงัใจในการดาํเนินชีวิต  
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            ฮุย  จุง ชิ (Hui – Chung Shi  2011:บทคดัยอ่)          ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพในผูสู้งอายท่ีุป่วยเป็นโรคความดนัโลหิตสูงในไตห้วนั     พบว่า 

สถานภาพสมรสเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  

  3.9.4 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัระดับการศึกษา     

   ระดบัการศึกษาของผูสู้งอายเุป็นส่ิงสาํคญัในการดูแลตนเอง และยงัเป็นปัจจยัท่ีทาํ

ใหบุ้คคลไดรั้บรู้ขอ้มลูข่าวสาร มีการพฒันาการเรียนรู้       และสามารถตดัสินพิจารณาในการปฏิบติั

กิจกรรมการดูแลตนเองได ้(ฉตัรทอง อินทร์นอก 2540, อา้งถึงใน อนุชา ขุนเมือง 2546)และจากการ 

ศึกษาของกนัยารัตน ์  อุบลวรรณ (2540:  บทคดัยอ่)     พบว่า ระดบัการศึกษาของผูสู้งอายท่ีุเพ่ิมข้ึน

ระดบัพฤติกรรมการดูแลตนเองจะเพ่ิมข้ึนดว้ย        นอกจากน้ีการศึกษายงัช่วยใหบุ้คคลรู้จกัการใช้

ความคิดของตนเองในการแกปั้ญหา    มีการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ กมลพรรณ หอมนาน (2539 : 121) ท่ีพบว่า   ผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษาสูง จะมีพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองดี ในทางตรงกนัขา้ม ผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษาตํ่า   จะมีพฤติกรรมการดูแลตนเองไม่ดี 

การศึกษาจึง เป็นส่ิงสาํคญัในการพฒันาความรู้       ทกัษะและการมีทศันคติท่ีดีต่อตนเองโดยทัว่ไป

บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงทาํใหมี้ทกัษะในการแสวงหาขอ้มลู  การซกัถามปัญหาต่าง ๆตลอดจนรู้จกัใช้

แหล่งประโยชน์  รู้จกัท่ีจะรักษาและดูแลเอาใจใส่สภาพจิตใจของตนเองไดอ้ยา่งถกูตอ้งและดีกว่าผู ้

ท่ีมีการศึกษาตํ่า    การศึกษายงัทาํใหผู้สู้งอายไุดรั้บการตอบสนองในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงจะทาํใหผู้สู้งอายุ

มีสุขภาพท่ีดี           

  ดวงจิตต ์ นะนกัวฒัน์ (2550:บทคดัยอ่)     ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการดูแล

ตนเองของผูสู้งอาย ุ :  กรณีศึกษาตาํบลม่วงคาํ   อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย     ผลการศึกษาพบว่า

ระดบัการศึกษา เป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ    

  กชชุกร  หว่างนุ่ม (2550 :บทคดัยอ่) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัความสามารถ

ในการดูแลตนเองของผูสู้งอายโุรคมะเร็ง ท่ีไดรั้บยาเคมีบาํบดั พบว่าระดบัการศึกษามีความสมัพนัธ์

กบัความสามารถในการดูแลตนเอง          

  ฮุย  จุง ชิ (Hui – Chung Shi  2011:บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีความ 

สมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพในผูสู้งอายท่ีุป่วยเป็นโรคความดนัโลหิตสูงในไตห้วนั พบว่า ระดบั

การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ   

  3.9.5 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัภาวะสุขภาพ      

  ภาวะสุขภาพหรือภาวะการมีโรคประจาํตวั โรคประจาํตวั   เป็นขอ้มลูบอกถึงภาวะ

สุขภาพ หรือปัญหาทางดา้นสุขภาพอนามยัของผูสู้งอายท่ีุกาํลงัประสบอยู ่      บ่งบอกถึงประวติัการ

เจ็บป่วย   การวินิจฉยัโรค    การรักษาของแพทย ์    หรือการแกปั้ญหาทางสุขภาพของผูสู้งอาย ุและ
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ความสามารถในการเผชิญปัญหาหรือการเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึน และบอกถึงความสามารถของผูสู้งอายท่ีุ

ปฏิบติักิจกรรมในการดูแลตนเองไดใ้นระดบัใด    ภาวะการมีโรคประจาํตวั    มีความสมัพนัธ์

ทางบวกกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ      

  จากการศึกษาของ สาลินี    ลีลสตัยกุล (2540 : 111)    พบว่า      ภาวะสุขภาพหรือ

ภาวะการมีโรคประจาํตวัเป็นปัจจยัหลกัท่ีสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพ   กล่าวคือ   เป็นปัจจยัท่ีช่วย

ใหบุ้คคลมีความกระตือรือร้นในการหาขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัการดูแลตนเอง           การเขา้รับบริการทาง

สุขภาพ       เพ่ือบาํบดัภาวะการมีโรคนั้นใหเ้บาบางลงหรือหมดไปจนทาํใหต้นเองกลบัสู่ภาวะปกติ 

  โอเรม (Orem 1985 : 14-20)         กล่าวว่าการท่ีจะส่งเสริมและคงไวซ่ึ้งการมีภาวะ

สุขภาพดีนั้นเป็นผลต่อเน่ืองมาจากการดูแลตนเองซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีจงใจ   มีเป้าหมาย มีแบบแผน 

มีลาํดบัขั้นตอน เป็นส่ิงท่ีพฒันาข้ึนและเม่ือกระทาํอยา่งมีประสิทธิภาพ   จะมีส่วนช่วยใหโ้ครงสร้าง

สมบูรณ์     และสามารถทาํหนา้ท่ีของตนเองไดค้วามสามารถในการดแูลตนเองเป็นผลทาํใหมี้ความ

ผาสุก   และมีสุขภาพแข็งแรง ซ่ึงกล่าวไดว้่า ภาวะสุขภาพเป็นผลท่ีเกิดมาจากการดูแลตนเอง  

  เดนนีส (Denyes 1988 : 13-19)ไดศึ้กษาในกลุ่มวยัรุ่นท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์ และกลุ่ม

วยัรุ่นท่ีเป็นโรคเร้ือรังจาํนวน 369 คน ถึงการดูแลตนเอง ความสามารถในการดูแลตนเอง และภาวะ

สุขภาพ   พบว่ากลุ่มวยัรุ่นท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์มีความสามารถในการดูแลตนเองไดสู้งกว่ากลุ่มท่ีเป็น

โรคเร้ือรัง          

            เตือนใจ ทองคาํ (2549:บทคดัยอ่) ศึกษาระดบัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุท่ีมีเพศ   อาย ุสถานภาพทางเศรษฐกิจ  ภาวะการ

พกัอาศยั และภาวะการมีโรคประจาํตวัท่ีแตกต่างกนั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง

ทั้งโดยรวม และรายดา้นประกอบดว้ยดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจดา้นสงัคม  ดา้นเศรษฐกิจ ของผูสู้งอาย ุ

พบว่าผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ  สถานภาพทางเศรษฐกิจ   ภาวะการมีโรคประจาํตวัท่ีต่างกนัมีพฤติกรรม 

การดูแลตนเองแตกต่างกนั                                                                                       

           จรุง  วรบุตร (2550:บทคดัยอ่)              ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

ประชาชนวยักลางคน อาํเภอศรีสวสัด์ิ  จงัหวดักาญจนบุรี             พบว่าผูท่ี้มีภาวะสุขภาพต่างกนัมี

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแตกต่างกนั           

          ดวงจิตต ์ นะนกัวฒัน์ (2550:บทคดัยอ่)         ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการดูแล

ตนเองของผูสู้งอาย ุ :  กรณีศึกษาตาํบลม่วงคาํ  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย   ผลการศึกษาพบว่าการ

มีโรคประจาํตวัเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ
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        อิสเมล ทูซาน (Ismail Tufan  2010:บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุนกรีก พบว่าภาวะสุขภาพมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

             3.9.6 แนวคดิและงานวจิยัเกีย่วกบัสวสัดิการการรักษาพยาบาล    

  สิทธิการรักษาพยาบาลหรือหลกัประกนัสุขภาพนั้น     ตามพระราชบญัญติั

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545    เป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบั

การจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 35      และมาตรา 48 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่ง

กฎหมาย   มีสาระสาํคญัเก่ียวกบัสิทธิการรักษาพยาบาลหรือหลกัประกนัสุขภาพ  ดงัน้ี 

   หมวด 1 สิทธิการรับบริการสาธารณสุข 

                    มาตรา 5 บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรั้บบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพตามท่ีกาํหนดโดยพระราชบญัญติัน้ี          คณะกรรมการอาจกาํหนดใหบุ้คคลท่ีเขา้รับ

การบริการสาธารณสุขตอ้งร่วมจ่ายค่าบริการในอตัราท่ีกาํหนดใหแ้ก่หน่วยบริการในแต่ละคร้ังท่ีเขา้

รับการบริการ              เวน้แต่ผูย้ากไร้หรือบุคคลอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกาํหนดไม่ตอ้งจ่ายค่าบริการ

ประเภทและขอบเขตของบริการสาขารณสุขท่ีบุคคลจะมีสิทธิไดรั้บใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศกาํหนด                

                 มาตรา 6 บุคคลใดประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามมาตรา 5 ใหย้ืน่คาํขอลงทะเบียนต่อ

สาํนกังานหรือหน่วยงานท่ีสาํนกังานกาํหนด เพ่ือเลือกหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการประจาํ      การ

ขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจาํ        การขอเปล่ียนแปลงหน่วยบริการประจาํและหนา้ท่ีของ

หน่วยบริการประจาํท่ีพึงมีต่อผูรั้บบริการ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์  วิธีการ               และเง่ือนไขท่ี

คณะกรรมการกาํหนด โดยคาํนึงถึงความสะดวกและความจาํเป็นของบุคคลเป็นสาํคญั         ในกรณี

ท่ีบุคคลใดมีสิทธิเลือกหน่วยบริการเป็นอยา่งอ่ืนตามหลกัเกณฑก์ารไดรั้บสวสัดิการหรือตามสิทธิท่ี

บุคคลนั้นไดรั้บอยูต่ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีหรือคาํสัง่อ่ืนใด    ใหก้ารใช้

สิทธิเขา้รับการบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารไดรั้บสวสัดิการหรือ

สิทธิของบุคคลนั้น               

            มาตรา 7 บุคคลท่ีไดล้งทะเบียนแลว้    ใหใ้ชสิ้ทธิรับบริการสาธารณสุขไดจ้าก

หน่วยบริการประจาํของตนหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือจาก

หน่วยบริการอ่ืนท่ีหน่วยบริการประจาํของตนหรือเครือข่ายหน่วยบริการท่ีเก่ียวขอ้งส่งต่อ    เวน้แต่

กรณีท่ีมีเหตุสมควร หรือกรณีอุบติัเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน     ใหบุ้คคลนั้นมีสิทธิเขา้รับบริการ

จากสถานบริการอ่ืนได ้         ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด โดยคาํนึงถึงความสะดวกและความ

จาํเป็นของผูใ้ชสิ้ทธิรับบริการ และใหส้ถานบริการท่ีใหบ้ริการนั้นมีสิทธิไดรั้บค่าใชจ่้ายจากกองทุน
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ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกาํหนด           

     มาตรา 8 ผูซ่ึ้งมีสิทธิตามมาตรา 5 ท่ียงัไม่ไดล้งทะเบียนตามมาตรา 6 อาจเขา้รับ

ริการคร้ังแรกท่ีหน่วยบริการใดก็ได ้ และใหห้น่วยบริการท่ีใหบ้ริการแก่บุคคลดงักล่าวจดัใหบุ้คคล

นั้นลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจาํตามมาตรา 6  และแจง้ใหส้าํนกังานทราบภายในสามสิบวนั

นบัแต่ใหบ้ริการ    โดยหน่วยบริการดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บค่าใชจ่้ายสาํหรับการใหบ้ริการคร้ังนั้นจาก

กองทุนตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกาํหนด        

         มาตรา 9 ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขขอบุคคลดงัต่อไปน้ี ใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีหรือคาํสัง่ใด  ๆท่ีกาํหนดข้ึนสาํหรับส่วน

ราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และใหใ้ชสิ้ทธิดงักล่าว

ตามพระราชบญัญติัน้ี  

  1. ขา้ราชการหรือลกูจา้งของส่วนราชการ  

  2. พนกังานหรือลกูจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

             3. พนกังานหรือลกูจา้งของรัฐวิสาหกิจ หรือผูซ่ึ้งปฏิบติังานใหแ้ก่

หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีสิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาลโดยใชจ่้ายจากเงิน

งบประมาณ  

            4. บิดามารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บสวสัดิการการ

รักษาพยาบาลโดยอาศยัสิทธิของบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3)      ในกรณีน้ี ใหค้ณะกรรมการมีหนา้ท่ี

จดัการใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถไดรั้บบริการสาธารณสุขตามท่ีไดต้กลงกนักบัรัฐบาล          องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ แลว้แต่กรณี         การกาํหนดใหบุ้คคล

ตามวรรคหน่ึงประเภทใด หรือหน่วยงานใด ใชสิ้ทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบญัญติัน้ีได้

เม่ือใด ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา           เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสามใช้

บงัคบัแลว้ ใหรั้ฐบาล  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ    หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ แลว้แต่

กรณี  ดาํเนินการจดัสรรเงินในส่วนท่ีเป็นคา้ใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลสาํหรับบุคคลตามท่ีกาํหนด

โดยพระราชกฤษฎีกานั้นใหแ้ก่กองทุนตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาท่ีตกลงกบั

คณะกรรมการ             

    มาตรา 10 ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุของผูมี้สิทธิตามกฎหมายว่าดว้ยประกนั 

สงัคม ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎหมายว่าดว้ยประกนัสงัคม       การขยายบริการสาธารณสุขตาม

พระราชบญัญติัน้ีไปยงัผูมี้สิทธิตามกฎหมายว่าดว้ยประกนัสงัคมใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ 

และคณะกรรมการประกนัสงัคมตกลงกนั                  ใหค้ณะกรรมการจดัเตรียมความพร้อมในการ

ใหบ้ริการสาธารณสุขแก่ผูมี้สิทธิตามกฎหมายว่าดว้ยประกนัสงัคม และเม่ือไดต้กลงกนัเก่ียวกบั
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ความพร้อมใหบ้ริการสาธารณสุขกบัคณะกรรมการประกนัสงัคมแลว้          ใหค้ณะกรรมการเสนอ

รัฐบาลเพ่ือตราพระราชกฤษฎีกากาํหนดระยะเวลาการเร่ิมใหบ้ริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการ

ตามพระราชบญัญติัน้ีผูมี้สิทธิดงักล่าว           เม่ือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใชบ้งัคบัแลว้ ให้

สาํนกังานประกนัสงัคมส่งเงินค่าใชจ่้ายเพ่ือบริการสาธารณสุขจากกองทุนประกนัสงัคมใหแ้ก่

กองทุนตามจาํนวนท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการประกนัสงัคมตกลงกนั         

    มาตรา 11  ในกรณีท่ีลกูจา้งซ่ึงมีสิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ย

เงินทดแทนผูใ้ดใชสิ้ทธิรับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบญัญติัน้ีเม่ือใดแลว้ให้

หน่วยบริการแจง้การเขา้รับบริการนั้นต่อสาํนกังาน         และใหส้าํนกังานมีสิทธิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย

เพ่ือบริการสาธารณสุขจากกองทุนเงินทดแทน        แต่ไม่เกินอตัราท่ีกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยเงิน

ทดแทน ส่งเขา้กองทุนเพ่ือส่งต่อใหห้น่วยบริการต่อไป      ในกรณีท่ีผูเ้ขา้รับการบริการสาธารณสุข

ตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นลกูจา้งของนายจา้งท่ีไม่มีหนา้ท่ีตอ้งจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้

สาํนกังานมีสิทธิยืน่คาํร้องขอรับเงินทดแทนแทนลกูจา้งตามกฎหมายว่าดว้ยเงินทดแทนเพ่ือชาํระ

ค่าใชจ่้ายเพ่ือบริการสาธารณสุข       แต่ไม่เกินอตัราท่ีกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยเงินทดแทน ส่งใช้

กองทุนเพ่ือส่งต่อใหห้น่วยบริการต่อไป                   การจ่ายเงินค่าใชจ่้ายเพ่ือบริการสาธารณสุขตาม

มาตราน้ี ใหถื้อเป็นการจ่ายเงินทดแทนในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยเงิน

ทดแทน                 

    มาตรา 12 ในกรณีท่ีผูป้ระสบภยัจากรถตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผู ้ประ 

สบภยัจากรถผูใ้ดใชสิ้ทธิรับบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการตามพระราชบญัญติัน้ีเม่ือใดแลว้ 

ใหห้น่วยบริการแจง้การเขา้รับบริการนั้นต่อสาํนกังาน     และใหส้าํนกังานมีสิทธิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย

เพ่ือบริการสาธารณสุขจากกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั      แต่ไม่เกินจาํนวนค่าสินไหมทดแทนตาม

ภาระหนา้ท่ีท่ีกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยัตอ้งจ่ายตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก

รถ ส่งเขา้กองทุนเพ่ือส่งต่อใหห้น่วยบริการต่อไป                  ในกรณีท่ีบริษทัผูรั้บประกนัภยัรถหรือ

บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถจาํกดั มีหนา้ท่ีตอ้งจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั

จากรถท่ีเขา้รับบริการสาธารณสุขตามวรรคหน่ึง   ใหส้าํนกังานมีอาํนาจออกคาํสัง่ใหบ้ริษทัดงักล่าว

ชาํระค่าใชจ่้ายเพ่ือบริการสาธารณสุข แต่ไม่เกินสิทธิท่ีพึงไดรั้บตามเง่ือนไขในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

ส่งเขา้กองทุนเพ่ือส่งต่อใหห้น่วยบริการต่อไป         การจ่ายเงินค่าใชจ่้ายเพ่ือบริการสาธารณสุขตาม

มาตราน้ี  ใหถื้อเป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในส่วนของค่ารักษาทยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยการ

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ  

          สรุปไดว้่าตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ   พ.ศ.2545        มาตรา 5 

กาํหนดให ้        บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรั้บบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามท่ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

125 

กาํหนดในพระราชบญัญติั ซ่ึงบุคคลในท่ีน้ี หมายถึง บุคคลท่ีมีสญัชาติไทย ดงันั้น ผูมี้สิทธิในระบบ

หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ คือ บุคคลท่ีมีสญัชาติไทย มีเลขประจาํตวัประชาชน 13 หลกั และไม่

มีสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลอ่ืนใดท่ีรัฐจดัให ้

              ตวัอยา่งบุคคลท่ีมีสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลจากรัฐ เช่น 

              1.ผูมี้สิทธิตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม  เช่น       ลกูจา้งท่ีทาํงานในกิจการท่ีมี

ลกูจา้งตั้งแต่ 1 คนข้ึนไปยกเวน้ ลกูจา้งทาํงานบา้น หาบเร่ แผงลอย หรือลกูจา้งของบุคคลธรรมดาท่ี

ไม่มีการประกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย 

           2.ผูมี้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล      เช่น 

ขา้ราชการ ลกูจา้งประจาํของส่วนราชการ และครอบครัว 

          3.ผูอ้ยูใ่นความคุม้ครองของหลกัประกนัสุขภาพอ่ืนท่ีรัฐจดัให ้  เช่น      พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีในองคก์รอิสระ ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ 

 3.9.7 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัสวสัดิการการรักษาพยาบาล 

  สุชาดา   ดวงอุปมา  (2548:178)       ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายโุรค 

เบาหวานชนิดท่ี 2 ในศนูยสุ์ขภาพชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลเชียงราย    จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า

ผูสู้งอายท่ีุมีสวสัดิการการรักษาพยาบาลต่างๆ ไดแ้ก่  บตัรประกนัสุขภาพ   สิทธิขา้ราชการ สามารถ

เขา้ถึงบริการสุขภาพ   อยา่งเท่าเทียมกนัและการเขา้ถึงบริการสุขภาพเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ   

  อิสเมล ทูซาน (Ismail Tufan  2010:บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุนกรีก พบว่าสวสัดิการสงัคมมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

            ฮุย  จุง ชิ (Hui – Chung Shi  2011:บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมสุขภาพในผูสู้งอายท่ีุป่วยเป็นโรคความดนัโลหิตสูงในไตห้วนั พบว่า         บริการทาง

การแพทยเ์ป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  

 3.9.8 แนวคดิและงานวจิยัเกีย่วกบัความสามารถในการทํากจิวตัรประจาํวนั    

  ภาวะการช่วยเหลือตนเองของผูสู้งอายหุรือภาวะพ่ึงพิงเหล่าน้ีวางอยูบ่นเง่ือนไขความ 

สามารถในการดาํเนินกิจวตัรประจาํวนั โดยจะใชต้วัช้ีวดั Activity Daily Living (ADL) วดั

ความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนัของผูสู้งอาย ุทั้งดา้นการอาบนํ้ า แต่งตวั รับประทานอาหาร 

ลุก-นัง่ เคล่ือนท่ี ใชห้อ้งนํ้ า และอาจรวมการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระดว้ย ทั้งน้ี ดชันี ADL จะบอก

สงัคมใหท้ราบถึงภาวการณ์พ่ึงพิง หรือสุขภาพการทาํงานของร่างกาย (Functional health) ของ

ประชากร ว่าตอ้งการการดูแล  และการจดับริการช่วยเหลือดูแลมากนอ้ยขนาดไหน อยา่งไร  ใน
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ประเทศไทยเคยมีการสาํรวจภาวะพ่ึงพิงในกิจวตัรพ้ืนฐานประจาํวนัของผูสู้งอายสุุขภาพในปี 2546 

พบว่าภาวะพ่ึงพิงจะเพ่ิมข้ึนเม่ืออายมุากข้ึน(มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายไุทย 2550) 

 กรมอนามยั(2550:112)   ตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหาผูสู้งอายดุงักล่าว จึงได้

จาํแนกผูสู้งอายตุามการประเมินกิจวตัรประจาํวนั (Activity of Daily Living, ADL) เพ่ือใหก้าร

ช่วยเหลือส่งเสริมสุขภาพอนามยัผูสู้งอายตุรงตามบริบทและความตอ้งการของผูสู้งอายอุยา่งทัว่ถึง

และเท่าเทียมดงัน้ี 

  - ผูสู้งอายกุลุ่มท่ี 1: ผูสู้งอายกุลุ่มท่ีช่วยเหลือตนเองได ้ช่วยเหลือผูอ่ื้น 

สงัคมและ ชุมชนได ้   (ติดสงัคม   ; ผลการประเมิน ADL   มีค่าคะแนนตั้งแต่ 12 คะแนนข้ึนไป) 

  - ผูสู้งอายกุลุ่มท่ี 2 :       ผูสู้งอายกุลุ่มท่ีช่วยเหลือตนเองไดบ้า้ง    (  ติดบา้น;  ผล

การประเมิน ADL มีค่าคะแนน ระหว่าง 5 -11 คะแนน) 

                      - ผูสู้งอายกุลุ่มท่ี 3 :  ผูสู้งอายท่ีุป่วยและช่วยเหลือตนเองไม่ได ้พิการ 

/ ทุพพลภาพ     (ติดเตียง; ผลการประเมิน ADL มีค่าคะแนน ไม่เกิน 4   คะแนน) 

 Paskulin , Vianna and Molzahn(2009,อา้งถึงใน ณัฐสุรางค ์  บุญจนัทร์,2552  )ได้

ทาํการศึกษาพบว่าความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพ

ชีวิตของผูสู้งอาย ุ  ผูสู้งอายท่ีุมีความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั จะประเมินว่ามีคุณภาพชีวิต

ดี ทั้งๆท่ีมีโรคประจาํตวัเร้ือรังและมีอาการจากหลายๆระบบ        แต่หากความเจ็บป่วยนั้นทาํใหเ้กิด

ความจาํกดัในการทาํกิจวตัรประจาํวนั         ก็จะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งดา้นร่างกายและดา้น

จิตใจของผูสู้งอายพุบว่า  ระดบัการศึกษา    การรับรู้ภาวะสุขภาพ    การใชย้า        การปฏิบติักิจวตัร

ประจาํวนัดว้ยตนเองและอายเุป็นปัจจยัทาํนายคุณภาพชีวิตดา้นร่างกายของผูสู้งอาย(ุPaskulin , 

Vianna and  Molzahn 2009:43) 

              การประเมินกิจวตัรประจาํวนั (ADL)แบ่งเป็น 3 ระดบั 

 1.การทาํกิจวตัรประจาํวนัพ้ืนฐาน (Basic activity of daily living, basic ADL) 

 2.การทาํกิจวตัรประจาํวนัขั้นปานกลาง/ท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์(IADL: Intermediate / 

Instrumental activities of daily living) 

 3.การทาํกิจวตัรประจาํวนัขั้นสูง (Advanced activities of daily living) เช่น การ

ทาํงานอดิเรก การเขา้สงัคม การร่วมกิจกรรมในชุมชน การเป็นอาสาสมคัร เป็นตน้ 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน Basic ADL 

        การประเมินความสามารถในการดาํเนินกิจวตัรประจาํวนั (Barthel Index of 

Activity of daily living) ดชันีบาร์เทล (Barthel’s Index) แบ่งการประเมินออกเป็น 10 ดา้น (คะแนน

เต็ม 20 คะแนน) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

127 

   1.รับประทานอาหาร แบ่งเป็น   ไม่สามารถตกัอาหารเองไดต้อ้งมีคนป้อน

ให ้  ตกัอาหารเองไดแ้ต่ตอ้งมีคนช่วย    ตกัอาหารและช่วยตวัเองไดเ้ป็นปกติ 

  2.การแต่งตวั :   ลา้งหนา้   หวีผม   แปรงฟัน โกนหนวด  ฯลฯ     แบ่งเป็น 

ตอ้งการความช่วยเหลือ   ทาํเองได(้รวมทั้งท่ีทาํไดเ้องถา้เตรียมอุปกรณ์ไวใ้ห)้ 

   3.การลุกนัง่จากท่ีนอนหรือเตียงไปเกา้อ้ี   แบ่งเป็น  ไม่สามารถนัง่ได ้(นัง่

แลว้จะลม้เสมอ) ตอ้งการความช่วยเหลืออยา่งมากจึงจะนัง่ได ้  ตอ้งการความช่วยเหลือบา้ง  ทาํได้

เอง 

   4. การใชห้อ้งสุขา  แบ่งเป็น ช่วยตวัเองไม่ได ้ ทาํเองไดบ้า้งแต่ตอ้งการ

ความช่วยเหลือบางส่ิง  ช่วยตวัเองไดดี้ 

 5. การเคล่ือนท่ีภายในหอ้งหรือบา้น แบ่งเป็น เคล่ือนท่ีไปไหนไม่ได ้ตอ้ง

ใชร้ถเข็นช่วยตวัเองใหเ้คล่ือนท่ีไดเ้องและจะตอ้งเขา้ออกมุมหอ้งหรือประตูได ้    เดินหรือเคล่ือนท่ี

โดยท่ีคนช่วย  เดินหรือเคล่ือนท่ีไดเ้อง 

  6. การสวมใส่เส้ือผา้ แบ่งเป็น    ตอ้งมีคนสวมใส่ใหช่้วยตวัเองแทบไม่ได ้

หรือไดน้อ้ย    ช่วยตวัเองไดร้าวร้อยละ 50 ท่ีเหลือตอ้งมีคนช่วย  ช่วยตวัเองไดดี้ 

  7. การข้ึนลงบนัได 1 ชั้น แบ่งเป็น  ไม่สามารถทาํได ้    ตอ้งมีคนช่วย  ข้ึน

ลงไดเ้อง  

 8. การอาบนํ้ า แบ่งเป็น ตอ้งมีคนช่วยหรือทาํให ้ อาบนํ้ าเองได ้

  9. การกลั้นอุจจาระ (ในระยะ 1 สปัดาห์ท่ีผา่นมา)    แบ่งเป็น    กลั้นไม่ได ้

หรือตอ้งการสวนอุจจาระอยูเ่สมอ   กลั้นไม่ไดเ้ป็นคร้ังคราว  กลั้นไดป้กติ 

  10. การกลั้นปัสสาวะ(ในระยะ 1 สปัดาห์ท่ีผา่นมา)  แบ่งเป็น    กลั้นไม่ได ้

หรือใส่สายสวนปัสสาวะ    กลั้นไม่ไดเ้ป็นบางคร้ัง  กลั้นไดป้กติ 

                  ดชันีแคทซ์(Katz Index of ADL) การประเมินกิจวตัรประจาํวนัขั้นพ้ืนฐาน 

       ดชันีแคทซ(์Katz Index of ADL)  แบ่งการประเมินออกเป็น 6 ดา้น 

 1.การอาบนํ้ า (bathing) 

 2.การแต่งกาย (dressing) 

 3.การไปหอ้งสุขา ( toileting) 

 4.การเคล่ือนยา้ย (transfer) 

 5.การควบคุมการขบัถ่าย (continence) 

 6.การรับประทานอาหาร (feeding) 
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    วรพล   อร่ามรัศมีกุล(2550)   กล่าวว่าการประเมินภาวะการช่วยเหลือตนเองของผูสู้งอายุ

หรือความสามารถแบ่งเป็น 2 อยา่ง ก็คือ 

 1.  ความสามารถในการประกอบกิจวตัรหลกัในชีวิตประจาํวนั    ความสามารถใน

การประกอบกิจวตัรหลกัในประจาํวนั ไดแ้ก่ 

 1. การรับประทานอาหาร ไดแ้ก่ การยกแกว้ด่ืมนํ้ า การตกัอาหาร 

   2. การดูแลสุขภาพอนามยัส่วนตวั 

   3. การแต่งตวั 

   4. การเคล่ือนยา้ยตวั 

    4.1 การเดินบนพ้ืนราบ ไม่นอ้ยกว่า 10 กา้ว และปลายเทา้ตอ้งไม่

ตก 

 4.2 การกา้วข้ึนลงบนัไดสลบัขา ไม่นอ้ยกว่า 4 ขั้น  

   5. การเคล่ือนท่ีไปยงัท่ีต่าง ๆ  

   6. การส่ือความหมาย 

   7. การควบคุมการขบัถ่าย  

  2.  ความสามารถในการดาํรงชีวิตในสงัคม ความสามารถในการดาํรงชีวิตใน

สงัคม ไดแ้ก่ 

 1. การออกไปไหนมาไหนนอกบา้น 

   2. การศึกษาเล่าเรียน 

   3. การประกอบอาชีพ 

   4. การเขา้สงัคมหรือมีส่วนร่วมใน กิจกรรมทางสงัคม 

 ระดบัความสามารถ 

  ระดบัท่ี 1 ช่วยเหลือตนเองไม่ไดเ้ลย หรือไดน้อ้ยมาก และตอ้งการการ

ช่วยเหลืออยา่งมาก ( totally dependent ADL ) 

  ระดบัท่ี 2 ช่วยเหลือตนเองไดบ้า้ง ยงัตอ้งการความช่วยเหลือค่อนขา้งมาก 

( Moderate dependence in all ADL ) 

   ระดบัท่ี 3 ช่วยเหลือตนเองไดม้าก อาจตอ้งการคนคอยแนะนาํหรือคอย

ระวงัดู หรือใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองช่วยคนพิการ หรือการปรับปรุงของใช ้แต่ยงัไม่สามารถออกนอกบา้น

เพ่ือศึกษาเล่าเรียน หรือเขา้สงัคมไดด้ว้ยตนเอง แมส่ิ้งแวดลอ้มจะเอ้ืออาํนวยต่อคนพิการ                    

( Under supervision or need adaptive devices for ADL ) 
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   ระดบัท่ี 4 ช่วยเหลือตนเองได ้อาจใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองช่วยคนพิการหรือการ

ปรับปรุงของใช ้สามารถออกนอกบา้นไดด้ว้ยตนอง ในส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อคนพิการ  

( Independence in outdoor activities in adapted environment ) 

   ระดบัท่ี 5 ช่วยเหลือตนเองได ้สามารถออกนอกบา้นหรือเขา้สงัคมไดเ้ยีย่ง

คนปกติ ( Independence in all activities as normal person 

  กชชุกร หว่างนุ่ม (2550: บทคดัยอ่ ) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัความสามารถ

ในการดูแลตนเองของผูสู้งอายโุรคมะเร็งท่ีไดรั้บยาเคมีบาํบดั พบว่าภาวะสุขภาพและภาวะการ

ช่วยเหลือตนเองมีความสมัพนัธก์บัความสามารถในการดูแลตนเอง  

  3.9.10 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัรายได้ต่อเดือน     

            รายได ้ เป็นตวับ่งช้ีถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมถึงแหล่ง

ประโยชน์ของบุคคล ซ่ึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมีอิทธิพลและมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีพ เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานและความสามารถในการดูแลตนเอง ผูสู้งอายท่ีุมีรายไดพ้อเพียง 

สามารถท่ีจะซ้ืออาหารท่ีมีประโยชน์ในการดาํรงสุขภาพทางกายใหแ้ข็งแรง และตอบสนองความ

ตอ้งการดา้นการรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย อาจกล่าวไดว้่ารายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการดาํรง ชีวิต

ของคนในสงัคมปัจจุบนัท่ีสนองความตอ้งการดา้นต่าง ๆ     รายไดน้บัเป็นปัจจยัพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกิจท่ีสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของผูสู้งอายเุน่ืองจากความสูงอายทุาํใหข้าดความมัน่คงทาง

เศรษฐกิจ มีความวิตกกงัวลสูง ซ่ึงจะเก่ียวโยงไปถึงสุขภาพร่างกายดว้ยกล่าวคือผูท่ี้มีความวิตกกงัวล

อยูเ่สมอสุขภาพจะเส่ือมโทรม (จาํเรียง กรูมะสุวรรณ 2536 : 1-34) ในปัจจุบนัรายไดเ้ป็นส่ิงท่ีทาํให้

ผูสู้งอายมีุโอกาสท่ีจะไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆรวมทั้งเป็นแหล่งปัจจยัท่ีมีผล

ทาํใหเ้กิดความผาสุกในครอบครัว            

   เพนเดอร์ (Pender 1987 : 161-162)   กล่าวว่าผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ

ท่ีดีจะมีโอกาสในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง      เอ้ืออาํนวยใหบุ้คคลสามารถ

ดูแลตนเองเช่นทาํใหไ้ดรั้บอาหารท่ีเพียงพอ            ตลอดจนเขา้ถึงบริการไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้ง

สามารถ จดัหาส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เพ่ืออาํนวยความสะดวก เพ่ือส่งเสริมการดูแลตนเอง  

   ดวงจิตต ์ นะนกัวฒัน์ (2550:บทคดัยอ่) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อ

การดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ :  กรณีศึกษาตาํบลม่วงคาํ  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย   ผลการศึกษา

พบว่ารายไดค้รอบครัว  เป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ

   อิสเมล ทูซาน (Ismail Tufan 2010:บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอายใุนกรีก พบว่าสถา นะทางการเงินมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ
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  3.9.11 งานวจิยัที่เกีย่วข้องแหล่งที่มาของรายได้     

   แหล่งท่ีมาของรายได ้เป็นตวับ่งช้ีถึงการเห็นคุณค่าในตนเองในเร่ืองการมีอาํนาจ

ในการใชจ่้ายเพ่ือสนองความตอ้งการและธาํรงไวซ่ึ้งสุขภาพ จากการศึกษาของสุวิมล  พนาวฒันกุล 

(2534)พบว่า ผูสู้งอายท่ีุมีรายไดเ้ป็นของตวัเองจะเกิดความมัน่ใจในคุณค่าของตวัเอง ไม่ตอ้งพ่ึงพา

บุคคลในครอบครัวและชุมชน และมีความสมัพนัธก์บัความสามารถในการดูแลตนเอง   

   สุชาดา ดวงอุปมา  (2548:บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูสู้งอายโุรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ในศนูยสุ์ขภาพชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลเชียงยนื              จงัหวดั

มหาสารคาม พบว่า แหล่งของรายได ้  และรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูสู้งอาย ุ   

  3.9.10  งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัความเพยีงพอของรายได้    

  รายไดห้รือสถานภาพทางเศรษฐกิจเป็นปัจจยัพ้ืนฐานสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของ

ผูสู้งอาย ุเน่ืองจากความสูงอายทุาํใหข้าดความมัน่คงทางเศรษฐกิจ    การมีรายไดเ้พียงพอกบัรายจ่าย

จะทาํใหผู้สู้งอายมีุโอกาสไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการต่างๆรวมทั้งทาํใหเ้กิดความผาสุกใน

ครอบครัว 

   เพนเดอร์ (Pender 1987: 161-162 ) กล่าวว่าผูท่ี้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี

จะมีโอกาสในแสวงหาส่ิงท่ีเป็นปะโยชน์ต่อการดูแลตนเอง เอ้ืออาํนวยใหบุ้คคลสามารถดูแลตนเอง

ไดดี้ เช่น ไดรั้บอาหารท่ีเพียงพอ  ตลอดจนเขา้ถึงบริการต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม   รวมทั้งสามารถหา

ส่ิงของเคร่ืองใช ้ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆเพ่ือส่งเสริมการดูแลตนเอง 

  ดวงจิตต ์ นะนกัวฒัน์ (2550:บทคดัยอ่) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อ

การดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ :  กรณีศึกษาตาํบลม่วงคาํ  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย   ผลการศึกษา

พบว่ารายไดค้รอบครัว  เป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ

   เตือนใจ ทองคาํ (2549:บทคดัยอ่)      ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูสู้งอายใุนเขตอาํเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์พบว่าผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพทางเศรษฐกิจต่างกนัมี

พฤติกรรมการดูแลตนเองแตกต่างกนั 

  มาริสา  ประทุมมา ( 2550:บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

ผูสู้งอายใุนเขตรับผดิชอบของโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ินบนพ้ืนฐานของปัจจยัส่วนบุคคล  และการ

สนบัสนุนทางสงัคมจากบุคคลในครอบครัว                 ผลการวิจยัพบว่า  ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ ไดแ้ก่  ปัจจยัพ้ืนฐานดา้นสภาวะทางเศรษฐกิจ   
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   3.9.11งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัอาชีพ 

    พนชัญา    ประดบัสุข(2552:179)        ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายใุนตาํบลนํ้ าลึก    อาํเภอสามชุก      จงัหวดัสุพรรณบุรี 

พบว่าผูสู้งอายท่ีุมีอาชีพต่างกนัมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกนั 

    กฤษณกร    ยมนา (2550 :156)    ทาํการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในระดบั

บุคคล ครอบครัวและชุมชนของประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทบัปุด อาํเภอทบัปุด 

จงัหวดัพงังา พบว่าอาชีพมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพ 

          สุวฒันา  ล่ิมยุน่ทรง(2550:194) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

คนไทยเช้ือสายกะเหร่ียง   อาํเภอสวนผึ้ง   จงัหวดัราชบุรี    พบว่าคนไทยเช้ือสายกะเหร่ียง ท่ีมีอาชีพ

ต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกต่างกนั      ความรู้เก่ียวกบัการบริโภคอาหาร     ความเช่ือ 

เก่ียวกบัการบริโภคอาหาร   ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร    

   ฮุย  จุง ชิ (Hui – Chung Shi  2011:บทคดัยอ่)    ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพในผูสู้งอายท่ีุป่วยเป็นโรคความดนัโลหิตสูงในไตห้วนั  พบว่า 

อาชีพเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  

          3.9.12 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัภาวะการพกัอาศัย      

   ในสงัคมไทยถือว่าครอบครัวเป็นสถานบนัท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลผูสู้งอาย ุ  ซ่ึงอาจกล่าว

ไดว้่าครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายมุากเพราะคู่สมรสหรือบุตรหลานใน

ครอบครัวสามารถเป็นท่ีพ่ึงทางเศรษฐกิจ   และใหก้ารดูแลช่วยเหลือผูสู้งอายุ ครอบครัวเป็นสถาบนั 

ท่ีผูสู้งอายสุามารถจะแสดงความตอ้งการของตนออกมาอยา่งเต็มท่ี (กรุงเทพมหานคร, สาํนกัอนามยั 

2536 : 23) โดยเฉพาะผูสู้งอายท่ีุมีอายมุากข้ึน    การดูแลช่วยเหลือตนเองก็อาจทาํไดน้อ้ยลง    ดงันั้น 

ผูสู้งอายท่ีุมีอายมุากๆ          จึงยอ่มตอ้งการการดูแลส่งเสียจากบุตรหลานมากข้ึนกว่าผูท่ี้มีอายตุ ํ่ากว่า 

(นภาพร   ชโยวรรณ และคณะ 2532 : 23)   สุลี   ทองวิเชียรและพิมพพ์รรณ ศิลปสุวรรณ (2534 : 

119) ไดท้าํการศึกษาการดูแลตนเองของผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร   พบว่า ผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยู่

กบัลกูหลานของตน จะมีการดูแลตนเองโดยทัว่ไปสูงกว่าผูสู้งอายท่ีุอยูค่นเดียวตามลาํพงั   ส่งผลให้

ผูสู้งอายรูุ้สึกว่าตนเองยงัมีคนดูแลตนเองอยู ่เห็นความสาํคญัของตนเอง    ทาํใหเ้กิดความรู้สึกสบาย

ใจ มองเห็นคุณค่าของตนเอง  ในสงัคมไทยถือว่าครอบครัวเป็นสถานบนัท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลผูสู้งอายซ่ึุง

อาจกล่าวไดว้่าครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายมุากเพราะคู่สมรสหรือบุตร

หลานในครอบครัวสามารถเป็นท่ีพ่ึงทางเศรษฐกิจ และใหก้ารดูแลช่วยเหลือผูสู้งอายุ ครอบครัวเป็น

สถาบนัท่ีผูสู้งอายสุามารถจะแสดงความตอ้งการของตนออกมาอยา่งเต็มท่ี        (กรุงเทพมหานคร, 

สาํนกัอนามยั2536 : 23)    โดยเฉพาะผูสู้งอายท่ีุมีอายมุากข้ึน    การดูแลช่วยเหลือตนเองก็อาจทาํได้
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นอ้ยลง ดงันั้นผูสู้งอายท่ีุมีอายมุากๆ   จึงยอ่มตอ้งการการดูแลส่งเสียจากบุตรหลานมากข้ึนกว่าผูท่ี้มี

อายตุ ํ่ากว่า(นภาพร    ชโยวรรณ และคณะ 2532 : 23) 

  3.9.13 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการปรับปรุงสภาพที่พกัอาศัย   

   สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยั   ก็เป็นตวัแปรสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตของ

ผูสู้งอายเุป็นปรกติสุขหรือไม่            เพราะผูสู้งอายจุะใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูท่ี่บา้น หากผูสู้งอายอุยูใ่น

สภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยัดีก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุหดี้ต่อไปดว้ย          Hegner, 

Caldwellและ Needham(1994:250-268); Scheidt และWindley(1998)  สรุปไดว้่าการจดัส่ิงแวดลอ้ม

ของท่ีพกัอาศยัสาํหรับผูสู้งอายตุอ้งมีความปลอดภยั  สะอาด  สะดวก และสบาย   การวิจยัของลดัดา  

เถียมวงศ,์ วนัทนา  มณีศรีวงศ ์และสุทธิชยั  จิตะพนัธก์ุล (2544 :51)   กล่าวว่าสาํหรับประเทศไทยมี

ผลการศึกษาระดบัชาติ  พบว่าผูสู้งอายท่ีุไม่มีไฟฟ้าใชภ้ายในบา้นและผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูใ่นบา้นทรง

ไทยหรือกระท่อม จะมีความสมัพนัธก์บัการเกิดหกลม้     ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบา้นในลกัษณะดงักล่าว

ส่วนใหญ่จะปลกูสร้างมานาน ลกัษณะภายในบา้นจะเป็นแบบดั้งเดิม  กล่าวคือพ้ืนบา้นเป็นไมท่ี้ต่าง

ระดบั มีธรณีประตู จะตอ้งข้ึนลงโดยใชท้างข้ึนบา้นหรือบนัไดและแสงสว่างภายในบา้นไม่เพียงพอ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของนาฎ  ฟองสมุทร (2544:100)    เร่ืองการออกแบบสภาพแวดลอ้มและท่ี

อยูอ่าศยัสาํหรับผูสู้งอายดุงัน้ี               

   จากการวิจยัของรณรุทธ ์ บุตรแสนคม (2540 : 2-3)      เก่ียวกบัดา้นท่ีอยูอ่าศยัของ

ผูสู้งอาย ุ พบว่าร้อยละ 83.78  อาศยับา้นท่ีสร้างแข็งแรงคุม้แดดคุม้ฝนไดแ้ละใหค้วามปลอดภยั ร้อย

ละ 63.97 มีท่ีเก็บนํ้ าฝนใชต้ลอดปี  รองลงมาร้อยละ 34.68 มีบ่อนํ้ าท่ีใชป้ระจาํหมู่บา้น ร้อยละ 74.33 

มีสว้มอยูใ่นบริเวณบา้น   รองลงมาร้อยละ 23.42 อยูใ่นตวับา้น    ร้อยละ 84.68 บริเวณบา้นมีขยะมลู

ฝอยบา้ง  ร้อยละ 55.86 บริเวณมีแอ่งนํ้ าโสโครกขงัเฉอะแฉะ  รองลงมาร้อยละ 43.69 ไม่มีนํ้ าขงัร้อย

ละ 77.48  มีหอ้งนํ้ าอยูใ่นบริเวณบา้น         ร้อยละ 55.41 มีการจดัแบ่งเน้ือท่ีใชส้อยภายในบา้นแบบ

ปะปนกนัไม่ค่อยมีระเบียบ   รองลงมาร้อยละ 40.99 แบ่งออกเป็นสดัส่วนกนั  ร้อยละ 57.66 บริเวณ

บา้นมีการเล้ียงสตัวแ์ละมีมลูสตัว ์    อีกทั้งการวิจยัของDickinson และMclain-Kark(1998, อา้งถึงใน

Futrell และ Melillo,2002:14-22)  การทาํใหผู้สู้งอายใุชป้ระตูนอ้ยลงอาจทาํไดโ้ดยหาผา้มาคลุมตรง

กลอนประตูและอนุญาตใหเ้ดินไดเ้ฉพาะทางเดินท่ีไม่มีประตู นอกจากน้ีประตูต่างๆ  ควรเป็นกุญแจ

นิรภยั หรือท่ีเปิดไขเองไดย้าก รวมทั้งการวิจยัของGitlin และ Corcoran(1996 ,อา้งถึงในFutrell และ 

Melillo,2002:14-22)    พบว่าผูดู้แลจะช่วยระวงัเร่ืองความปลอดภยัของผูสู้งอายไุดโ้ดยเก็บส่ิงของท่ี

ระเกะระกะออก หา้มผูสู้งอายใุชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใช้ๆ  และใชกุ้ญแจลอ็คนิรภยัและการวิจยัของ Bair, 

Toth, Johnson, Rosenberg, และHurdle, 1999; Dickinson และ McLainKark(1998, อา้งถึงใน 

Futrell และ Melillo  2002:14-22) กล่าวว่าควรปรับปรุงท่ีพกัอาศยัของผูสู้งอายหุลายเร่ืองจะไดผ้ล
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ดีกว่าปรับปรุงเพียงเร่ืองเดียว    เช่น    ประตูทางออกควรมีลอ็คท่ีปลอดภยั ไม่มีทางออกหลายท่ีทาง 

เดินมีแสงสว่างไม่น่ากลวั อาจทาํเป็นรูปภาพหรือสญัลกัษณ์แทนตวัอกัษรติดตามสถานท่ีท่ีตอ้งการ

บอกหรือเตือนผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

   3.9.14  งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัสภาพการมผีู้ดูแลผู้สูงอายุ    

  วีนสั วยัวฒันะ (2550:186)  ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคลและ

ครอบครัวกบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  พบว่าจาํนวนสมาชิกในครอบครัว การมี

ผูดู้แลผูสู้งอายแุละสมัพนัธภาพในครอบครัวมีความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวิตผูสู้งอายดุา้นสุขภาพ

กายและจิตใจ 

   3.9.15 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบับทบาทของผู้สูงอาย ุ     

 คูเปอร์สมิธ(Coopersmith 1981 : 118-119, อา้งถึงใน จนัทนา มหามงคล 2547 :37) 

กล่าวว่าสถานภาพทางสงัคมหรือบทบาททางสงัคม    เช่น     ตาํแหน่งหนา้ท่ี     การงาน    บทบาท

ทางสงัคม วงศต์ระกลู ฐานะทางเศรษฐกิจ     เป็นตน้เป็นองคป์ระกอบภายนอกซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบ่งบอก

ถึงความสาํเร็จ และความมีเกียรติ     บุคคลท่ีมีส่ิงเหล่าน้ีจะมีความเช่ือวา่ตนมีคุณค่าสูงส่งเสริมใหมี้

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมและสามารถดูแลตนเองได ้

  Miler ( อา้งถึงใน อนุชา ขุนเมือง 2546 : 125)     การมีบาทบาทในสงัคม    การมี

โอกาสไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เป็นการมีปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน    ทั้งน้ีเพราะการมี

ปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน   เป็นเสมือนแรงสนบัสนุนทางสงัคมท่ีจะช่วยส่งเสริมการดูแลตนเองโดย

เพ่ิมแรงจูงใจในการตอบสนองความตอ้งการการดูแลตนเองช่วยใหผู้สู้งอายคุงความสามารถในการ

ดูแลตนเองท่ีพฒันามาแลว้    อีกทั้งยงัช่วยใหผู้สู้งอายขุอความช่วยเหลือและแสวงหาขอ้มลูเพ่ือการ

ดูแลตนเอง และมีอิทธิพลต่อความผาสุกของชีวิตของผูสู้งอาย ุ

        3.9.16 งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอาย ุ  

  การเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ  เป็นความสมัพนัธท์ั้งทางตรงและทางออ้มระหว่าง

บุคคลหน่ึงกบัสมาชิกในชมรม         โดยพบว่าการเป็นสมาชิกของชมรมจะไดรั้บการสนบัสนุนทาง

สงัคมดว้ย จากการศึกษาของฉวีวรรณ   แกว้พรหม (2530, อา้งถึงใน ขวญัสุภา วงศบ์า 2544 : 33)

พบว่า กลุ่มหรือชมรมมีความสมัพนัธก์บัภาวะสุขภาพของผูสู้งอายใุนชมรมผูสู้งอายกุรุงเทพ ฯอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

 สิทธิของผูสู้งอายตุามพระราชบญัญติัผูสู้งอายพุ.ศ.2546  ระบุไวว้่าผูสู้งอายมีุสิทธิ

ในการพฒันาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม การรวมกลุ่มในลกัษณะเครือข่ายหรือ

ชุมชน 
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  อารักษ ์กิติกร (2545:201) ศึกษาชุมชนการปฏิบติัเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพในชมรม

ผูสู้งอายโุรงพยาบาลนครพิงค ์พบว่า     แรงจูงใจในการมารวมตวัของสมาชิกเกิดจากความรู้สึกเป็น

พวกเดียวกนัไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนั กิจกรรมน่าสนใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรม และมีผูส้นบัสนุน 

จากหน่วยงานของรัฐฯ จากกรอบแนวคิดของชุมชนการปฏิบติัประกอบดว้ย มิติการปฏิบติั การร้อย

วดัความสมัพนัธแ์ละ อตัลกัษณ์   พบว่า   จากแรงจูงใจดงักล่าว   สมาชิกจึงชกัชวนการมาอยูร่วมกนั 

ทาํใหเ้กิดกิจกรรมร่วมและเกิดการปฏิบติักิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่วมกนั    มีการปฏิบติัตวั

ในการดูแลสุขภาพท่ีถกูตอ้ง อารมณ์ดี       การดาํเนินกิจกรรมของผูสู้งอายผุลจากการเขา้ร่วมปฏิบติั

กิจกรรมทาํใหส้มาชิกมีแนวทางในการปฏิบติัตวัเพ่ือส่งเสริมสุขภาพใหแ้ข็งแรงทั้งในดา้นร่างกาย 

จิตใจ สงัคมและจิตวิญญาณ 

  จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ 

และผลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม   ผูว้ิจยัไดก้าํหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  เพศ   อาย ุ   

สถานภาพสมรส     ระดบัการศึกษา     ภาวะสุขภาพ    สวสัดิการการรักษาพยาบาล    ความสามารถ

ในการทาํกิจวตัรประจาํวนั     รายไดต่้อเดือน      แหล่งท่ีมาของรายได ้     ความเพียงพอของรายได ้   

อาชีพ     ภาวะการพกัอาศยั    การปรับปรุงสภาพท่ีพกัอาศยั      สภาพการดูแลผูสู้งอาย ุ    บทบาท

ในชุมชน     และการเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ   และศึกษาปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม    ไดแ้ก่     

การร่วมกิจกรรมทางสงัคม    ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   ปัจจยัทางจิตวิทยา   ไดแ้ก่    ความรู้การ

ดูแลสุขภาพ      ความเช่ือดา้นสุขภาพ    แรงสนบัสนุนทางสงัคม       ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน     

ปัจจยัดา้นการเรียนรู้   ไดแ้ก่    การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  การช้ีนาํตนเอง    ดงัแสดงกรอบแนวคิดการ

วิจยัไดด้งัน้ี 
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กรอบแนวคดิการวจิยั  

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล  

 -เพศ       

 - อาย ุ    

 - สถานภาพสมรส   

  -ระดบัการศึกษา  

 - ภาวะสุขภาพ   

  - สวสัดิการการรักษาพยาบาล 

  -ความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั          

  -  รายไดต่้อเดือน   

  -แหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่       

 - ความเพียงพอของรายได ้  
 - อาชีพ 

-  ภาวะการพกัอาศยั  

    -การปรับปรุงสภาพท่ีพกัอาศยั   

    - สภาพการดูแลผูสู้งอาย ุ

    - บทบาทในชุมชน 

   - การเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ  

 

ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม  

- การร่วมกิจกรรมทางสังคม  

-ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถิ่น  

  

ปัจจยัทางจิตวิทยา  

-ความรู้การดูแลสุขภาพ      

- ความเช่ือดา้นสุขภาพ  

-แรงสนบัสนุนทางสังคม  

 -ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน    

 

ปัจจยัดา้นการเรียนรู้  

- การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้   

- การช้ีนาํตนเอง     

 

 

 

         พฤตกิรรมสุขภาพ 

   

   

แผนภูมิท่ี2   กรอบแนวคิดการวิจยั 
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แบบจาํลองสมมตฐิานการวเิคราะห์แบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤตกิรรมสุขภาพ 

ของผู้สูงอายใุนเขตภูมภิาคตะวนัตกของประเทศไทย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี3 แบบจาํลองสมมติฐานการวิเคราะห์แบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ 

                  ของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย 

พฤติกรรม

สุขภาพ 

 

ปัจจยั 

ทางสังคมฯ 

 

 
act 

cul 

ปัจจยั 

ทางจิตวิทยา 

 

kno 

bel 

soc 

sel 

ปัจจยั 

การเรียนรู้ 

 

 

lea 

direc 
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 ความหมายของสัญลกัษณ์ที่ใช้ในแบบจาํลองสมมตฐิานการวเิคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุ 

ของพฤตกิรรมสุขภาพของผู้สูงอายใุนเขตภูมภิาคตะวนัตกของประเทศไทย 

 

  act     หมายถึง    การร่วมกิจกรรมสงัคม 

cul    หมายถึง     ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

kno   หมายถึง     ความรู้การดูแลสุขภาพ  

bel     หมายถึง     ความเช่ือดา้นสุขภาพ   

soc    หมายถึง     แรงสนบัสนุนทางสงัคม  

self     หมายถึง     ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน 

lea    หมายถึง     การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ 

direc     หมายถึง     การช้ีนาํตนเอง 

 Behav   หมายถึง       พฤติกรรมสุขภาพ 
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บทที ่3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

   การวิจยัเร่ือง    ปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก

ของประเทศไทย      มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก

ของประเทศไทย           เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ศึกษาองคป์ระกอบของปัจจยัเชิงสาเหตุของ

พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย    ศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุของ

พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย     และเสนอแนวทางในการ

พฒันาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย        โดยมีขั้นตอนใน

การดาํเนินการวิจยั เป็น 4 ระยะ ดงัน้ี 

 ระยะที่ 1  การกาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยั     โดยการศึกษาเอกสารแนวคิด    ทฤษฎี 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง     ไดแ้ก่      แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ         งานวิจยัต่างๆเก่ียวกบั

พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ     ศึกษาปัจจยัและตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

สรุปผลท่ีไดจ้ากการศึกษา  จดัทาํโครงร่างกรอบแนวคิดการวิจยั 

 ระยะที่ 2  การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายเุพ่ือปรับ

กรอบแนวคิดการวิจยั         โดยการสนทนากลุ่มและนาํผลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มมาปรับกรอบ

แนวคิดการวิจยัใหม่         ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามกรอบการวิจยัใหม่และปรับ

แบบจาํลองใหม่อีกคร้ังซ่ึงเป็นผลท่ีไดห้ลงัจากเสร็จส้ินระยะท่ี2  

 ระยะที่ 3   การวิเคราะห์องคป์ระกอบและแบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย            (ตามกรอบแนวคิดการวิจยัหรือ

แบบจาํลองท่ีไดจ้ากระยะท่ี2)   

 ระยะที่ 4    การเสนอแนวทางการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพดว้ยเทคนิคการสมัภาษณ์

กลุ่ม(Group   interview ) โดยใชแ้บบจาํลองท่ีไดจ้ากการวิจยัระยะท่ี3 เป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ 

 

ระยะที่1   การกาํหนดกรอบการวจิยั  

 ขั้นตอนท่ี 1 ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

                  1.แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ 
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         2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ

          3. แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีศึกษา 

  ขั้นตอนท่ี 2 กาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยั  ปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ

ของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย   โดยใชผ้ลท่ีไดก้ารศึกษาเอกสาร แนวคิดและ

งานวิจยัต่างๆในขั้นตอนท่ี1  ซ่ึงผูว้ิจยักาํหนดตวัแปรท่ีศึกษาไวด้งัน้ี  

   2.1 ตวัแปรอิสระ(Independent   variable) ไดแ้ก่    

    2.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่    เพศ         สถานภาพสมรส    ระดบั

การศึกษา   ภาวะสุขภาพ  รายไดต่้อเดือน   ท่ีมาของรายได ้  ความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพ  ภาวะการ

พกัอาศยั  สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั  การเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ      

    2.1.2 ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม   ไดแ้ก่ 

        1. การร่วมกิจกรรมทางสงัคม 

        2.ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   

     2.1.3   ปัจจยัทางจิตวิทยา  ไดแ้ก่   ความรู้การดูแลสุขภาพ      ความเช่ือ

ดา้นสุขภาพ   แรงสนบัสนุนทางสงัคม   ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน    

     2.1.4  ปัจจยัดา้นการเรียนรู้   ไดแ้ก่    การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  การช้ีนาํ

ตนเอง     

        2.2  ตวัแปรตาม ( Dependent variable ) ไดแ้ก่  พฤติกรรมสุขภาพ 

   

ระยะที่ 2  การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายเุพ่ือปรับกรอบแนวคิด

การวิจยัใหม่โดยใชก้ารสนทนากลุ่ม( Focus group ) 

     ขั้นตอนท่ี 1   กาํหนดวตัถุประสงคข์องการสนทนากลุ่ม  

 ขั้นตอนท่ี2   กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม เพ่ือร่วม

วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรหรือปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอาย ุ  โดยมีรายละเอียดของประชากรและกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

   2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่       

    2.1.1 เจา้หนา้สาธารณสุขท่ีปฏิบติังานอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของ

ประเทศไทย  ไดแ้ก่ จงัหวดัสุพรรณบุรี   กาญจนบุรี   นครปฐม  สมุทรสงคราม   สมุทรสาคร  

ราชบุรี  เพชรบุรี   ประจวบคีรีขนัธ ์ หมายถึง   เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีอยู่

ภายใตก้ารควบคุมกาํกบัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั  ไดแ้ก่  สถานีอนามยัและสาํนกังาน

สาธารณสุขอาํเภอ  ประกอบดว้ย  ตาํแหน่งหวัหนา้สถานีอนามยั  นกัวิชาการสาธารณสุข   พยาบาล
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วิชาชีพ  และเจา้พนกังานสาธารณสุข    ท่ี8ปฏิบติังานเต็มเวลา      ( ไม่รวมตาํแหน่งเจา้พนกังานทนัต

สาธารณสุข   ลกูจา้งและผูท่ี้ปฏิบติังานบางเวลา)8  จาํนวนทั้งส้ิน 3,508 คน 

       2.1.2 ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศ

ไทย    ไดแ้ก่   จงัหวดัสุพรรณบุรี   กาญจนบุรี  นครปฐม    สมุทรสงคราม    สมุทรสาคร     ราชบุรี  

เพชรบุรี      ประจวบคีรีขนัธ ์ หมายถึงผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัสุขภาพผูสู้งอาย ุ  ปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบั

สุขภาพผูสู้งอาย ุ มีผลงานการศึกษา วิจยัหรือโครงการเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุเป็นท่ียอมรับจากสมาชิกใน

ชุมชน  และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํวิจยั  

   2.2   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

           2.2.1  เจา้หนา้สาธารณสุขท่ีปฏิบติังานอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของ

ประเทศไทย    ไดแ้ก่    จงัหวดัสุพรรณบุรี      กาญจนบุรี   นครปฐม    สมุทรสงคราม   สมุทรสาคร  

ราชบุรี   เพชรบุรี   ประจวบคีรีขนัธ ์  หมายถึง   เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีอยู่

ภายใตก้ารควบคุมกาํกบัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั      ไดแ้ก่      สถานีอนามยัและสาํนกังาน

สาธารณสุขอาํเภอ  ประกอบดว้ยตาํแหน่งหวัหนา้สถานีอนามยั     นกัวิชาการสาธารณสุข  พยาบาล

วิชาชีพและเจา้พนกังานสาธารณสุขท่ี8ปฏิบติังานเต็มเวลา            (ไม่รวมตาํแหน่งเจา้พนกังานทนัต

สาธารณสุข   ลกูจา้งและผูท่ี้ปฏิบติังานบางเวลา)8               กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง

(Purposive  Sampling)   ผูว้ิจยัเจาะจงใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจาก 5 จงัหวดั ไดแ้ก่  นครปฐม  ราชบุรี   

กาญจนบุรี  สมุทรสาครและสุพรรณบุรี  จาํนวน 15 คน โดยอยา่งนอ้ยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่งจะตอ้งมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี  

   1. รับผดิชอบงานเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพผูสู้งอายหุรือมีประสบการณ์

การทาํงานเก่ียวกบัผูสู้งอายไุม่นอ้ยกว่า 3ปี 

   2. มีผลงานการศึกษา วิจยั หรือโครงการท่ีประสบความสาํเร็จเก่ียวกบัการ

ดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ

   3.มีระดบัการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท 

       2.2.2  ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย    

ไดแ้ก่ จงัหวดัสุพรรณบุรี   กาญจนบุรี  นครปฐม    สมุทรสงคราม    สมุทรสาคร  ราชบุรี    เพชรบุรี      

ประจวบคีรีขนัธ ์ หมายถึงผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัสุขภาพผูสู้งอาย ุ       และเป็นท่ียอมรับจากสมาชิกใน

ชุมชน            กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากเทคนิค Snowball techniqueและการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  

Sampling)  จาํนวน 5 ท่าน  โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี  

   1.ปฏิบติังานเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพผูสู้งอายแุละมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 

เช่น ไดรั้บรางวลั   เกียรติบตัร   เป็นตน้ 
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   2. มีผลการศึกษา วิจยัเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุอยา่งนอ้ย 3 เร่ือง หรือมีผลงานเป็น

ท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

   3.เป็นผูสู้งอายท่ีุมีความรู้ ดูแลสุขภาพตนเองไดดี้  เป็นแบบอยา่งท่ีดีและ

เป็นท่ียอมรับใหเ้ป็นผูท้รงคุณวุฒิของชุมชนนั้น  

   4. มีวุฒิการศึกษาเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ

 ขั้นตอนท่ี3   วางแผนกาํหนดการดาํเนินการสนทนากลุ่ม  เก่ียวกบัระยะเวลาและ

กาํหนดการ 

 ขั้นตอนท่ี4    ออกแบบแนวคาํถามท่ีจะใชใ้นการสนทนากลุ่ม โดยยดึกรอบแนวคิดการ

วิจยัท่ีไดจ้ากระยะท่ี1 เป็นหลกั     และจดัทาํเอกสารกรอบแนวคิดการวิจยัเพ่ือใชใ้นการสนทนากลุ่ม 

 ขั้นตอนท่ี5   คดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมสนทนา   การจดัการเพ่ือเตรียมการทาํสนทนากลุ่ม เป็น

การเตรียมสถานท่ี   กาํหนด  วนั   เวลา   และจดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆท่ีจาํเป็น    เช่น      คอมพิวเตอร์  

โปรเจคเตอร์ สมุด ปากกา  เคร่ืองด่ืม อาหารว่าง เป็นตน้ 

 ขั้นตอนท่ี6   ผูว้ิจยัทาํความเขา้ใจกบัผูจ้ดบนัทึก (Notetaker)          เพ่ือใหก้ารจดบนัทึก

ขอ้มลูครบถว้น 

 ขั้นตอนท่ี7   ประสานงานกบัผูเ้ขา้ร่วมสนทนา แจง้กาํหนดการใหท้ราบ 

       ขั้นตอนท่ี8   จดักลุ่มสนทนาโดยใชค้าํถามท่ีผูว้ิจยัร่างข้ึนจากขั้นตอนท่ี4  ผูว้ิจยัดาํเนิน 

การประชุมดว้ยตนเอง     มีผูช่้วยวิจยัในการจดบนัทึก          และมีการบนัทึกเสียงโดยไดรั้บการ

อนุญาตจากผูร่้วมสนทนา      ระหว่างสนทนากลุ่มผูด้าํเนินการสนทนาพยายามสร้างบรรยากาศให้

คุน้เคยกนัระหว่างนกัวิจยักบัผูร่้วมสนทนา     ผูด้าํเนินการสนทนาจะตอ้งไม่แสดงความคิดเห็นของ

ตนเอง       ปล่อยใหผู้เ้ขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเต็มท่ี อิสระเสรีและเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด 

สรุปประเด็นท่ีไดก่้อนส้ินสุดการสนทนาแต่ละคร้ัง ระหว่างสนทนากลุ่มหากมีประเด็นท่ีสงสยั ให้

ร่วมกนัอภิปรายเพ่ือหาขอ้สรุปท่ีชดัเจน 

 ขั้นตอนท่ี 9  การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มลู   โดยการตีความหมายในรูปของ

การวิเคราะห์เน้ือหาและเขียนรายงานผลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม 

 ขั้นตอนท่ี10  สรุปผลการสนทนากลุ่มและตั้งช่ือตวัแปรใหม่      เพ่ือปรับกรอบแนวคิด

การวิจยั           

 ขั้นตอนท่ี11 ทบทวนเอกสาร   แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามกรอบแนวคิด

การวิจยัท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี10    
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 ขั้นตอนท่ี12  ปรับกรอบแนวคิดการวิจยัใหม่หลงัจากทบทวนเอกสารวรรณกรรม และ

เป็นกรอบการวิจยัท่ีนาํไปใชใ้นระยะท่ี3 ต่อไป      โดยตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาหลงัผลการสนทนา

กลุ่ม ไดมี้การเปล่ียนแปลงเฉพาะปัจจยัส่วนบุคล   ส่วนตวัแปรอ่ืนๆคงเดิม มีรายละเอียดดงัน้ี 

  1. ตวัแปรอิสระ(Independent variable)     

  1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีกาํหนดไวใ้นกรอบการวิจยัระยะท่ี1  ไดแ้ก่        เพศ        อาย ุ   

สถานภาพสมรส      ระดบัการศึกษา       ภาวะสุขภาพ     รายไดต่้อเดือน       แหล่งท่ีมาของรายได ้  

ภาวะการพกัอาศยั  การปรับปรุงสภาพท่ีพกัอาศยั     การเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ     

     หลงัการสนทนากลุ่ม      มีการปรับตวัแปรจากความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพ เป็นความ

เพียงพอของรายได ้              และมีตวัแปรเพิ่มเติม ไดแ้ก่    ความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั    

สภาพการดูแลผูสู้งอาย ุ    บทบาทในชุมชน     สวสัดิการการรักษาพยาบาล   และ อาชีพ     

  รวมปัจจยัส่วนบุคคลท่ีศึกษาทั้งหมด  จาํนวน  16 ตวัแปร ไดแ้ก่    เพศ   อาย ุ   

สถานภาพสมรส     ระดบัการศึกษา   ภาวะสุขภาพ   สวสัดิการการรักษาพยาบาล   ความสามารถใน

การทาํกิจวตัรประจาํวนั         รายไดต่้อเดือน  แหล่งท่ีมาของรายได ้  ความเพียงพอของรายได้

อาชีพ     ภาวะการพกัอาศยั      การปรับปรุงสภาพท่ีพกัอาศยั      สภาพการดูแลผูสู้งอายแุละการเป็น

สมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ    

   1.2  ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม  ไดแ้ก่  การร่วมกิจกรรมทางสงัคม ความเช่ือ

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน           

       1.3 ปัจจยัทางจิตวิทยา  ไดแ้ก่     ความรู้การดูแลสุขภาพ      ความเช่ือดา้นสุขภาพ   

แรงสนบัสนุนทางสงัคม   ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน    

        1.4  ปัจจยัดา้นการเรียนรู้   ไดแ้ก่       การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้   และการช้ีนาํตนเอง     

  2.  ตวัแปรตาม( Dependent variable ) ไดแ้ก่  พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่     ดา้นการรับประทานอาหาร    การออกกาํลงักาย  การดูแลอนามยัส่วน

บุคคล     การป้องกนัโรค และดา้นการดุแลสุขภาพจิต 

 

ระยะที่3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบและแบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย     

 ขั้นตอนท่ี 1 นาํกรอบการวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษาระยะท่ี2 มาสร้างเป็นกรอบทางสถิติ

 ขั้นตอนท่ี 2 กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถามเพ่ือ

ศึกษาวิเคราะห์แบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุในเขตภูมิภาค

ตะวนัตก ของประเทศไทย ผูว้ิจยักาํหนดไวด้งัน้ี 
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      2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา    ไดแ้ก่       ผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60 ปี ข้ึนไป       ซ่ึงมี

ภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัต่างๆในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  ไดแ้ก่ สุพรรณบุรี   กาญจนบุรี  

นครปฐม    สมุทรสงคราม    สมุทรสาคร    ราชบุรี  เพชรบุรี      ประจวบคีรีขนัธ ์  จาํนวน 600,591 

คน  (สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ 2552)  โดยกาํหนดคุณสมบติัเฉพาะของประชากรไวด้งัน้ี 

  - มีสญัชาติไทย 

  - เป็นผูสู้งอายท่ีุเต็มใจใหเ้ก็บขอ้มลูในการวิจยั  

  - ไม่มีปัญหาในการส่ือสาร 

  2.2   กลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการศึกษา     ไดแ้ก่          ผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60 ปี ข้ึนไป ซ่ึงมี

ภูมิลาํเนาอยูใ่นจงัหวดัต่างๆในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  ไดแ้ก่   สุพรรณบุรี กาญจนบุรี  

นครปฐม    สมุทรสงคราม    สมุทรสาคร  ราชบุรี  เพชรบุรี   ประจวบคีรีขนัธ ์  จาํนวน  400 คน 

โดยการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตรยามาเน่  (Yamane 1969 : 886 อา้งถึงในประคอง  กรรณ

สูตร 2542 : 11 ) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ5และสุ่มตวัอยา่งโดย

วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน( Multistage  Random Sampling ) 

   สาํหรับสูตรการคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่    มีรายละเอียดดงัน้ี 

              n         =           N   

                                                 1 + N ( e ) 2 

           n    =       ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

           N    =       ขนาดของประชากร 

              e     =        ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้มีค่าเท่ากบั .05   

  การสุ่มตวัอยา่งมีขั้นตอนดงัน้ี  

  ขั้นท่ี1  คาํนวณจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะเก็บขอ้มลู  8  จงัหวดั โดยใชก้ารสุ่มแบ่ง

ชั้น(Stratified Random Sampling  ) แสดงดงัตารางในหนา้ 146 – 147  

  ขั้นท่ี2   สุ่มอาํเภอในแต่ละจงัหวดัท่ีสุ่มไดใ้นขั้นท่ี1           โดยการจบัฉลากรายช่ือ

อาํเภอ   ร้อยละ 20 ของอาํเภอทั้งหมด ในแต่ละจงัหวดั     

  ขั้นท่ี3  สุ่มตาํบลในแต่ละอาํเภอท่ีสุ่มไดใ้นขั้นท่ี2     โดยการจบัฉลากรายช่ือตาํบล    

ร้อยละ 20 ของตาํบลทั้งหมดในแต่ละอาํเภอ      

  ขั้นท่ี4  กาํหนดขนาดตวัอยา่งในแต่ละตาํบลตามสดัส่วนของประชากร    โดยเก็บ

ขอ้มลูจากทุกหมู่บา้นท่ีอยูใ่นตาํบลซ่ึงจบัฉลากไดใ้นขั้นตอนท่ี3         กาํหนดขนาดตวัอยา่งในแต่ละ

หมู่บา้นตามสดัส่วนของประชากร   

   ส
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      ขั้นท่ี5  สุ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะทาํการเก็บขอ้มลู โดยจบัฉลากรายช่ือผูสู้งอายใุนแต่ละ

หมู่บา้นตามจาํนวนท่ีกาํหนดไวใ้นขั้นท่ี4 

  ผลการสุ่ม 

 การเก็บขอ้มลูจะทาํการเก็บขอ้มลู จากจงัหวดัทั้งหมดในเขตภูมิภาคตะวนัตก  

ประกอบดว้ย 8 จงัหวดั   ไดแ้ก่   สุพรรณบุรี   กาญจนบุรี  นครปฐม    สมุทรสงคราม    สมุทรสาคร  

ราชบุรี  เพชรบุรี   ประจวบคีรีขนัธ ์  

   ขั้นท่ี1  คาํนวณจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะเก็บขอ้มลู  8  จงัหวดั โดยใชก้ารสุ่มแบ่ง

ชั้น(Stratified Random Sampling  ) แสดงดงัตารางการสุ่มหนา้ 146 – 147  

  ขั้นท่ี2   สุ่มอาํเภอในแต่ละจงัหวดั    โดยการจบัฉลากรายช่ืออาํเภอ ร้อยละ 20ของ

อาํเภอทั้งหมด ในแต่ละจงัหวดั   ผลการสุ่มดงัน้ี 

           จงัหวดักาญจนบุรี  ประกอบดว้ย 13อาํเภอ        ไดแ้ก่อาํเภอเมืองกาญจนบุรี  

อาํเภอไทรโยค   อาํเภอบ่อพลอย    อาํเภอศรีสวสัด์ิ   อาํเภอท่ามะกา   อาํเภอท่าม่วง อาํเภอทองผาภูมิ 

อาํเภอสงัขละบุรี  อาํเภอพนมทวน   อาํเภอเลาขวญั  อาํเภอด่านมะขามเต้ีย   อาํเภอหนองปรือ อาํเภอ

หว้ยกระเจา  สุ่ม 3 อาํเภอ  ไดแ้ก่   อาํเภอไทรโยค   อาํเภอศรีสวสัด์ิ  อาํเภอพนมทวน 

           จงัหวดัราชบุรี   ประกอบดว้ย 10 อาํเภอ ไดแ้ก่     อาํเภอเมือง     อาํเภอจอมบึง    

อาํเภอสวนผึ้ง    อาํเภอดาํเนินสะดวก   อาํเภอบา้นโป่ง    อาํเภอบางแพ   อาํเภอโพธาราม    อาํเภอ

ปากท่อ     อาํเภอวดัเพลง และอาํเภอบา้นคา    ผลการสุ่ม 2 อาํเภอ ท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มลู  ไดแ้ก่  

อาํเภอปากท่อ  อาํเภอบา้นโป่ง     

            จงัหวดันครปฐม  ประกอบดว้ย 7 อาํเภอ ไดแ้ก่  อาํเภอเมือง   อาํเภอกาํแพงแสน  

อาํเภอบางเลน   อาํเภอนครชยัศรี   อาํเภอสามพราน   อาํเภอดอนตูม   และพุทธมณฑล     ผลการสุ่ม 

1 อาํเภอ ท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มลู  ไดแ้ก่    อาํเภอกาํแพงแสน  

            จงัหวดัสุพรรณบุรี ประกอบดว้ย  10 อาํเภอ   ไดแ้ก่    อาํเภอเมืองสุพรรณบุรี   

อาํเภอเดิมบางนางบวช    อาํเภอดอนเจดีย ์    อาํเภอด่านชา้ง  อาํเภอบางปลามา้    อาํเภอศรีประจนัต ์

อาํเภอสองพ่ีนอ้ง อาํเภอสามชุก อาํเภออู่ทอง  อาํเภอหนองหญา้ไซ        ผลการสุ่ม 2 อาํเภอ ท่ีจะเก็บ

รวบรวมขอ้มลู  ไดแ้ก่    อาํเภอสองพ่ีนอ้ง    และอาํเภอสามชุก        

         จงัหวดัสมุทรสาคร   ประกอบดว้ย 3 อาํเภอ    ไดแ้ก่    อาํเภอเมืองสมุทรสาคร 

อาํเภอกระทุ่มแบน และอาํเภอบา้นแพว้ ผลการสุ่ม  1 อาํเภอ ท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มลู    คือ อาํเภอ

กระทุ่มแบน                                                                                                  

       จงัหวดัสมุทรสงคราม  ประกอบดว้ย 3 อาํเภอ     ไดแ้ก่ อาํเภอเมืองสมุทรสงคราม  

อาํเภอบางคนที อาํเภออมัพวา  ผลการสุ่ม  1 อาํเภอ ท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มลู  คือ อาํเภออมัพวา                                                             
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        จงัหวดัเพชรบุรี ประกอบดว้ย 8 อาํเภอ ไดแ้ก่  อาํเภอเมืองเพชรบุรี  อาํเภอเขายอ้ย 

อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง    อาํเภอชะอาํ    อาํเภอท่ายาง   อาํเภอบา้นลาด อาํเภอบา้นแหลม อาํเภอแก่ง

กระจาน  ผลการสุ่ม 2 อาํเภอ ท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มลู  ไดแ้ก่    อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง    และอาํเภอ

เขายอ้ย                      

    จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ประกอบดว้ย  8 อาํเภอ    ไดแ้ก่     อาํเภอหวัหิน    อาํเภอ

ปราณบุรี     อาํเภอสามร้อยยอด    อาํเภอกุยบุรี        อาํเภอเมืองประจวบคีรีขนัธ ์     อาํเภอทบัสะแก    

อาํเภอบางสะพาน      อาํเภอบางสะพานนอ้ย       ผลการสุ่ม 2 อาํเภอ ท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มลู  ไดแ้ก่    

อาํเภอสามร้อยยอด    และบางสะพาน                 

 ขั้นท่ี3  สุ่มตาํบลในแต่ละอาํเภอท่ีสุ่มไดใ้นขั้นท่ี2     โดยการจบัฉลากรายช่ือตาํบล    

ร้อยละ 20 ของตาํบลทั้งหมดในแต่ละอาํเภอ ผลการสุ่ม ดงัน้ี  

    จงัหวดักาญจนบุรี   สุ่ม 3 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอไทรโยค  ศรีสวสัด์ิ  ท่ามะกา 

           อาํเภอไทรโยค  มี 7 ตาํบล ไดแ้ก่  ตาํบลลุ่มสุ่ม  ท่าเสา  สิงห์  วงักระแจะ  

ศรีมงคล  บอ้งต้ี ไทรโยค   ผลการสุ่ม 1 ตาํบล ไดแ้ก่ บอ้งต้ี 

             อาํเภอศรีสวสัด์ิ   มี 6 ตาํบล  ไดแ้ก่   ตาํบลนาสวน ด่านแม่แฉลบ  หนอง

เป็ด   ท่ากระดาน     เขาโจด   แม่กระบุง   สุ่ม 1 ตาํบล  คือ  ตาํบลหนองเป็ด 

             อาํเภอพนมทวน 8 ตาํบล   ไดแ้ก่  ตาํบลพนมทวน หนองโรง  ดอนเจดีย ์  

พงัตรุ   รางหวาย    หนองสาหร่าย ดอนตาเพชร  ทุ่งสมอ   สุ่ม 1 ตาํบล  คือ ตาํบลทุ่งสมอ 

 จงัหวดัราชบุรี   2 อาํเภอ  ไดแ้ก่  อาํเภอบา้นโป่ง  ปากท่อและ โพธาราม    

   อาํเภอปากท่อ   ประกอบดว้ย    12 ตาํบล  ไดแ้ก่   ผลการสุ่ม3 ตาํบล 

ไดแ้ก่  ตาํบลทุ่งหลวง  อ่างหินและยางหกั 

  อาํเภอบา้นโป่ง  ประกอบดว้ย    7 ตาํบล  สุ่ม 2 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลลาด

บวัขาว และหนองกบ 

 จงัหวดันครปฐม   สุ่ม 1 อาํเภอ ท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มลู  ไดแ้ก่   อาํเภอกาํแพงแสน 

             อาํเภอกาํแพงแสน ประกอบดว้ย15 ตาํบล    ผลการสุ่ม 4 ตาํบล  ไดแ้ก่  

ตาํบลสระส่ีมุม     ทุ่งขวาง   หว้ยขวาง  ดอนข่อย 

                  จงัหวดัพรรณบุรี ผลการสุ่ม 2 อาํเภอ ท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มลู  ไดแ้ก่   

                อาํเภอสองพ่ีนอ้งประกอบดว้ย  15 ตาํบล ผลการสุ่ม 3 ตาํบล  ไดแ้ก่ 

ตาํบลทุ่งคอก  ดอนมะนาว บางพลบั 

                               อาํเภอสามชุกประกอบดว้ย 7 ตาํบล สุ่ม 1 ตาํบล  คือ ตาํบลหนองสะเดา 

   ส
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
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                จงัหวดัสมุทรสาคร   สุ่ม 1 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอกระทุ่มแบน    

     อาํเภอกระทุ่มแบน มี  10 5ตาํบล5 ผลการสุ่ม3 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลท่าไม ้      

คลองมะเด่ือ   แคราย  

              จงัหวดัสมุทรสงคราม  ผลการสุ่ม  1 อาํเภอ ท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มลู  คือ  

                              อาํเภออมัพวา มี12 ตาํบล สุ่ม 2 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลยีส่าร  บางนาล่ี               

              จงัหวดัเพชรบุรี   ผลการสุ่ม 2 อาํเภอ จะเก็บรวบรวมขอ้มลู   ไดแ้ก่  

                             อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง มี 4 ตาํบล   ผลการสุ่ม 1 ตาํบล คือ ตาํบลหนอง

หญา้ปลอ้ง 

                             อาํเภอเขายอ้ย     มี 10 ตาํบล สุ่ม 2 ตาํบล ไดแ้ก่  ตาํบลหนองปลาไหล  

หว้ยโรง                                    

             จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ ผลการสุ่ม 2 อาํเภอ   ไดแ้ก่    อาํเภอสามร้อยยอด    บาง

สะพาน 

                  อาํเภอสามร้อยยอด     มี   5ตาํบล ผลการสุ่ม 2 ตาํบล  ไดแ้ก่  ตาํบลสาม

ร้อยยอดและศิลาลอย 

                 อาํเภอบางสะพาน มี 7ตาํบล  ผลการสุ่ม 2 ตาํบล  ไดแ้ก่  ตาํบลทองมงคล 

และแม่รําพึง 

  ขั้นท่ี4  กาํหนดขนาดตวัอยา่งในแต่ละตาํบลตามสดัส่วนของประชากร  โดยเก็บขอ้มลู

จากทุกหมู่บา้นท่ีอยูใ่นตาํบลซ่ึงจบัฉลากไดใ้นขั้นตอนท่ี 3     กาํหนดขนาดตวัอยา่งในแต่ละหมู่บา้น

ตามสดัส่วนของประชากร   

  ขั้นท่ี5  สุ่มกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะทาํการเก็บขอ้มลู      โดยจบัฉลากรายช่ือผูสู้งอายใุนแต่ละ

หมู่บา้นตามจาํนวนท่ีกาํหนดไวใ้นขั้นท่ี4 

 

ตารางท่ี1 แสดงการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 

จงัหวดั จาํนวน

ตวัอยา่ง 

อาํเภอ จาํนวน

ตวัอยา่ง 

ตาํบล จาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

กาญจนบุรี

(90096) 

57 ไทรโยค(3623) 36 บอ้งต้ี (190) 36 

ศรีสวสัด์ิ(2069) 21 หนองเป็ค(236) 21 

ราชบุรี(110590) 70 ปากท่อ(6528) 24 ทุ่งหลวง(1,087) 11 

อ่างหิน(658) 6 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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ตารางท่ี1  (ต่อ) 

 

จงัหวดั จาํนวน

ตวัอยา่ง 

อาํเภอ จาํนวน

ตวัอยา่ง 

ตาํบล จาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

    ยางหกั(754) 7 

บา้นโป่ง(12,519) 46 ลาดบวัขาว(1,198) 30 

หนองกบ(669) 16 

นครปฐม

(103868) 

         

66 กาํแพงแสน 

(12,221) 

66 สระส่ีมุม(1,014) 16 

ดอยข่อย(937) 15 

หว้ยขวาง(1,444) 24 

ทุ่งขวาง(652) 11 

สุพรรณบุรี

(120827) 

77 สองพ่ีนอ้ง 

(14,258) 

53 ทุ่งคอก  (1,409) 26 

ดอนมะนาว(641) 12 

บางพลบั(775) 15 

สามชุก(6,601) 24 หนองสะเดา(935) 24 

สมุทรสงคราม

(31479)    

20 อมัพวา   

   (8,397) 

20  ยีส่าร    (541) 10 

บางนาล่ี       (595)      10 

สมุทรสาคร

(51892) 

33 กระทุ่มแบน 

(6,184) 

33 ท่าไม ้      (1,052) 11 

คลองมะเด่ือ (1,544) 17 

ตาํบลแคราย (451) 5 

เพชรบุรี(62817) 40 หนองหญา้ปลอ้ง

(1,628) 

13 หนองหญา้ปลอ้ง

(799) 

13 

เขายอ้ย   (3,362) 27 หนองปลาไหล  

(464 ) 

14 

หว้ยโรง    (443 )                           13 

ประจวบคีรีขนัธ์

(57740) 

37 สามร้อยยอด 

(3,266) 

13 สามร้อยยอด(664) 7 

ศิลาลอย(587) 6 

บางสะพาน 

(6,272) 

24 ทองมงคล(625) 10 

แม่รําพึง(857) 14 

รวม     400 

   ส
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 ขั้นตอนท่ี3 การสร้างเคร่ืองมือ  โดยดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี    

         3.1 ผูว้ิจยัศึกษาคน้ควา้เอกสารแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ        แนวคิด

เก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  (การวิจยัระยะท่ี1) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม 

       3.2  ทบทวนเอกสารงาน และงานวิจยั เพ่ิมเติมหลงัผลการสนทนากลุ่มเพ่ือปรับ

กรอบแนวคิดการวิจยั (การวิจยัระยะท่ี2 )        ซ่ึงมีการเพิ่มเติมเฉพาะปัจจยัส่วนบุคคล  ส่วนตวัแปร

อิสระอ่ืนๆ และตวัแปรตาม    ซ่ึงไดก้าํหนดนิยามศพัทไ์วด้งัน้ี 

    1. พฤติกรรมสุขภาพ    หมายถึง   การกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ ของผูสู้งอาย ุ

ใหมี้การปฏิบติัจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาํวนั   เพ่ือใหมี้สุขภาพแข็งแรงป้องกนัการเกิด

โรค สามารถดาํเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติสุข        ซ่ึงประกอบดว้ย  5   ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการ

รับประทานอาหาร    การออกกาํลงักาย  การดูแลอนามยัส่วนบุคคล    การป้องกนัโรค และการดูแล

สุขภาพจิต มีรายละเอียดดงัน้ี 

    1.1 การรับประทานอาหาร  หมายถึง   พฤติกรรมการรับประทานอาหาร

และด่ืมนํ้ า ไดแ้ก่ ชนิด   รสชาติ  ปริมาณ     และความถ่ีของอาหารท่ีรับประทานอาหารทั้งอาหารม้ือ

ประจาํและอาหารว่าง  ของขบเค้ียว  รวมทั้งเคร่ืองด่ืมและนํ้ า 

    1.2  การออกกาํลงักาย    หมายถึง    พฤติกรรมการกระทาํกิจกรรมต่างๆท่ี

ทาํใหร่้างกายตอ้งใชพ้ลงังานและมีอตัราการเตน้ของหวัใจมากกว่าสภาวะปกติ ไดแ้ก่    การเล่นกีฬา  

การออกกาํลงักาย การออกแรงทาํงานบา้นหรือประกอบอาชีพ 

       1.3การดูแลอนามยัส่วนบุคคล   หมายถึง    พฤติกรรมการดูแลตนเอง

เก่ียวกบัความสะอาดร่างกาย  การฝึกนิสยัการขบัถ่าย การพกัผอ่น  ไดแ้ก่  การอาบนํ้ า  การแปรงฟัน 

การสระผม  การลา้งมือ  การขบัถ่าย  การนอนหลบั   การดูแลรักษาเคร่ืองนุ่งห่มของใช ้

         1.4 การป้องกนัโรค    หมายถึง  พฤติกรรมท่ีกระทาํเพ่ือการป้องกนัโรค

และการส่งเสริมสุขภาพ ไดแ้ก่  การตรวจสุขภาพทัว่ไป    การคดักรองความเส่ียงต่อโรคตามวยัของ

ตนเอง     การปฏิบติัตนเม่ือเจ็บป่วย      การประเมินภาวะโภชนาการ    การงดส่ิงเสพติด     การดูแล

สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยัใหถ้กูสุขลกัษณะ และการป้องกนัอุบติัเหตุ 

     1.5  การดูแลสุขภาพจิต    หมายถึง   พฤติกรรมการดูแลสภาพจิตใจและ

อารมณ์ของตนเอง     ไดแ้ก่  การทาํจิตใจใหแ้จ่มใส   การจดัการความเครียดและอารมณ์ และการใช้

เวลาขณะอยูใ่นท่ีพกัอาศยัใหเ้ป็นประโยชน์และการทาํกิจกรรมกบัครอบครัวตนเอง 

   ส
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   2. การร่วมกิจกรรมทางสงัคม   หมายถึง    การท่ีผูสู้งอายไุดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ

ในชุมชน สงัคม   ทั้งน้ีไม่รวมการใชเ้วลาขณะอยูใ่นท่ีพกัอาศยัใหเ้ป็นประโยชน์และการทาํกิจกรรม

กบัครอบครัวตนเองในดา้นต่างๆแบ่งเป็น 3 ดา้น   ไดแ้ก่      ดา้นศาสนา      ดา้นการเมืองและพฒันา

ชุมชน  ดา้นการศึกษาและนนัทนาการ 

      2.1  การร่วมกิจกรรมทางสงัคมดา้นศาสนา   หมายถึง  การท่ีผูสู้งอายไุด้

เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา การทาํบุญตกับาตร   ถือศีล  ฟังธรรม ฟังเทศน์  

งานวดั งานบุญต่าง  ๆ  

        2.2 การร่วมกิจกรรมทางสงัคมดา้นการเมืองและพฒันาชุมชน   หมายถึง  

การท่ีผูสู้งอายไุดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง   การประชุม การรณรงค์

เก่ียวกบัการเมือง และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน   

          2.3  การร่วมกิจกรรมทางสงัคมดา้นการศึกษาและนนัทนาการ  หมายถึง  

การท่ีผูสู้งอายไุดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งการศึกษาหาความรู้  การถ่ายทอดความรู้

ท่ีเป็นประโยชน์ และกิจกรรมเพ่ือความบนัเทิง ความ สนุกสนานเพลิดเพลิน  

      3.ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  หมายถึง    สภาพท่ีบุคคลใหค้วามมัน่ใจ เห็นคลอ้ย

ตามส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้นาํไปปฏิบติัหรือถ่ายทอดใหบุ้คคลอ่ืนไดท้ราบเพ่ือตอ้งการใหเ้กิดความมัน่ใจ

เห็นคลอ้ยตามดว้ย    โดยไม่คาํนึงว่าความเช่ือนั้น ๆ จะมีเหตุผลท่ีสามารถพิสูจน์ไดห้รือไม่ เก่ียวกบั 

 การป้องกนัและรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ ความเช่ือเก่ียวกบัการรับประทานอาหารและความเช่ือเก่ียวกบั

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ หรืออาํนาจเหนือธรรมชาติ 

    4.ความรู้การดูแลสุขภาพ หมายถึง  ความรู้  ความเขา้ใจของผูสู้งอายเุก่ียวกบัการดูแล

สุขภาพตนเอง ตามคู่มือการดูแลสุขภาพตนเองของผูสู้งอาย ุ    กรมอนามยั     กระทรวงสาธารณสุข 

ประกอบดว้ย    ความรู้เร่ืองการรับประทานอาหาร   การออกกาํลงักาย    การดูแลอนามยัส่วนบุคคล  

การป้องกนัโรค และ  การดูแลสุขภาพจิต  

     5.ความเช่ือดา้นสุขภาพ  หมายถึง    การรับรู้    ความคิดเห็นของบุคคลอนัเป็นผล

เน่ืองจากการเรียนรู้และประสบการณ์ทาํใหแ้สดงพฤติกรรมในลกัษณะสนบัสนุนหรือต่อตา้นก็ได้

ในเร่ืองเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ    ไดแ้ก่  การรับประทานอาหาร    การออกกาํลงักาย    การดูแล

อนามยัส่วนบุคคล  การป้องกนัโรค และการดูแลสุขภาพจิต           มีผลต่อภาวะสุขภาพของตนเอง

ประกอบดว้ย    การรับรู้ประโยชนห์รือผลดีของการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพ   การรับรู้โอกาสเส่ียง

และโทษของการละเลยปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพ    

  6.แรงสนบัสนุนทางสงัคม  หมายถึง   การท่ีผูสู้งอายไุดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคล

ในครอบครัว  ญาติ  เพ่ือน  หน่วยงานจากรัฐและเอกชน ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี   
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         6.1 แรงสนบัสนุนดา้นอารมณ์    หมายถึง     การไดรั้บความรัก       ความ

อบอุ่น ความเขา้ใจ   ความเอาใจใส่  ความเห็นอกเห็นใจ  ความรู้สึกเช่ือมัน่และไวว้างใจ  จากบุคคล

ในครอบครัว  ญาติ  เพ่ือนและสมาชิกในชุมชน   

    6.2 แรงสนบัสนุนดา้นส่ิงของ  บริการ หมายถึง  การไดรั้บความช่วยเหลือ

ในดา้นส่ิงของ เงินทอง หรือบริการต่างๆ  จากกบุคคลในครอบครัว  ญาติ    เพ่ือน สมาชิกในชุมชน  

สวสัดิการจากรัฐและเอกชน     สถานบริการและบุคลากรทางการแพทย/์สาธารณสุข     องคก์าร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน        

    6.3. แรงสนบัสนุนดา้นขอ้มลูข่าวสาร      หมายถึง      การไดรั้บคาํแนะนาํ 

ความรู้ ขอ้มลูข่าวสาร ขอ้เท็จจริงทางเลือกหรือแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจากบุคคล

ในครอบครัว  ญาติ     เพ่ือนและสมาชิกในชุมชน              สถานบริการและบุคลากรทางการแพทย/์

สาธารณสุข    

  7.ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน    หมายถึง     ความเช่ือมัน่ของผูสู้งอาย ุ     เก่ียวกบั

ความสามารถของตนเองในการบริหารจดัการและกระทาํพฤติกรรมใด  ๆ     ภายใตอุ้ปสรรคหรือ

สภาวะต่างๆในการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพ ในดา้นการรับประทานอาหาร    การออกกาํลงักาย  

การดูแลอนามยัส่วนบุคคล   การป้องกนัโรค และการดูแลสุขภาพจิต    

 8.การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  หมายถึง       การท่ีผูสู้งอายสุามารถเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ประเภท

ต่างๆท่ีมีอยูใ่นชุมชน   ประกอบดว้ย     แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานท่ี      แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล  

ซ่ึงทาํใหผู้สู้งอายไุดรั้บความรู้   ขอ้มลูข่าวสาร   สารสนเทศ  ท่ีเป็นประโยชนด์า้นพฤติกรรมสุขภาพ

ต่อผูสู้งอาย ุ   ประกอบดว้ย 

                   8.1แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานท่ี   หมายถึง   สถานท่ีต่างๆท่ีมีอยูใ่นชุมชน

ซ่ึงทาํใหผู้สู้งอายไุดรั้บความรู้  ขอ้มลูข่าวสารต่างๆ  ไดแ้ก่     ศนูยก์ารเรียนรู้    ท่ีอ่านหนงัสือประจาํ

หมู่บา้นรวมทั้งสถานบริการทางการแพทย/์สาธารณสุข       

  8.2 แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล     หมายถึง      บุคคลในชุมชนท่ีเป็นผูท่ี้มี

ความรู้     ไดรั้บความเช่ือถือ      ยอมรับจากสมาชิกในชุมชน    ไดแ้ก่     ผูท้รงคุณวุฒิประจาํหมู่บา้น  

ปูชนียบุคคล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข     

 9.การช้ีนาํตนเอง    หมายถึง   คุณลกัษณะของผูสู้งอายใุนการแสวงหาความรู้ ขอ้มลู

ข่าวสาร คาํแนะนาํ   และบริการต่างๆท่ีเป็นประโยชนด์า้นพฤติกรรมสุขภาพต่อตนเอง  

ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ ไดแ้ก่ความคิดริเร่ิมดว้ยตวัเอง  การรู้จกัวิเคราะห์ความตอ้งการในการ

เรียนรู้ของตนเอง    คิดวิธีการในการเรียนรู้เพ่ือไปยงัจุดมุ่งหมายของตนเอง  เลือกแหล่งทรัพยากร

เพ่ือการเรียนรู้และปฏิบติัตามได ้และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได ้
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 ขั้นตอนท่ี4 การพฒันาเคร่ืองมือ หลงัจากท่ีสร้างแบบสอบถามท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมตาม

วตัถุประสงคข์องการวิจยัแลว้ มีการพฒันาเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพ ดงัน้ี  

   4.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ( Content  Validity )     โดย

อาจารยท่ี์ปรึกษา   และค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ( Index of  Item – Objective Congruence) โดย

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน  7 ท่าน  ซ่ึงพิจารณาค่า IOC ท่ี 0.7 ข้ึนไป   

   4.2 นาํเคร่ืองมือท่ีปรับแกไ้ขตามผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปทดลองใช ้( Try out )

กบัผูสู้งอายท่ีุไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริงในการวิจยั   จาํนวน  70 คน จากจงัหวดันครปฐม  สุพรรณบุรี  

และราชบุรี รวบรวมขอ้มลูแลว้หาความเช่ือมัน่      

   4.3 การหาความเช่ือมัน่ (Reliability)ของเคร่ืองมือ เพ่ือพิจารณาว่า

เคร่ืองมือท่ีนาํไปใชน้ั้น     สามารถวดัคุณสมบติัของส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดผ้ลคงท่ีสม ํ่าเสมอ  ไม่ว่าจะวดัก่ี

คร้ังก็ตามตอ้งไดผ้ลไม่เปล่ียนแปลง  โดยใชก้ารหาความเช่ือมัน่แบบใชสู้ตร คูเดอร์ – ริชาร์ดสนั กบั

แบบสอบถามความรู้การดูแลสุขภาพ  ซ่ึงมีการใหค้ะแนนโดยถา้ตอบถกูให ้1 คะแนน  และตอบผดิ

ให้ 0 คะแนน และขอ้สอบจะตอ้งมีลกัษณะเป็นเอกพนัธ ์(Homogeneous) คือ วดัคุณลกัษณะ

เดียวกนั โดยค่าความเช่ือมัน่ท่ีไดต้อ้งไม่กว่า .70   สูตรท่ีใชค้าํนวณมี  ดงัน้ี 

                         r K R20      =             K                1 –      Σ  PQ 

                                                                 K – 1                         S 2 

   เม่ือ 

   r K R20      คือ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

   K           คือ จาํนวนขอ้สอบทั้งหมด 

   P            คือ สดัส่วนของคนท่ีตอบขอ้สอบถกู 

   Q             คือ สดัส่วนของคนท่ีตอบผดิ 

   S 2           คือ ความแปรปรวนของแบบทดสอบ 

ผลการหาความเช่ือมัน่แบบสอบถามความรู้การดูแลสุขภาพ  ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.84  

  สาํหรับแบบสอบถามการร่วมกิจกรรมทางสงัคม     ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ความเช่ือ

ดา้นสุขภาพ   แรงสนบัสนุนทางสงัคม    ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน          การเขา้ถึงแหล่ง

เรียนรู้  การช้ีนาํตนเอง    และพฤติกรรมสุขภาพ       หาความเช่ือมัน่โดยการหาความเช่ือมัน่โดยใช้

สูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, อา้งถึงใน ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2530 : 113 )   โดยค่า

ความเช่ือมัน่ท่ีไดต้อ้งไม่กว่า .80     สูตรท่ีใชมี้ดงัน้ี 

              α       =             k                 1 -  Σ  S  2
i 

                                                   k – 1                   S t 
2 
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   เม่ือ 

   α      คือ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

   K      คือ จาํนวนขอ้คาํถามทั้งหมด 

   S  2
i     คือ ความแปรปรวนของขอ้คาํถามแต่ละขอ้ 

   S t
2        คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 ซ่ึงไดค่้าความเช่ือมัน่ 0.9669  , 0.9293  , 0.9013  , 0.8835  ,  0.9174  , 0.8948  และ 0.9363 

ตามลาํดบั 

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามจาํนวน1 ฉบบั    แบ่งออกเป็น  10 ส่วน ดงัน้ี

     ส่วนท่ี 1      แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล    ไดแ้ก่   เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส  

ระดบัการศึกษา        ภาวะสุขภาพ           สวสัดิการการรักษาพยาบาล        ความสามารถในการทาํ

กิจวตัรประจาํวนั   รายไดต่้อเดือน     แหล่งท่ีมาของรายได ้   ความเพียงพอของรายได ้         อาชีพ  

ภาวะการพกัอาศยั   การปรับปรุงสภาพท่ีพกัอาศยั      สภาพการดูแลผูสู้งอาย ุ      บทบาทในชุมชน     

การเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ  ลกัษณะคาํถามเป็นแบบกาํหนดตวัเลือก  และเติมขอ้ความ 

จาํนวน 16  ขอ้  

  ส่วนท่ี2 แบบสอบถามการร่วมกิจกรรมทางสงัคม     เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า ( Rating scale )   มี  5   ระดบั  ไดแ้ก่   มากท่ีสุด    มาก         ปานกลาง   นอ้ย     และ

นอ้ยท่ีสุด     

   เกณฑใ์นการใหค้ะแนน 

    ลกัษณะคาํตอบของขอ้ความเชิงบวก   จากมากท่ีสุด      มาก      ปานกลาง   

นอ้ย    นอ้ยท่ีสุด   ใหค้ะแนน 5 , 4,  3, 2 และ  1      

  ส่วนท่ี3  แบบสอบถามความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า       ( Rating scale )   มี  3   ระดบั  ไดแ้ก่      มาก          ปานกลาง    และนอ้ย     

   เกณฑใ์นการใหค้ะแนน 

    ลกัษณะคาํตอบของแบบสอบถามความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  เป็น

ขอ้ความแสดงถึงความเช่ือท่ีไม่ถกูตอ้ง มีความหมายเชิงลบ  จากมาก   ปานกลาง   นอ้ย      ให้

คะแนน   3, 2 และ  1 ตามลาํดบั    

    ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามความรู้การดูแลสุขภาพ  ลกัษณะแบบสอบถาม  เป็น

แบบเลือกตอบถกูหรือผดิ ( X  หรือ /  )      

   เกณฑใ์นการใหค้ะแนน 
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   ตอบถกูให ้1 คะแนน  ตอบผดิให ้0 คะแนน 

  ส่วนท◌◌่ี 5   แบบสอบถามความเช่ือดา้นสุขภาพ    เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า ( Rating scale )   มี  3   ระดบั  ไดแ้ก่   มาก        ปานกลาง   และนอ้ย      

   เกณฑใ์นการใหค้ะแนน 

    ลกัษณะคาํตอบของขอ้ความเชิงบวก จากมากท่ีสุด   มาก    ปานกลาง   

นอ้ย    นอ้ยท่ีสุด   ใหค้ะแนน 5 , 4,  3, 2 และ  1 ตามลาํดบั   ส่วนขอ้ความเชิงลบหรือตรงกนัขา้มจะ

ใหค้ะแนนกลบักนั  (ขอ้ 5 , 6,   9 , 13, 15 , 16  ,17  และ18) 

  ส่วนท◌◌่ี 6   แบบสอบถามแรงสนบัสนุนทางสงัคม       เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า ( Rating scale )   มี  5   ระดบั  ไดแ้ก่   มากท่ีสุด    มาก         ปานกลาง   นอ้ย     และ

นอ้ยท่ีสุด     

   เกณฑใ์นการใหค้ะแนน 

    ลกัษณะคาํตอบของขอ้ความเชิงบวก จากมากท่ีสุด   มาก    ปานกลาง   

นอ้ย    นอ้ยท่ีสุด   ใหค้ะแนน 5 , 4,  3, 2 และ  1 ตามลาํดบั        

  ส่วนท่ี 7 แบบสอบถามความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า ( Rating scale )   มี  3   ระดบั  ไดแ้ก่   มาก         ปานกลาง   และนอ้ย      

   เกณฑใ์นการใหค้ะแนน 

    ลกัษณะคาํตอบของขอ้ความเชิงบวก จาก  มาก    ปานกลาง   นอ้ย     ให้

คะแนน   3, 2 และ  1 ตามลาํดบั           

  ส่วนท่ี8  แบบสอบถามการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้    เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า

( Rating scale )   มี  3   ระดบั  ไดแ้ก่       มาก         ปานกลาง  และนอ้ย     

   เกณฑใ์นการใหค้ะแนน 

    ลกัษณะคาํตอบของขอ้ความเชิงบวก จาก มาก    ปานกลาง    นอ้ย   ให้

คะแนน,  3, 2 และ  1 ตามลาํดบั           

  ส่วนท่ี9   แบบสอบถามการช้ีนาํตนเอง  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating 

scale )   มี  3   ระดบั  ไดแ้ก่   มาก         ปานกลาง   นอ้ย      

   เกณฑใ์นการใหค้ะแนน 

    ลกัษณะคาํตอบของขอ้ความเชิงบวก จาก มาก    ปานกลาง   นอ้ย      ให้

คะแนน   3, 2 และ  1 ตามลาํดบั    

   ส่วนท่ี10 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ  มี ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า ( Rating scale )   มี  5   ระดบั  ไดแ้ก่   มากท่ีสุด    มาก      ปานกลาง   
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นอ้ย     และนอ้ยท่ีสุด     

   เกณฑใ์นการใหค้ะแนน 

                ลกัษณะคาํตอบของขอ้ความเชิงบวก จากมากท่ีสุด   มาก    ปานกลาง   

นอ้ย    นอ้ยท่ีสุด   ใหค้ะแนน 5 , 4,  3, 2 และ  1 ตามลาํดบั   ส่วนขอ้ความเชิงลบหรือตรงกนัขา้มจะ

ใหค้ะแนนกลบักนั  ( ขอ้ 5 ) 

  ขั้นตอนท่ี5 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

   นาํแบบสอบถามท่ีเป็นเคร่ืองมือการวิจยัฉบบัสมบูรณ์          ไปเก็บขอ้มลูจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเป็นผูสู้งอาย ุ จาํนวน 400 คน              โดยผูว้ิจยัดาํเนินการประชุมช้ีแจงผูช่้วยวิจยัเพ่ือเก็บ

รวบรวมขอ้มลูโดยมีการประสานงานกบั เจา้หนา้ท่ีในพ้ืนท่ี เพ่ือกาํหนดวนัเวลาเก็บขอ้มลูและ

ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูจนครบ ตามจาํนวน กลุ่มตวัอยา่งท่ี กาํหนดไว้          และตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ท่ีไดรั้บกลบัมา ทุกฉบบั  

  ขั้นตอนท่ี 6 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

           ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมา      ตรวจใหค้ะแนน  ลงรหสั  และทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์  และใชส้ถิติในการวิจยั ดงัน้ี 

            1. การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล    ไดแ้ก่    เพศ   อาย ุ   สถานภาพสมรส   ระดบั

การศึกษา   ภาวะสุขภาพ    สวสัดิการการรักษาพยาบาล     ความสามารถในการทาํกิจวตัร

ประจาํวนั   รายไดต่้อเดือน  แหล่งท่ีมาของรายได ้  ความเพียงพอของรายได ้   อาชีพ    ภาวะการ

พกัอาศยั  การปรับปรุงสภาพท่ีพกัอาศยั     สภาพการดูแลผูสู้งอาย ุ    บทบาทในชุมชน และการเป็น

สมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ  ใชก้ารแจกแจงความถ่ี    ร้อยละ    ค่าเฉล่ีย ( X )      และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ( S.D ) 

  2. การวิเคราะห์ระดบั  ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน     ความเช่ือดา้นสุขภาพ     

ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน    การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  และการช้ีนาํตนเอง    ใชค่้าเฉล่ีย ( X )  

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D )  ผูว้ิจยัจึงกาํหนดเกณฑใ์นการวิเคราะห์ดงัน้ี    

      อนัตรภาคชั้น  =      พิสยั        

     ช่วงชั้น                  

              =        3-1       

           3 

 

                                                  =      2 

         3 
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                                                 =    0.66 

    ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.66    หมายถึง  อยูใ่นระดบัตํ่า 

          ค่าเฉล่ีย 1.67 –  2.33   หมายถึง  อยูใ่นระดบัปานกลาง            

   ค่าเฉล่ีย 2.34  – 3.00    หมายถึง  อยูใ่นระดบัสูง 

 3. การวิเคราะห์ระดบัการร่วมกิจกรรมทางสงัคม   ใชค่้าเฉล่ีย ( X )  และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ( S.D )  ผูว้ิจยัจึงกาํหนดเกณฑใ์นการวิเคราะห์ดงัน้ี    

  อนัตรภาคชั้น  =      พิสยั        

     ช่วงชั้น                  

        =       4 -0  

                                                         3 

        =       1.33 

      ค่าเฉล่ีย 0  – 1.33        หมายถึง  อยูใ่นระดบัตํ่า 

          ค่าเฉล่ีย1.34 – 2.67   หมายถึง   อยูใ่นปานกลาง                         

         ค่าเฉล่ีย2.68 – 4        หมายถึง    อยูใ่นระดบัสูง 

  4.การวิเคราะห์ระดบัความรู้การดูแลสุขภาพ   ใชค่้าเฉล่ีย ( X )  และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ( S.D )    ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑใ์นการวิเคราะห์ดงัน้ี    

   ตํ่ากว่า 6 คะแนน ( ตํ่ากว่าร้อยละ 50)  หมายถึง      มีความรู้อยูใ่นระดบัตํ่า 

   6 – 11  คะแนน( ร้อยละ50 -74 )          หมายถึง      มีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง

     12-16  คะแนน( ร้อยละ75 ข้ึนไป)       หมายถึง       มีความรู้อยูใ่นระดบัสูง 

  การวิเคราะห์ความรู้การดูแลสุขภาพแยกรายดา้น  ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑใ์นการ

วิเคราะห์ดงัน้ี    

  ตํ่ากว่าร้อยละ 50    หมายถึง     อยูใ่นระดบัตํ่า 

            ร้อยละ50 -74         หมายถึง    อยูใ่นปานกลาง                                                  

        ร้อยละ75 ข้ึนไป      หมายถึง    อยูใ่นระดบัสูง 

        หมายเหตุ  ในแต่ละดา้นมีคะแนนเต็มต่างกนั คิดร้อยละตามจาํนวนขอ้ในแต่ละ

ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับประทานอาหาร คะแนนเต็ม 3 คะแนน ดา้นการออกกาํลงักาย คะแนนเต็ม 3 

คะแนน ดา้นการดูแลอนามยัส่วนบุคคล  คะแนนเต็ม 3 คะแนน ดา้นการป้องกนัโรค คะแนนเต็ม 4 

คะแนน และดา้นการดูแลอนามยัส่วนบุคคล คะแนนเต็ม 3 คะแนน   

 5.การวิเคราะห์ระดบัแรงสนบัสนุนทางสงัคม   ใชค่้าเฉล่ีย ( X )  และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ( S.D )    ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑใ์นการวิเคราะห์ดงัน้ี    
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       อนัตรภาคชั้น  =      พิสยั        

             ช่วงชั้น                  

                =        5 - 1  

                                                                   3 

                 =       1.33 

         ค่าเฉล่ีย  1 – 2.33            หมายถึง  อยูใ่นระดบัตํ่า 

            ค่าเฉล่ีย 2.34 – 3.67        หมายถึง  อยูใ่นปานกลาง                         

         ค่าเฉล่ีย 3.68 – 4.0         หมายถึง    อยูใ่นระดบัสูง 

 6.การวิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  ใชค่้าเฉล่ีย ( X )  และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D )    ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑใ์นการวิเคราะห์ดงัน้ี    

       อนัตรภาคชั้น  =      พิสยั        

          ช่วงชั้น                  

                =        4 -0  

                                                                  5 

                 =       0.8 

      ค่าเฉล่ีย 0 – 0.8       หมายถึง  อยูใ่นระดบัตํ่าท่ีสุด 

          ค่าเฉล่ีย 0.9 – 1.7    หมายถึง  อยูใ่นระดบัตํ่า 

            ค่าเฉล่ีย 1.8 – 2.6    หมายถึง  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

   ค่าเฉล่ีย 2.7 – 3.5     หมายถึง  อยูใ่นระดบัสูง 

       ค่าเฉล่ีย 3.6 -4        หมายถึง  อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 

 7.การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายจุาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่     เพศ        อาย ุ   สถานภาพสมรส     ระดบัการศึกษา    ภาวะสุขภาพ 

รายไดต่้อเดือน    ท่ีมาของรายได ้    ความเพียงพอของรายได ้    ภาวะการพกัอาศยั   สภาพแวดลอ้ม

ท่ีพกัอาศยั    การเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ     ใชก้ารทดสอบค่าที ( t – test )  แบบ Independent  t – 

test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way   ANOVA ) หากพบความแตกต่างอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ   ทาํการทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe'  test  for  

all  possible comparison )  

 8.การวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขต

ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย    ใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ   ( Exploratory Factor 

Analysis ) มีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีสาํคญั คือ ตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัโดยพิจารณาจากค่า KMO และ 
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Bartlett s โดยค่า Kaiser - Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy( MSA )อยูร่ะหว่าง 0 – 1 

และสถิติทดสอบตวัท่ี 2 คือ Bartlett s Test of Sphericity  ใชท้ดสอบตวัแปรต่างๆว่ามีความสมัพนัธ์

กนัหรือไม่   โดยมีการวิเคราะห์ตวัแปรต่างๆ      ไดแ้ก่   การร่วมกิจกรรมทางสงัคม    ความเช่ือดา้น

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน    ความรู้การดูแลสุขภาพ         ความเช่ือดา้นสุขภาพ      แรงสนบัสนุนทางสงัคม   

ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน      การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  และการช้ีนาํตนเอง   

 9.การวิเคราะห์แบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุช้

โปรแกรมสาํเร็จรูป LISREL   การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาํลองท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนกบั

ขอ้มลูการวิจยั พิจารณาจากเกณฑก์ารพิจารณาความกลมกลืนรวมทั้งหมดของแบบจาํลอง ( Overall  

Fit ) ดงัน้ีร่วมกนั 

  1. ค่าไค สแควร์ (Chi – Square   )        เป็นการทดสอบว่าแบบจาํลองท่ีสร้างข้ึน

สอดคลอ้งกบัขอ้มลูการวิจยัหรือไม่         ถา้ค่าไค สแควร์มีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงว่าแบบจาํลองท่ี

สร้างข้ึนไม่กลมกลืนกบัขอ้มลูการวิจยั            นอกจากนั้นยงัพิจารณาจากสดัส่วนของค่าไค สแควร์ 

และค่าองศาความอิสระ( Degree of  freedom )    โดยสดัส่วนดงักล่าวควรมีค่าตํ่ากว่า 2.00 ( Turban 

& Dougnerty 1994 : 696 ) 

  2.ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน( Goodness  of  fit  Index  :  GFI)  และค่าดชันี

วดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกด้ว้ยค่าองศาความอิสระ ( Adjust   Goodness  of  fit  Index : 

AGFI) ซ่ึงโดยทัว่ไปค่าดชันีทั้งสองจะมีค่าระหว่าง 0.00 - 1.00   ทั้งน้ีค่าดชันีท่ีมากกว่ายอ่มแสดงว่า

แบบจาํลองท่ีสร้างข้ึนมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูการวิจยัดีกว่า   กล่าวคือ ค่าดชันี GFI และ  AGFI ท่ี

เขา้ใกล ้ 1 แสดงว่าแบบจาํลองมีความกลมกลืนกบัขอ้มลูการวิจยั   

  3.ค่าดชันีรากของกาํลงัสองเฉล่ียของเศษ(Root  Mean Square Residual :  RMR) 

เป็นดชันีท่ีบอกถึงขนาดของเศษท่ีเหลือโดยเฉล่ียจากการเปรียบเทียบระดบัความกลมกลืนของ

แบบจาํลองกบัขอ้มลูการวิจยั ค่า RMR ยิง่เขา้ใกล ้0 แสดงว่าแบบจาํลองมีความกลมกลืนกบัขอ้มลู

การวิจยั 

  4.ค่ารากกาํลงัสองเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนในการประมาณ (Root  Mean 

Square  Error of Approximation  : RMSEA)             เป็นค่าสถิติท่ีพฒันาจากความเช่ือท่ีว่าขอ้ตกลง

เบ้ืองตน้ของค่าไค-สแควร์       ท่ีว่าแบบจาํลองการวิจยัมีความตรงนั้นไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 

เน่ืองจากเม่ือเพ่ิมจาํนวนพารามิเตอร์อิสระ    ค่าสถิติมีค่าลดลงเพราะค่าสถิติน้ีข้ึนอยูก่บัประชากรต่อ

หน่วยองศาความอิสระ   ค่า RMSEA  น้ี  แฮร์และคณะ( Hair et al.1995 : 662 ) เสนอว่าค่าท่ียอมรับ

ได ้คือ 0.08 หรือตํ่ากว่า ในขณะท่ี แมค ไวร์เตอร์ , แฮคเกท และ แบนดาลอส ( Mc Whirter , 

Hackett & Bandalos.  1998 : 173) เสนอว่า RMSEA ท่ีมีค่า 0.05 หรือตํ่ากว่าแสดงว่าแบบจาํลอง
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และขอ้มลูเชิงประจกัษจ์ากการวิจยัมีความกลมกลืนกนัมาก ส่วน บราวน์ และคูเดค ( Browne & 

Cudeck 1993) เสนอว่าควรมีค่าตาํกว่า 0.05 หรือไม่เกิน 0.08 

 

ระยะที่4 การหาแนวทางการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพดว้ยเทคนิคการสมัภาษณ์กลุ่ม(Group 

interview)  โดยใชแ้บบจาํลองท่ีไดจ้ากระยะท่ี3 เป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ 

 การวิจยัในระยะน้ีเพ่ือหาแนวทางการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพดว้ยการใชเ้ทคนิคการ

สมัภาษณ์กลุ่มโดยการใชแ้บบจาํลองท่ีไดจ้ากการศึกษาในระยะท่ี3 เป็นแนวทางในการสมัภาษณ์  มี

ขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้     โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเดียวกบั

การสนทนากลุ่มเพ่ือปรับกรอบแนวคิดการวิจยั (การวิจยัระยะท่ี2)  ผูว้ิจยักาํหนดใหมี้คุณสมบติัดงัน้ี    

   1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่       

            1. เจา้หนา้สาธารณสุขท่ีปฏิบติังานอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศ

ไทย  ไดแ้ก่      จงัหวดัสุพรรณบุรี   กาญจนบุรี    นครปฐม     สมุทรสงคราม   สมุทรสาคร  ราชบุรี  

เพชรบุรี   ประจวบคีรีขนัธ ์  หมายถึง      เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใต้

การควบคุมกาํกบัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั  ไดแ้ก่  สถานีอนามยัและสาํนกังานสาธารณสุข

อาํเภอ  ประกอบดว้ย  ตาํแหน่งหวัหนา้สถานีอนามยั      นกัวิชาการสาธารณสุข      พยาบาลวิชาชีพ  

และเจา้พนกังานสาธารณสุขท่ี8ปฏิบติังานเต็มเวลา     ( ไม่รวมตาํแหน่งเจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข   

ลกูจา้งและผูท่ี้ปฏิบติังานบางเวลา)8  จาํนวนทั้งส้ิน 3,508 คน 

              2. ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย    

ไดแ้ก่ จงัหวดัสุพรรณบุรี   กาญจนบุรี  นครปฐม    สมุทรสงคราม    สมุทรสาคร  ราชบุรี  เพชรบุรี      

ประจวบคีรีขนัธ ์  หมายถึง       ผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัสุขภาพผูสู้งอาย ุปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ

ผูสู้งอาย ุ มีผลงานการศึกษา วิจยัหรือโครงการเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุเป็นท่ียอมรับจากสมาชิกในชุมชน  

และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํวิจยั  

      1.2   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

               1.  เจา้หนา้สาธารณสุขท่ีปฏิบติังานอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศ

ไทย    ไดแ้ก่ จงัหวดัสุพรรณบุรี     กาญจนบุรี   นครปฐม     สมุทรสงคราม      สมุทรสาคร  ราชบุรี  

เพชรบุรี   ประจวบคีรีขนัธ ์    หมายถึง   เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใต้

การควบคุมกาํกบัของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั  ไดแ้ก่  สถานีอนามยัและสาํนกังานสาธารณสุข

อาํเภอ  ประกอบดว้ย  ตาํแหน่งหวัหนา้สถานีอนามยั  นกัวิชาการสาธารณสุข   พยาบาลวิชาชีพ  

และเจา้พนกังานสาธารณสุข    ท่ี8ปฏิบติังานเต็มเวลา( ไม่รวมตาํแหน่งเจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

159 

ลกูจา้งและผูท่ี้ปฏิบติังานบางเวลา)8                กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive  

Sampling)   ผูว้ิจยัเจาะจงใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจาก 5 จงัหวดั ไดแ้ก่  นครปฐม  ราชบุรี   กาญจนบุรี  

สมุทรสาครและสุพรรณบุรี  จาํนวน15 คน โดยอยา่งนอ้ยเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง

จะตอ้งมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี  

   1. รับผดิชอบงานเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพผูสู้งอายหุรือมีประสบการณ์

การทาํงานเก่ียวกบัผูสู้งอายไุม่นอ้ยกว่า 3ปี 

   2. มีผลงานการศึกษา วิจยั หรือโครงการท่ีประสบความสาํเร็จเก่ียวกบัการ

ดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ

   3.มีระดบัการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโท 

       2.  ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย    

ไดแ้ก่ จงัหวดัสุพรรณบุรี   กาญจนบุรี  นครปฐม    สมุทรสงคราม    สมุทรสาคร  ราชบุรี  เพชรบุรี      

ประจวบคีรีขนัธ ์ หมายถึง      ผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัสุขภาพผูสู้งอาย ุและเป็นท่ียอมรับจากสมาชิกใน

ชุมชน            กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากเทคนิค Snowball techniqueและการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  

Sampling)  จาํนวน 5 ท่าน โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัต่อไปน้ี  

   1.ปฏิบติังานเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพผูสู้งอายแุละมีผลงานเป็นท่ียอมรับ 

เช่น ไดรั้บรางวลั   เกียรติบตัร   เป็นตน้ 

   2. มีผลการศึกษา วิจยัเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุอยา่งนอ้ย 3 เร่ือง หรือมีผลงานเป็น

ท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

   3.เป็นผูสู้งอายท่ีุมีความรู้ ดูแลสุขภาพตนเองไดดี้  เป็นแบบอยา่งท่ีดีและ

เป็นท่ียอมรับใหเ้ป็นผูท้รงคุณวุฒิของชุมชนนั้น  

   4. มีวุฒิการศึกษาเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ

 ขั้นตอนท่ี2  ออกแบบแนวคาํถามท่ีใชใ้นการหาแนวทางการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ

ของผูสู้งอายโุดยใชแ้บบจาํลองท่ีไดจ้ากการศึกษาในระยะท่ี3        เตรียมไฟลข์อ้มลูเอกสารท่ีตอ้งใช ้

 ขั้นตอนท่ี 3   คดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมสมัภาษณ์กลุ่ม    

 ขั้นตอนท่ี4   ประสานงานกบัผูเ้ขา้ร่วมสมัภาษณ์กลุ่ม   โดยติดต่อทางโทรศพัทแ์ละ

จดหมายอิเลก็ทรอนิคส์( e - mail)    ช้ีแจงและทาํความเขา้ใจใหต้รงกนั       แจง้กาํหนดการใหท้ราบ 

 ขั้นตอนท่ี 5 เตรียมผูช่้วยบนัทึกขอ้มลู ผูว้ิจยัทาํความเขา้ใจกบัผูช่้วยบนัทึก พร้อม

เตรียมสถานท่ี   วสัดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีตอ้งใช ้ 
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 ขั้นตอนท่ี6  ดาํเนินการสมัภาษณ์กลุ่ม   เพ่ือหาแนวทางการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 

โดยใชแ้บบจาํลองเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายท่ีุไดจ้ากการวิจยัในระยะท่ี 3  และ

คาํถามท่ีผูว้ิจยัเตรียมไว ้ ระหว่างดาํเนินการผูช่้วยวิจยับนัทึกขอ้มลู หรืออาจบนัทึกเสียง 

 ขั้นตอนท่ี7    การประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้มลู โดยการตีความหมายในรูปของ

การวิเคราะห์เน้ือหาและเขียนรายงานผลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์กลุ่ม    
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ขั้นตอนการดําเนินงานวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4 ขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั 

ระยะที่ 1  การกาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยั 

โดยการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

          - แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ  

          -  งานวิจยัต่างๆเก่ียวกบัพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอาย ุ                       

         - ศึกษาปัจจยัและตวัแปรท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ       

          - จดัทาํโครงร่างกรอบแนวคิดการวิจยั 

 

ระยะที่2 การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุของ 

พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายเุพ่ือปรับกรอบ

แนวคิดการวิจยัใหม่ โดยการสนทนากลุ่ม 

( Focus group) 

 -นาํผลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มมาปรับ

กรอบแนวคิดการวิจยัใหม่  

  -ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งตามกรอบการวิจยัใหม่   

   

ระยะที่3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบ

และแบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของ 

พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขต

ภูมิภาคตะวนัตก  

- การวิเคราะห์องคป์ระกอบของปัจจยั

เชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายุ โดยใช ้Factor analysis 

- การวิเคราะห์แบบจาํลองปัจจยัเชิง

สาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายโุดยใชโ้ปรแกรมLISREL  

 

      

 

ระยะที่4 การหาแนวทางการพฒันา

พฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้

แบบจาํลองท่ีไดจ้ากระยะท่ี3 เป็น

แนวทาง 

- การสมัภาษณ์กลุ่ม 

- สรุปแนวทางการทางการ

พฒันาพฤติกรรมสุขภาพ  

 

      

 
   ส
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

  

  การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพ่ือศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุ

ในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย    ผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการวิจยัโดยแบ่งออกเป็น  5  ตอน  

ดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี1  การวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่ม  ปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายเุพ่ือปรับกรอบแนวคิดการวิจยัใหม่  

         ตอนท่ี2  การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของ

ประเทศไทย   

            2.1การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ

ของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  

            2.2  การวิเคราะห์ระดบัการร่วมกิจกรรมทางสงัคม   ความเช่ือวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน    ความรู้การดูแลสุขภาพ      ความเช่ือดา้นสุขภาพ   แรงสนบัสนุนทางสงัคม   ความเช่ือ

ประสิทธิภาพแห่งตน      การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  การช้ีนาํตนเอง และพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  

            2.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาค

ตะวนัตกจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล   

         ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  

          ตอนท่ี 4  การวิเคราะห์แบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย   

           ตอนท่ี 5  การเสนอแนวทางการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายดุว้ยเทคนิคการ

สมัภาษณ์กลุ่มโดยใชแ้บบจาํลองท่ีไดจ้ากผลการวิจยัเป็นแนวทาง  
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ตอนที1่ การวเิคราะห์ผลการสนทนากลุ่ม(Focus  group)ปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤตกิรรมสุขภาพ

ของผู้สูงอายุเพือ่ปรับกรอบแนวคดิการวจิยั  

 การวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่ม(Focus  group)ปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอายเุพ่ือปรับกรอบแนวคิดการวิจยัใหม่             โดยใชค้าํถามท่ีกาํหนดไวเ้ป็น

ประเด็นในการสนทนากลุ่ม สามารถวิเคราะห์ผลไดด้งัน้ี 

     ตวัแปรท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม       

   ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีผูว้ิจยักาํหนดไวใ้นการวิจยัระยะท่ี 1 ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ภาวะสุขภาพ   รายไดต่้อเดือน   ท่ีมาของรายได ้   ความเพียงพอ

ของเบ้ียยงัชีพ    ภาวะการพกัอาศยั สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั และการเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ  

หลงัการสนทนากลุ่ม สรุปผลไดด้งัน้ี 

  1.ตวัแปรท่ีเพ่ิมเติม ไดแ้ก่  สวสัดิการการรักษาพยาบาล   ความสามารถในการทาํ

กิจวตัรประจาํวนั   สภาพการดูแลผูสู้งอาย ุ  บทบาทในชุมชน    อาชีพ 

  2.ตวัแปรท่ีมีการปรับใหม่ ไดแ้ก่ ความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพ ปรับเป็นความ

เพียงพอของรายได ้

  3.ตวัแปรท่ีถกูตั้งขอ้สงัเกต มีดงัน้ี 

   3.1 ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลของผูสู้งอายท่ีุถกูตั้งขอ้สงัเกต ไดแ้ก่ ภาวะ

สุขภาพ  ความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพ    ซ่ึงจากเหตุผลท่ีกล่าวถึงในการสรุปผลการสนทนากลุ่มแต่

ละคร้ัง(ภาคผนวก)  ผูว้ิจยัจึงเห็นควรใหต้วัแปร ภาวะสุขภาพ คงไวเ้ช่นเดิมเน่ืองจากมีผลการ

ศึกษาวิจยัรับรอง   ส่วนความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพ นั้นปรับใหม่เป็นความเพียงพอของรายได ้

               3.2 ตวัแปรท่ีมาจากแนวคิด ทฤษฎี ท่ีถกูตั้งขอ้สงัเกต ไดแ้ก่ แรงสนบัสนุน

ทางสงัคม   โดยสรุปแรงสนบัสนุนทางสงัคมอนัประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์  ขอ้มลู

ข่าวสาร  ส่ิงของและบริการนั้น มีความครอบคลุมถึง   สมัพนัธภาพของครอบครัว   อิทธิพลส่ือ

โฆษณา  และสวสัดิการสงัคม ดงันั้นผูว้ิจยัจึงกาํหนดใหมี้การนาํแนวคิดน้ีมาศึกษาเช่นเดิม  ส่วน

ความเช่ือดา้นสุขภาพกบัความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน นั้นจากเหตุผลดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะ

ศึกษาแนวคิดน้ีเช่นเดิมเน่ืองจากมีความเหมาะสมและไม่ซํ้าซอ้นกนั ทาํใหง้านวิจยัมีความสมบูรณ์

กว่าการท่ีจะลดแนวคิดใดแนวหน่ึงออกไป  ดงันั้นตวัแปรท่ีมาจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีนาํมาใชใ้นการ

วิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ กิจกรรมทางสงัคม  ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ความรู้การดูแลสุขภาพ   ความ

เช่ือดา้นสุขภาพ  แรงสนบัสนุนทางสงัคม  ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน แหล่งเรียนรู้และการช้ีนาํ

ตนเอง รวมทั้งส้ิน 8  ตวัแปรเช่นเดิมตามท่ีกาํหนดไว ้ 
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                   ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ จากการสนทนากลุ่ม มีผูส้นใจ

พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายดุา้นอุบติัเหตุ   จากเหตุผลดงักล่าวมาแลว้แสดงใหเ้ห็นว่าพฤติกรรม

สุขภาพท่ีผูว้ิจยักาํหนดไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรับประทานอาหาร   การออกกาํลงักาย การดูแล

อนามยัส่วนบุคคล   การป้องกนัโรค   และการดูแลสุขภาพจิต  มีความเหมาะสมดีแลว้ ผูว้ิจยัจึงจะ

ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพตามท่ีกาํหนดไวเ้ช่นเดิม  

 

ตารางท่ี 2 แสดงการสรุปตวัแปรในกรอบการวิจยัเดิมและปรับใหม่หลงัการสนทนากลุ่ม 

 

ตวัแปรท่ีผูว้ิจยักาํหนดไวใ้นการวิจยัระยะท่ี1 ตวัแปรท่ีปรับ/เพ่ิมเติมหลงัการวิจยัระยะท่ี2  

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

    เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 

ภาวะสุขภาพ   รายไดต่้อเดือน   ท่ีมาของรายได ้   

ความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพ ภาวะการพกัอาศยั 

สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั และการเป็นสมาชิก

ชมรมผูสู้งอาย ุ  (11ตวัแปร) 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเพ่ิมเติม 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ 

-ความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั   

- สภาพการมีผูดู้แลผูสู้งอาย ุ                                           

-บทบาทในชุมชน                                                   

- อาชีพ                                                                           

-สวสัดิการการรักษาพยาบาล     

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีปรับใหม่  ไดแ้ก่ 

  -ความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพ  ปรับเป็นความ

เพียงพอของรายได ้   

(รวมปัจจยัส่วนบุคคลทั้งส้ิน  16  ตวัแปร) 

 ตวัแปรอิสระอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ กิจกรรมทาง

สงัคม  ความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ความรู้

การดูแลสุขภาพ   ความเช่ือดา้นสุขภาพ  แรง

สนบัสนุนทางสงัคม  ความเช่ือประสิทธิภาพแห่ง

ตน แหล่งเรียนรู้และการช้ีนาํตนเอง 

คงเดิม 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมสุขภาพ คงเดิม 

 

ตอนที2่  การวเิคราะห์พฤตกิรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตภูมภิาคตะวนัตกของประเทศไทย   

           2.1การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  
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       ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงเป็นผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60ปีข้ึนไป ท่ีมี

ภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย    จาํนวน  400  คน จาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล ไดแ้ก่     เพศ      อาย ุ      สถานภาพสมรส       ระดบัการศึกษา    ภาวะสุขภาพ   สวสัดิการ

การรักษาพยาบาล    ความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั     รายไดต่้อเดือน    แหล่งท่ีมาของ

รายไดส่้วนใหญ่      ความเพียงพอของรายได ้      อาชีพ      ภาวะการพกัอาศยั   การปรับปรุงสภาพ

ท่ีพกัอาศยั      สภาพการดูแลผูสู้งอาย ุ    บทบาทในชุมชน     การเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ  โดย

การแจกแจงความถ่ี    ร้อยละ   ค่าเฉล่ีย  มีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางท่ี  3  แสดงจาํนวนและร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

1.เพศ   

       1.ชาย 157 39.3 

       2.หญิง 243 60.7 

รวม 400 100.0 

2.อาย ุ   

    1. 60-69 ปี 205 51.2 

    2. 70-79 ปี 125 31.2 

    3. 80 -89 ปี 61 15.3 

     4.90 ปีข้ึนไป 9 2.3 

รวม 400 100.0 

X = 70.94     ,   S.D = 8.152     , Min  =  60      Max =  98   

3.สถานภาพสมรสในปัจจุบัน   

    1.โสด 36 9.0 

    2. สมรส 225 56.2 

    3.หมา้ย 133 33.3 

   4. หยา่ / แยกกนั 6 1.5 

รวม 400 100.0 

4.ระดับการศึกษา   

      1.ไม่ไดรั้บการศึกษาหรือตํ่ากว่าประถมศึกษา      157 39.2 

      2.ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า      199 49.7 
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ตารางท่ี  3  (ต่อ) 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

4.ระดับการศึกษา    

      3.มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า          11 2.8 

      4.มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า     10 2.5 

      5.อนุปริญญาหรือเทียบเท่า    5 1.3 

     6.ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 18 4.5 

รวม 400 100.0 

5.ภาวะสุขภาพในปัจจุบัน   

     1.ไม่มีโรคประจาํตวั 166 41.5 

     2. มีโรคประจาํตวั 234 58.5 

            2.1 ความดนัโลหิตสูง        89 38.0 

            2.2 เบาหวาน 50 21.4 

            2.3  ขอ้/ กระดูก 44 18.8 

            2.4 หลอดเลือดหวัใจ                                34 14.5 

            2.5 ไขมนัสูง 6 2.6 

            2.6 ไต 4 1.7 

            2.7 ไทรอยด ์ 4 1.7 

            2.8 ถุงลมโป่งพอง 3 1.3 

รวม  (คิดร้อยละจากทั้งหมดของผูท่ี้มีโรคประจาํตวั) 400 100.0 

6.สวสัดิการการรักษาพยาบาล   

   1.ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  63 15.7 

   2.ประกนัสงัคม 11 2.8 

   3.บตัรประกนัสุขภาพ/หรือบตัรทอง 326 81.5 

รวม 400 100.0 

7.ความสามารถในการทํากจิวตัรประจาํวนั   

   1. ช่วยเหลือตนเองไดดี้ 336 84.0 

    2.ช่วยเหลือตนเองไดบ้า้ง 64 16.0 

รวม 400 100.0 
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ตารางท่ี  3  (ต่อ) 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

8.รายได้ต่อเดอืน   

   1.  ตํ่ากว่า2,000 บาท 174 43.5 

   2.  2000 – 3,999 บาท 103 25.8 

    3. 4,000 บาทข้ึนไป 123 30.7 

รวม 400 100.0 

X = 3939.95     ,   S.D = 4204.944     , Min  =  500      Max =  3,0000 

9.แหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่   

   1.การประกอบอาชีพ 132 33.0 

   2.บาํนาญ 20 5.0 

   3.จากบุคคลในครอบครัว  181 45.2 

   4.สวสัดิการจากรัฐ 67 16.8 

รวม 400 100.0 

10.ความเพยีงพอของรายได้   

   1.รายไดม้ากกว่ารายจ่าย  87 21.7 

   2.รายไดพ้อดีกบัรายจ่าย 141 35.3 

   3.รายไดน้อ้ยกว่ารายจ่าย 172 43.0 

รวม 400 100.0 

11.อาชีพ   

    1.ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 200 50.0 

    2.ประกอบอาชีพ 200 50.0 

           2.1คา้ขาย 44  

           2.2  เกษตรกรรม 94  

           2.3 รับจา้ง 62  

12.ภาวะการพกัอาศัย   

    1.อยูค่นเดียว       15 3.8 

    2.อยูก่บัคู่สมรส  36 9.0 
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ตารางท่ี  3  (ต่อ) 

ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

12.ภาวะการพกัอาศัย   

    3.อยูก่บัคู่สมรสและบุตรหลาน    170 42.5 

    4.อยูก่บับุตรหลานหรือญาติ     179 44.7 

รวม 400 100.0 

13.การปรับปรุงสภาพที่พกัอาศัย   

    1.ไม่มีการปรับปรุง 186 46.5 

    2. มีการปรับปรุง   214 53.5 

          2.1 มีราวจบัในจุดท่ีจาํเป็น เช่น บนัได   หอ้งนอน  หอ้งนํ้ า 

หอ้งสุขา 

53 13.25 

          2.2 มีการจดัเก็บอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้หเ้ป็นระเบียบ ไม่กีดขวาง

ทางเดิน 

71 17.75 

          2.3 มีแสงสว่างจุดท่ีจาํเป็นมี เช่น บนัได  ทางเดิน  ระเบียง 90 22.5 

14.สภาพการดูแลผู้สูงอาย ุ   

     1.มีผูดู้แลพกัอยูด่ว้ยและใหค้วามช่วยเหลือทุกเร่ือง 216 54.0 

     2.มีผูดู้แลอยูด่ว้ยในบางเวลาและใหค้วามช่วยเหลือไดบ้างเร่ือง 135 33.7 

     3.ไม่มีผูดู้แล 49 12.3 

รวม 400 100.0 

15.บทบาทในชุมชน   

   1.ไม่มีบทบาทใดๆ  276 69.0 

   2.บทบาทดา้นผูน้าํชุมชน   31 7.7 

   3.บทบาทดา้นการใหค้าํปรึกษาต่าง  ๆ 39 9.8 

    4.อาสาสมคัรสาธารณสุข 54 13.5 

รวม 400 100.0 

16.การเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอาย ุ     

    1.เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ  302 75.5 

    2.ไม่เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ 98 24.5 

รวม 400 100.0 
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      จากตารางท่ี1 พบว่า ผูสู้งอายท่ีุตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8  มีอายรุะหว่าง 60 – 69 ปี จาํนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3  

มีสถานภาพสมรส สมรส จาํนวน 225 คน   คิดเป็นร้อยละ56.3         มีระดบัการศึกษา อยูใ่นระดบั

ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า จาํนวน 199 คน  คิดเป็นร้อยละ49.8        ภาวะสุขภาพ มีโรคประจาํตวั 

จาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ58.5       สวสัดิการการรักษาพยาบาล มีบตัรประกนัสุขภาพ/หรือ

บตัรทอง จาํนวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ81.5      ความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั ช่วยเหลือ

ตนเองไดดี้ จาํนวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ84.0         รายไดต่้อเดือน  ตํ่ากว่า2,000 บาท จาํนวน 174 

คน คิดเป็นร้อยละ43.5      แหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่จากบุคคลในครอบครัว  จาํนวน 181 คน 

คิดเป็นร้อยละ 45.3    ความเพียงพอของรายได ้ มีรายไดน้อ้ยกว่ารายจ่าย   จาํนวน 172 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 43.0   อาชีพ  ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ  จาํนวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50     ภาวะการพกัอาศยั 

อยูก่บับุตรหลานหรือญาติ    จาํนวน 179 คน   คิดเป็นร้อยละ 44.8    การปรับปรุงสภาพท่ีพกัอาศยั     

มีการปรับปรุงสภาพท่ีพกัอาศยั  จาํนวน 214 คน  คิดเป็นร้อยละ53.5         สภาพการดูแลผูสู้งอาย ุ  

มีผูดู้แลพกัอยูด่ว้ยและใหค้วามช่วยเหลือทุกเร่ือง จาํนวน 216 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.0      บทบาท

ในชุมชน   ไม่มีบทบาทใดๆ จาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ69.0       การเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ  

เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุจาํนวน 302 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.5 

         

           2.2  การวิเคราะห์ระดบัการร่วมกิจกรรมทางสงัคม   ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน    ความรู้

การดูแลสุขภาพ      ความเช่ือดา้นสุขภาพ   แรงสนบัสนุนทางสงัคม   ความเช่ือประสิทธิภาพแห่ง

ตน      การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  การช้ีนาํตนเอง และพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย  

  การวิเคราะห์ระดบัของการร่วมกิจกรรมทางสงัคมของผูสู้งอาย ุ    ความเช่ือวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน    ความเช่ือดา้นสุขภาพ     แรงสนบัสนุนทางสงัคม         ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน      

การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  การช้ีนาํตนเอง และพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี4 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการร่วมกิจกรรมทางสงัคม  ความเช่ือดา้น

 สุขภาพ  ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  แรงสนบัสนุนทางสงัคม ความเช่ือประสิทธิภาพ 

              แห่งตน  การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ การช้ีนาํตนเอง และพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตวัแปรที่ศึกษา X  S.D. ค่าระดบั 

การร่วมกิจกรรมทางสงัคม    

          ดา้นศาสนา 

          ดา้นการเมืองและพฒันาชุมชน 

          ดา้นการศึกษาและนนัทนาการ 

1.8050 

1.8890 

1.8485 

1.6735 

0.9601 

1.1110 

1.0373 

0.9986 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   

         ดา้นการป้องกนัและรักษาโรค 

         ดา้นการรับประทานอาหาร 

2.1773 

2.0429 

2.3118 

0.4679 

0.5145 

0.5210 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ความรู้การดูแลสุขภาพ      

        ดา้นการรับประทานอาหาร 

        ดา้นการออกกาํลงักาย  

        ดา้นการดูแลอนามยัส่วนบุคคล 

        ดา้นการป้องกนัโรค 

        ดา้นการดูแลสุขภาพจิต 

12.0175 

2.2450 

2.6575 

2.2600 

2.5250 

2.3300 

2.1256 

0.7150 

0.6680 

0.6351 

0.8462 

0.7632 

สูง 

ปานกลาง 

สูง 

สูง 

ปานกลาง 

สูง 

ความเช่ือดา้นสุขภาพ   

       การรับรู้ประโยชน์ของการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถกูตอ้ง 

       การรับรู้โทษของการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถกูตอ้ง 

2.7572 

2.7647 

2.7497 

0.3537 

0.3744 

0.3614 

สูง 

สูง 

สูง 

แรงสนบัสนุนทางสงัคม    

        ดา้นอารมณ์ 

        ดา้นขอ้มลูข่าวสาร 

        ดา้นส่ิงของหรือบริการ 

3.8909 

4.1055 

3.8860 

3.7411 

0.7983 

0.8163 

0.8733 

0.9360 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน       

        ดา้นการรับประทานอาหาร 

        ดา้นการออกกาํลงักาย 

        ดา้นการดูแลอนามยัส่วนบุคคล 

       ดา้นการป้องกนัโรค 

        ดา้นการดูแลสุขภาพจิต 

2.5473 

2.6015 

2.3400 

2.7256 

2.5988 

2.4545 

0.3767 

0.4836 

0.5779 

0.4283 

0.3921 

0.5085 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 

สูง 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

 

ตวัแปรที่ศึกษา X  S.D. ค่าระดบั 

การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้   

        การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ประเภทสถานท่ี 

        การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล 

2.0098 

1.8650 

2.1835 

0.5552 

0.6029 

0.6102 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

การช้ีนาํตนเอง 2.2382 0.5134 ปานกลาง 

พฤติกรรมสุขภาพ 

       ดา้นการรับประทานอาหาร 

       ดา้นการออกกาํลงักาย 

       ดา้นการดูแลอนามยัส่วนบุคคล 

       ดา้นการป้องกนัโรค 

       ดา้นการดูแลสุขภาพจิต 

2.9124 

2.8692 

2.5214 

3.2386 

3.1079 

2.6458 

0.7272 

0.6277 

1.0371 

0.8293 

0.8522 

0.9475 

สูง 

สูง 

ปานกลาง 

สูง 

สูง 

ปานกลาง 

  

 จากตารางท่ี3พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการร่วมกิจกรรมทางสงัคม    ความเช่ือวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน      การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้     และการช้ีนาํตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง    ( X  =1.8050, 

 2.1773 , 2.0098และ 2.2382 ตามลาํดบั)   ความรู้การดูแลสุขภาพ      ความเช่ือดา้นสุขภาพ  แรง

สนบัสนุนทางสงัคม   ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน   และพฤติกรรมสุขภาพ  อยูใ่นระดบัสูง ( X  

=12.0175, 2.7572 , 3.8909 , 2.5473 และ 2.9124 ตามลาํดบั) 

 

 

 2.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกจาํแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล   

  การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ 

สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  ภาวะสุขภาพ   สวสัดิการการรักษาพยาบาล ความสามารถใน

การทาํกิจวตัรประจาํวนั   รายไดต่้อเดือน  แหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่ ความเพียงพอของรายได ้

อาชีพ  ภาวะการพกัอาศยั   การปรับปรุงสภาพท่ีพกัอาศยั      สภาพการดูแลผูสู้งอาย ุ บทบาทใน

ชุมชน     การเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ   
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ตารางท่ี5แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศ

 ไทย  จาํแนกตามเพศ  

 

เพศ n X  S.D. ค่าระดบั t 

                  ชาย 

                  หญิง 

157 

243 

3.1067 

2.7869 

.6259 

.7610 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

4.578* 

* p < .05 

 จากตารางท่ี5 พบว่า ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดย เพศชาย มีค่าเฉล่ียสูงกว่า เพศหญิง 

( X =3.1067 และ 2.7869 ตามลาํดบั) 

 

 

ตารางท่ี6  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรม สุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก   จาํแนก

 ตามอาย ุ

 

อาย ุ n X  S.D. t 

60-69 ปี 

                    70 ปีข้ึนไป 

 205 

195 

   2.9213 

    2.9030 

.6471 

.8046 
.250 

 

 จากตารางท่ี 6    พบว่าผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีอายตุ่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพไม่

แตกต่างกนั 

 

หมายเหตุ การเปรียบเทียบพฤติกรรม สุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกจาํแนกตามอาย ุ มี

มากกว่า 2 กลุ่ม ตอ้งใชO้ne-way ANOVA แต่เน่ืองจากการทดสอบความเป็นเอกพนัธุข์องความ

แปรปรวน(Homogeneity of varience) ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการทดสอบ One-way 

ANOVA จึงจดักลุ่มอายใุหม่ เป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่   กลุ่ม 1 อาย6ุ0-69 ปีและ กลุ่มท่ี2 ประกอบดว้ย อาย ุ

70-79 ปี รวมกบั อาย8ุ0 -89 ปีและอาย ุ90 ปีข้ึนไป  ใชก้ารทดสอบดว้ยt – test แทน     
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ตารางท่ี7 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรม สุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก    จาํแนก

 ตามสถานภาพสมรส 

 

สถานภาพสมรส n X  S.D. t 

                  สมรส       

                โสดและอ่ืนๆ   

 225 

175 

    2.7829 

    3.0123 

.8163 

.6333 
- 3.080* 

* p < .05 

           จากตารางท่ี 7   พบว่าผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีพฤติกรรม

สุขภาพแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   โดยผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรส โสดและ

อ่ืน (ๆ โสด  หมา้ย  หยา่ / แยกกนั ) มีพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่าผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรส สมรส

( X =3.0123 และ 2.7829 ตามลาํดบั) 

หมายเหตุ การเปรียบเทียบพฤติกรรม สุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกจาํแนกตาม

สถานภาพสมรส  มีมากกว่า 2 กลุ่ม ตอ้งใชO้ne-way ANOVA แต่เน่ืองจากการทดสอบความเป็น

เอกพนัธุข์องความแปรปรวน(Homogeneity of varience) ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการ

ทดสอบ One-way ANOVA จึงจดักลุ่มสถานภาพสมรสใหม่ เป็น 2 กลุ่ม  แบ่งเป็น กลุ่มท่ี 1 

สถานภาพสมรส สมรส กลุ่มท่ี2 สถานภาพสมรส   โสด   หมา้ย หยา่ / แยกกนั รวมกนั   และใชก้าร

ทดสอบดว้ยt – test แทน 

 

 

ตารางท่ี8  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรม สุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก    จาํแนก

 ตามระดบัการศึกษา 

 

ระดบัการศึกษา n X  S.D. t 

         ไม่ไดรั้บการศึกษา 

      ประถมศึกษาและสูงกว่า        

157 

243 

    3.0719 

    2.8094 

.7796 

.6731 
3.465* 

* p < .05 

        จากตารางท่ี 8    พบว่าผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรม

สุขภาพแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   โดยผูสู้งอายท่ีุไม่ไดรั้บการศึกษา มีค่าเฉล่ีย

พฤติกรรมสุขภาพสูงกว่าผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษา ประถมศึกษาและสูงกว่า( X =3.0719, 2.8094 

ตามลาํดบั) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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หมายเหตุ การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกจาํแนกตามระดบั

การศึกษา มีมากกว่า 2 กลุ่ม ตอ้งใช้One-way ANOVA แต่เน่ืองจากการทดสอบความเป็นเอกพนัธุ์

ของความแปรปรวน(Homogeneity of varience) ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการทดสอบ 

One-way ANOVA จึงจดักลุ่มระดบัการศึกษาใหม่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 ไม่ไดรั้บ

การศึกษา กลุ่มท่ี2 ประกอบดว้ย ระดบัประถมศึกษา  มธัยมศึกษาตอนตน้   มธัยมศึกษาตอนปลาย 

อนุปริญญา  และปริญญาตรีข้ึนไปและใชก้ารทดสอบดว้ยt – test แทน 

 

ตารางท่ี9  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรม สุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก    จาํแนก

 ตามภาวะสุขภาพ 

  

เพศ n X  S.D. t 

      ไม่มีโรคประจาํตวั 

        มีโรคประจาํตวั 

166 

234 

2.9932 

2.8551 

.8072 

.6606 

1.815 

  

      จากตารางท่ี9  พบว่าผูสู้งอายท่ีุไม่มีโรคประจาํตวัและมีโรคประจาํตวั มีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่น

ระดบัปานกลาง   ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีภาวะสุขภาพต่างกนั มีพฤติกรรมสุขภาพไม่

แตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี10  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรม สุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก    จาํแนก

   ตามสวสัดิการการรักษาพยาบาล 

 

   สวสัดิการการรักษาพยาบาล n X  S.D. t 

         ขา้ราชการ / ประกนัสงัคม 

        บตัรทอง 

74 

326 

2.9210 

   2.9105 

.5557 

.7615 
.137 

 

        จากตารางท่ี 10    พบว่าผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีสวสัดิการการรักษาพยาบาลต่างกนั 

มีพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั 

 

หมายเหตุ การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภมิูภาคตะวนัตกจาํแนกตาม

สวสัดิการการรักษาพยาบาลมีมากกว่า 2 กลุ่ม ตอ้งใช้ One-way ANOVA แต่เน่ืองจากการทดสอบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความเป็นเอกพนัธุข์องความแปรปรวน(Homogeneity of varience) ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้

ของการทดสอบ One-way ANOVA จึงจดักลุ่มอายใุหม่ เป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  กลุ่มท่ี1 สิทธิขา้ราชการ

รวมกบัประกนัสงัคม  กลุ่มท่ี 2 บตัรทอง  และใชก้ารทดสอบดว้ยt – test แทน 

 

ตารางท่ี11   แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก    จาํแนก

    ตามความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั  

 

ความสามารถในการทาํ

กิจวตัรประจาํวนั    

n X  S.D. t 

ช่วยเหลือตนเองไดดี้ 

ช่วยเหลือตนเองไดบ้า้ง 

336 

64 

2.9309 

2.8154 

.7317 

.7009 

1.165 

  

 จากตารางท่ี11 พบว่าผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีความสามารถในการทาํกิจวตัร

ประจาํวนัต่างกนั มีพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั 

 

 

 

ตารางท่ี 12  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาค 

  ตะวนัตก จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

2 

397 

3.817 

     207.237 

1.909 

       .522 

 

3.656* 

รวม 399   211.054  
* p < .05 

 จากตารางท่ี 12  พบว่าผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มี

พฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  จึงทาํการทดสอบความแตกต่าง

เป็นรายคู่ต่อไป โดยวิธีของ Scheffe’ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี13แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายท่ีุมี

 รายไดต่้อเดือนต่างกนั 
 

รายไดต่้อเดือน ตํ่ากว่า 2,000 

บาท 

( X 2.8779) 

 

2,000 – 3,999 

บาท 

( X =3.0740) 

 

4,000 บาทข้ึนไป 

 

( X =2.8260) 

ตํ่ากว่า 2,000 บาท ( X 2.8779) 

2,000 – 3,999 บาท ( X =3.0740) 

ตั้งแต่4,000 บาทข้ึนไป( X =2.8260) 

- 

.1962 

-.0519 

- 

- 

-.2481* 

- 

- 

- 
* p < .05 

 

 จากตารางท่ี13  พบว่าผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีรายได ้2,000 – 3,999 บาท มี

ค่าเฉล่ียพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่า ผูสู้งอายท่ีุมีรายได ้ตั้งแต่ กบั 4,000 บาทข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางท่ี14 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก   จาํแนก

  ตามแหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่ 

 

แหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่ 

 

n X  S.D. t 

    รายไดท่ี้มาจากตนเอง  

   รายไดท่ี้มาจากแหล่งอ่ืนๆ 

152 

248 

2.8863 

2.9284 

.6218 

.6486 
-.594 

 

 จากตารางท่ี 14    พบว่าผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีแหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่

ต่างกนั มีพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั 

หมายเหตุ การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกจาํแนกตาม

แหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่  มีมากกว่า 2 กลุ่ม ตอ้งใช้ One-way ANOVA แต่เน่ืองจากการ

ทดสอบความเป็นเอกพนัธุข์องความแปรปรวน(Homogeneity of varience) ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง

เบ้ืองตน้ของการทดสอบ One-way ANOVA จึงจดักลุ่มแหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่ใหม่  ไดแ้ก่  

กลุ่มท่ี รายไดท่ี้มาจากตนเอง   ประกอบดว้ย รายไดท่ี้มาจากการประกอบอาชีพ  รายไดท่ี้มาจาก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บาํนาญ เน่ืองจากบาํนาญเป็นเงินท่ีไดรั้บจากการประกอบอาชีพหลงัจากเกษียณอายรุาชการ กลุ่มท่ี2 

รายไดท่ี้มาจากแหล่งอ่ืน ประกอบดว้ย รายได้ จากบุคคลในครอบครัว  และสวสัดิการของรัฐ   ใช้

การทดสอบดว้ยt – test แทน 

 

ตารางท่ี15 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก   จาํแนก

  ตามความเพียงพอของรายได ้

 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

2 

397 

.518 

   210.537 

.259 

       .5330 

 

.488 

รวม 399   211.054  

 

 จากตารางท่ี15 พบว่าผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีความเพียงพอของรายไดต่้างกนั 

พฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั   

 

 

 

ตารางท่ี 16  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก     จาํแนก

   ตามอาชีพ 
 

อาชีพ n X  S.D. t 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ    

ประกอบอาชีพ 

200 

200 

2.9297 

2.8952 

.7984 

.6499 

.474 

 

 จากตารางท่ี16 พบว่าผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีไม่ไดป้ระกอบอาชีพและ

ประกอบอาชีพมีพฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง    ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีไม่ได้

ประกอบอาชีพและประกอบอาชีพ มีพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี17  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก     จาํแนก

 ตามภาวะการพกัอาศยั 

    

    ภาวะการพกัอาศยั n X  S.D. t 

อยูก่บัคู่สมรส 

อยูค่นเดียวหรืออยูก่บับุตรหลาน/ญาติ 

206 

194 

2.9163 

2.9083 

.6704 

.7848 
.108 

 

    จากตารางท่ี17 พบว่าผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีภาวะการพกัอาศยัต่างกนั  มีพฤติกรรม

สุขภาพไม่แตกต่างกนั  

หมายเหตุ การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกจาํแนกตาม

ภาวะการพกัอาศยัมีมากกว่า 2 กลุ่ม ตอ้งใช้ One-way ANOVA แต่เน่ืองจากการทดสอบความเป็น

เอกพนัธุข์องความแปรปรวน(Homogeneity of varience) ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการ

ทดสอบ One-way ANOVA จึงจดักลุ่มภาวการณ์พกัอาศยัใหม่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  กลุ่มท่ี 1 พกั

อาศยัอยูก่บัคู่สมรส รวมกบัอยูก่บัคู่สมรสและบุตรหลาน (มีคู่สมรสอยูด่ว้ย)  กลุ่มท่ี2 อยูค่นเดียว 

หรืออยูก่บักบับุตรหลานและญาติ (ไม่มีคู่สมรสอยูด่ว้ย) และใชก้ารทดสอบดว้ยt – test แทน 

 

ตารางท่ี 18  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก     จาํแนก

   ตามการปรับปรุงท่ีพกัอาศยั 

 

การปรับปรุงท่ีพกัอาศยั 

 

n X  S.D. t 

มีการปรับปรุง   

ไม่มีการปรับปรุง 

      

214 

186 

2.8919 

2.9360 

.6208 

.8342 

.592 

 

 จากตารางท่ี18พบว่าผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีการปรับปรุงท่ีพกัอาศยัต่างกนั  มี

พฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั  

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

179 

ตารางท่ี 19  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก     จาํแนก

  ตามสภาพการดูแลผูสู้งอาย ุ  

   

สภาพการดูแลผูสู้งอาย ุ n X  S.D. t 

มีผูดู้แลอยูด่ว้ยและช่วยเหลือทุกเร่ือง 

 มีผูดู้แลบางคร้ังหรือไม่มี 

      

216 

184 

3.0499 

2.7510 

.6336 

.7956 4.106* 

* p < .05 

      จากตารางท่ี19 พบว่าผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีสภาพการดูแลผูสู้งอายตุ่างกนั  มี

พฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูสู้งอายท่ีุมีผูดู้แลอยูด่ว้ยและ

ช่วยเหลือทุกเร่ืองมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่าผูสู้งอายท่ีุมีผูดู้แลเป็นบางคร้ังหรือไม่มีผูดู้แล

( X =3.0499 , 2.7510ตามลาํดบั) 

หมายเหตุ การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ ของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกจาํแนกตามสภาพ

การดูแลผูสู้งอายมีุมากกว่า 2 กลุ่ม ตอ้งใชO้ne-way ANOVA แต่เน่ืองจากการทดสอบความเป็นเอก

พนัธุข์องความแปรปรวน(Homogeneity of varience) ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการ

ทดสอบ One-way ANOVA จึงจดักลุ่มสภาพการดูแลผูสู้งอายใุหม่ แบ่งเป็น  กลุ่มท่ี1  มีผูดู้แลอยู่

ดว้ยและช่วยเหลือทุกเร่ือง กลุ่มท่ี2 มีผูดู้แลเป็นบางคร้ังหรือไม่มีผูดู้แล  และใชก้ารทดสอบดว้ยt – 

test แทน 

 

ตารางท่ี20  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก     จาํแนก

 ตามบทบาทในชุมชน      

 

บทบาทในชุมชน      n X  S.D. t 

ไม่มีบทบาทใดๆ      

มีบทบาทดา้นต่างๆ  

    276 

124 

2.7813 

3.2044 

.7317 

.6279 
-5.581* 

* p < .05 

        จากตารางท่ี20 พบว่าผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีบทบาทในชุมชนต่างกนั  มีพฤติกรรม

สุขภาพแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูสู้งอายท่ีุมีบทบาทดา้นต่างๆมีค่าเฉล่ีย

พฤติกรรมสุขภาพสูงกว่าผูสู้งอายท่ีุไม่มีไม่มีบทบาทใดๆ  ( X =3.2044 และ 2.7813 ตามลาํดบั) 
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หมายเหตุ การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ ของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกจาํแนกตาม

บทบาทในชุมชนมีมากกว่า 2 กลุ่ม ตอ้งใชO้ne-way ANOVA แต่เน่ืองจากการทดสอบความเป็นเอก

พนัธุข์องความแปรปรวน(Homogeneity of varience) ไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการ

ทดสอบ One-way ANOVA จึงจดักลุ่มบทบาทในชุมชนใหม่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี1 ไม่มี

บทบาทใดๆ กลุ่มท่ี2 มีบทบาทดา้นผูน้าํชุมชน  ดา้นการใหค้าํปรึกษาต่างๆ    เป็นอาสาสมคัร

สาธารณสุข และใชก้ารทดสอบดว้ยt – test แทน 

 

ตารางท่ี 21  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก     จาํแนก

  ตามการเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ   

    

การเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ   n X  S.D. t 

    เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ    

ไม่เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ     

302 

98 

2.9221 

2.8827 

.77272 

.56726 
.544 

 

    จากตารางท่ี21 พบว่าผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีการเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายตุ่างกนั มี

พฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั  

          

ผูว้ิจยัไดก้าํหนดใหมี้การวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัเชิงสาเหตุ   ไดแ้ก่ การร่วมกิจกรรม

ทางสงัคม   ความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน    ความรู้การดูแลสุขภาพ      ความเช่ือดา้นสุขภาพ   

แรงสนบัสนุนทางสงัคม   ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน      การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  และการช้ีนาํ

ตนเอง เพ่ือสาํรวจและระบุองคป์ระกอบร่วมในแต่ละตวัแปรท่ีสามารถอธิบายความสมัพนัธ์

ระหว่างตวัแปรได ้เพ่ือลดจาํนวนตวัแปรและสร้างเป็นตวัแปรใหม่ในรูปขององคป์ระกอบร่วม มี

รายละเอียดดงัตอนท่ี3  

 ตอนที่ 3  การวเิคราะห์องค์ประกอบปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤตกิรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ

ในเขตภูมภิาคตะวนัตกของประเทศไทย  

   ผูว้ิจยัไดก้าํหนดใหน้าํปัจจยัเชิงสาเหตุ   ไดแ้ก่ การร่วมกิจกรรมทางสงัคม   ความเช่ือ

ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน    ความรู้การดูแลสุขภาพ      ความเช่ือดา้นสุขภาพ   แรงสนบัสนุนทาง

สงัคม   ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน      การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  และการช้ีนาํตนเอง มาการ

วิเคราะห์ทาํการวิเคราะห์นาํปัจจยัเชิงสาเหตุ                  ไดแ้ก่  การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ 

( Exploratory Factor Analysis ) มีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีสาํคญั คือ ตวัแปรมีความสมัพนัธก์นัโดย
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พิจารณาจากค่า KMO และ Bartlett s โดยค่า  Kaiser - Meyer – Olkin Measure of Sampling 

Adequacy ( MSA ) อยูร่ะหว่าง 0 – 1 และสถิติทดสอบตวัท่ี 2คือ Bartlett s Test of Sphericity  ใช้

ทดสอบตวัแปรต่างๆว่ามีความสมัพนัธก์นัหรือไม่ โดยมีการวิเคราะห์ตวัแปรต่างๆ ไดแ้ก่ การร่วม

กิจกรรมทางสงัคม   ความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน    ความรู้การดูแลสุขภาพ      ความเช่ือดา้น

สุขภาพ   แรงสนบัสนุนทางสงัคม   ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน      การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  และ

การช้ีนาํตนเอง มีรายละเอียดดงัน้ี 

    3.1.1 การวิเคราะห์องคป์ระกอบการร่วมกิจกรรมทางสงัคมของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย      

 

ตารางท่ี 22 แสดงค่า KMO – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy ของการร่วมกิจกรรม

     ทางสงัคม 

 

KMO – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy  0.921 

Bartlett s Test of Sphericity  Approx.Chi-Square  5485.031 

 df 105 

 Sig .000 

  

 จากตารางท่ี22 แสดงผลการทดสอบ KMO ( Kaiser – Meyer - Olkin Measure of 

Sampling Adequacy : KMO ) เท่ากบั 0.921แสดงถึงความเหมาะสมเพียงพอของขอ้มลูทั้งหมดและ

ตวัแปรต่างๆท่ีสามารถใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบไดใ้นระดบัดีมากเพราะค่า KMO มีค่าสูงและ

จากการทดสอบ Bartlett s Test of Sphericity พบว่าค่าสถิติ Chi-Square มีนยัสาํคญัทางสถิติ( Sig < 

0.05) แสดงว่าเมทริกซส์หสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆมีความสมัพนัธท์าํใหข้อ้มลูสามารถนาํไป

วิเคราะห์องคป์ระกอบต่อไปได ้ การวิเคราะห์องคป์ระกอบการร่วมกิจกรรมทางสงัคมของผูสู้งอายุ

ในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย    จาํนวน 15 ตวัแปรโดยมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ คือ  ค่าไอเกน 

(Eigenvalue) มากกว่า 1.00 ตามวิธีของไกเซอร์ ( Kaiser )และการเลือกองคป์ระกอบจากจาํนวนตวั

แปรในแต่ละองคป์ระกอบท่ีตอ้งมีตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบนั้นๆตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป และมีค่า

นํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ( Factor loading ) มากกว่า 0.55 ( Comrey and Lee . 1992) และเม่ือวิเคราะห์

องคป์ระกอบโดยการสกดัองคป์ระกอบ(Factor Extraction ) และการหมุนแกนองคป์ระกอบดว้ย

วิธีแวริแมกซ ์( Varimax  with Kaiser Normalization)พบว่าตวัแปรการร่วมกิจกรรมทางสงัคม

สามารถจดักลุ่มองคป์ระกอบรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี23 แสดงองคป์ระกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ  

    แปรปรวนสะสมของการร่วมกิจกรรมทางสงัคมของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของ

    ประเทศไทย     

      

 

 

องคป์ระกอบ 

( component) 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loading 

ค่าความ

แปรปรวน

ของตวัแปร 

(eigenvalues) 

ค่าความ

แปรปรวน  

ร้อยละ 

( % of 

variance) 

ค่าความ

แปรปรวน

สะสมร้อยละ 

(cumulative%  

) 

ค่าความ

แปรปรวน 

ของตวัแปร 

(eigenvalues) 

ค่าความ

แปรปรวน  

ร้อยละ 

( % of 

variance) 

ค่าความ

แปรปรวน

สะสมร้อยละ

(cumulative 

% ) 

1 9.241 61.610 61.610 6.089 40.596 40.596 

2 1.384 9.229 70.893 4.537 30.243 70.893 

  

            จากตารางท่ี23 พบว่าองคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกน(eigenvalues) มากกวา่ 1.00 มี 2 องคป์ระกอบ 

สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 70.893  

 เม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) ท่ีมากกว่า 1.00 ตามวิธีของไก

เซอร์(Kaiser ) และการเลือกองคป์ระกอบจากจาํนวนตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบท่ีตอ้งมีตวัแปร

บรรยายองคป์ระกอบนั้นๆตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป และมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ( Factor loading )  

0.55 ข้ึนไป พบว่ามี 2 องคป์ระกอบท่ีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา ตวัแปรทั้งหมดมี 15 ตวัแปร 

รายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางท่ี24 แสดงองคป์ระกอบท่ี 1 ของการร่วมกิจกรรมทางสงัคม 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

6 ท่านช่วยดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและสมบติัสาธารณะของหมู่บา้น 0.705 

7 ท่านช่วยกิจกรรมพฒันาหมู่บา้น เช่น ทาํความสะอาด ปลกูตน้ไม ้เมือ

มีโอกาส 

0.790 

8 ท่านเป็นท่ีปรึกษาใหก้บับุคคลหรือองคก์รเม่ือมีโอกาส 0.807 

9 ท่านเขา้ร่วมในการทาํประชาคมหมู่บา้น 0.767 

10 ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการเมือง เช่น ฟังการหาเสียง การรณรงค์

ไม่ขายสิทธ์ิ 

0.594 
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ตารางท่ี24 (ต่อ) 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

11 ท่านถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นประโยชนแก่คนอ่ืนในหมู่บา้น 0.813 

12 ท่านเขา้ร่วมในการประชุม อบรมต่างๆในหมู่บา้นเม่ือมีโอกาส 0.749 

13 ท่านไปร่วมทศันศึกษา ดูงานเม่ือมีโอกาส 0.663 

14 ท่านร่วมกิจกรรมชมรมต่างๆท่ีจดัข้ึนในหมู่บา้น 0.764 

15 ท่านไปพบปะกบัเพ่ือนบา้นท่ีศนูยก์ลางหมู่บา้น  เช่น ร้านกาแฟ  

ลานกีฬา 

0.693 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

6.089 

40.596 

 

 จากตารางท่ี24 พบว่าองคป์ระกอบท่ี 1 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญั จาํนวน 10 ตวัแปร 

มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ( Factor loading )   อยูร่ะหว่าง 0.594 – 0.813 มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) เท่ากบั 6.089 และค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of 

variance) เท่ากบั 40.596 และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 40.596 ซ่ึง

เม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้องคป์ระกอบน้ีมี

ค่าความสาํคญัเป็นอนัดบั 1 

 

ตารางท่ี25  แสดงองคป์ระกอบท่ี 2 ของการร่วมกิจกรรมทางสงัคม 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

1 ท่านไปทาํบุญท่ีวดัในวนัพระหรือวนัสาํคญัทางศาสนา 0.884 

2 ท่านฟังเทศน์ฟังธรรมในวนัพระหรือวนัสาํคญัทางศาสนา 0.898 

3 ท่านเขา้ร่วมถือศีลหรือปฏิบติัธรรมท่ีวดั 0.758 

4 ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีวดัจดัข้ึน เช่น ไปช่วยงานวดั   ทอดกฐิน 0.737 

5 ท่านไปร่วมงานตามประเพณีต่างๆในชุมชน เช่น ลอยกระทง 

สงกรานต ์

0.756 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

4.537 

30.243 
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จากตารางท่ี25 พบว่าองคป์ระกอบท่ี 2 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญั จาํนวน 5 ตวัแปร มี

ค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ( Factor loading )   อยูร่ะหว่าง 0.737– 0.898มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร(eigenvalues) เท่ากบั 4.537และค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

เท่ากบั 30.243และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 30.243ซ่ึงเม่ือเทียบค่า

ความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้องคป์ระกอบน้ีมีค่า

ความสาํคญัเป็นอนัดบั 2 

 

  3.1.2 การวิเคราะห์องคป์ระกอบความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ินของผูสู้งอายใุนเขต

ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย      

 

ตารางท่ี26  แสดงค่า KMO – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy ของความเช่ือ  

    วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

 

KMO – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy  0.811 

Bartlett s Test of Sphericity  Approx.Chi-Square  2668.900 

 df 91 

 Sig .000 

  

 จากตารางท่ี26  แสดงผลการทดสอบ KMO ( Kaiser – Meyer - Olkin Measure of 

Sampling Adequacy : KMO ) เท่ากบั 0.811แสดงถึงความเหมาะสมเพียงพอของขอ้มลูทั้งหมดและ

ตวัแปรต่างๆท่ีสามารถใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบไดใ้นระดบัดีเพราะค่า KMO มีค่าสูงและจาก

การทดสอบ Bartlett s Test of Sphericity พบว่าค่าสถิติ Chi-Square มีนยัสาํคญัทางสถิติ( Sig < 

0.05) แสดงว่าเมทริกซส์หสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆมีความสมัพนัธท์าํใหข้อ้มลูสามารถนาํไป

วิเคราะห์องคป์ระกอบต่อไปได ้ การวิเคราะห์องคป์ระกอบความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินของ

ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย    จาํนวน 14 ตวัแปรโดยมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ คือ  

ค่าไอเกน (Eigenvalue) มากกว่า 1.00 ตามวิธีของไกเซอร์ ( Kaiser )และการเลือกองคป์ระกอบจาก

จาํนวนตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบท่ีตอ้งมีตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบนั้น ตๆั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึน

ไป และมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ( Factor loading ) มากกว่า 0.55 ( Comrey and Lee . 1992) และ

เม่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยการสกดัองคป์ระกอบ(Factor Extraction ) และการหมุนแกน
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องคป์ระกอบดว้ยวิธีแวริแมกซ ์( Varimax  with Kaiser Normalization)พบว่าตวัแปรความเช่ือดา้น

วฒันธรรมทอ้งถ่ินสามารถจดักลุ่มองคป์ระกอบรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

ตารางท่ี27  แสดงองคป์ระกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ   

     แปรปรวนสะสมของความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ินของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก

     ของประเทศไทย     

      

 

 

องคป์ระกอบ 

( component) 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loading 

ค่าความ

แปรปรวน

ของตวัแปร 

(eigenvalues) 

ค่าความ

แปรปรวน  

ร้อยละ 

( % of 

variance) 

ค่าความ

แปรปรวน

สะสมร้อยละ 

(cumulative%  

) 

ค่าความ

แปรปรวน 

ของตวัแปร 

(eigenvalues) 

ค่าความ

แปรปรวน  

ร้อยละ 

( % of 

variance) 

ค่าความ

แปรปรวน

สะสมร้อยละ

(cumulative 

% ) 

1 5.311 37.933 37.933 3.832 27.373 27.373 

2 2.258 16.130 54.123 2.881 20.575 47.948 

3 1.131 8.078 62.201 1.987 14.193 62.141 

 

     จากตารางท่ี27 พบว่าองคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกน(eigenvalues) มากกว่า 1.00 มี 3 องคป์ระกอบ 

สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 62.141  

 เม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) ท่ีมากกว่า 1.00 ตามวิธีของไก

เซอร์(Kaiser ) และการเลือกองคป์ระกอบจากจาํนวนตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบท่ีตอ้งมีตวัแปร

บรรยายองคป์ระกอบนั้นๆตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป และมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ( Factor loading )  

0.55 ข้ึนไป พบว่ามี 2 องคป์ระกอบท่ีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา ตวัแปรทั้งหมดมี 10 ตวัแปร 

รายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี28  แสดงองคป์ระกอบท่ี 1 ของความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

3 ท่านเช่ือว่าการใชย้าเสน้ปิดท่ีบาดแผล ช่วยหา้มเลือดได ้ 0.629 

9 ท่านเช่ือว่าการรับประทานไข่ จะทาํใหบ้าดแผลปูดโปน 0.786 

10 ท่านเช่ือว่าการรับประทานขา้วเหนียว จะทาํใหแ้ผลอกัเสบ  

หายชา้ 

0.764 

11 ท่านเช่ือว่าการรับประทานผลไมบ้างชนิด เช่น สาเก ทาํให้

แผลท่ีเกิดจากโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธรุ์นแรงข้ึน   

0.737 

12 ท่านเช่ือว่าการรับประทานผลไมท่ี้มีรสเปร้ียว เช่น มะยม 

มะดนั  ทาํใหแ้ผลอกัเสบ หายชา้ 

0.773 

14 ท่านเช่ือว่าหากเป็นสุกใสแลว้รับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูง  

จะทาํใหแ้ผลหายชา้ 

0.792 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

3.832 

27.373 

    

  จากตารางท่ี28 พบว่าองคป์ระกอบท่ี 1 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญั จาํนวน 6 ตวัแปร มี

ค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ( Factor loading )   อยูร่ะหว่าง 0.629 – 0.792 มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) เท่ากบั 3.832และค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of 

variance) เท่ากบั 27.373และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 27.373ซ่ึง

เม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้องคป์ระกอบน้ีมี

ค่าความสาํคญัเป็นอนัดบั 1 

 

ตารางท่ี 29 องคป์ระกอบท่ี 2 ของความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

1 ท่านเช่ือว่าการกวาดยาทาํใหเ้ด็กท่ีเป็นไข ้อาการดีข้ึนได ้ 0.865 

2 ท่านเช่ือว่าการเขียนรูปเสือท่ีแกม้  ช่วยใหอ้าการของโรคคางทูม

ดีข้ึนหรือหายได ้

0.783 
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) 

 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

4 ท่านเช่ือว่า การรับประทานผลไมบ้างชนิด เช่น มะละกอ ฝร่ัง  

จะทาํใหไ้ขไ้ม่ลดหรือสูงข้ึนได ้

0.657 

5 ท่านเช่ือว่าถา้เป็นโรคงูสวดั หากมีผืน่ข้ึนรอบตวัจะรักษาไม่หาย

และเสียชีวิต ได ้

0.669 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

2.881 

20.575 

 

 จากตารางท่ี29 พบว่าองคป์ระกอบท่ี 2 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญั จาํนวน 4 ตวัแปร มี

ค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ( Factor loading )   อยูร่ะหว่าง 0.657– 0.865 มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) เท่ากบั 2.881 และค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of 

variance) เท่ากบั 20.575และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 20.575ซ่ึง

เม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้องคป์ระกอบน้ีมี

ค่าความสาํคญัเป็นอนัดบั 2 

 

  3.1.3 การวิเคราะห์องคป์ระกอบความรู้การดูแลสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย     

 

ตารางท่ี 30 แสดงค่า KMO – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy ของความรู้การดูแล

     สุขภาพ 

 

KMO – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy  0.646 

Bartlett s Test of Sphericity  Approx.Chi-Square  1059.147 

 df 120 

 Sig .000 
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 จากตารางท่ี30 แสดงผลการทดสอบ KMO ( Kaiser – Meyer - Olkin Measure of 

Sampling Adequacy : KMO ) เท่ากบั 0.6461แสดงถึงความเหมาะสมเพียงพอของขอ้มลูทั้งหมด

และตวัแปรต่างๆท่ีสามารถใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบไดใ้นระดบัพอใชเ้พราะค่า KMO มีค่าปาน

กลางและจากการทดสอบ Bartlett s Test of Sphericity พบว่าค่าสถิติ Chi-Square มีนยัสาํคญัทาง

สถิติ( Sig < 0.05) แสดงว่าเมทริกซส์หสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆมีความสมัพนัธท์าํใหข้อ้มลู

สามารถนาํไปวิเคราะห์องคป์ระกอบต่อไปได ้ การวิเคราะห์องคป์ระกอบความรู้การดูแลสุขภาพ

ของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย    จาํนวน 16 ตวัแปรโดยมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 

คือ  ค่าไอเกน (Eigenvalue) มากกว่า 1.00 ตามวิธีของไกเซอร์ ( Kaiser )และการเลือกองคป์ระกอบ

จากจาํนวนตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบท่ีตอ้งมีตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบนั้น ตๆั้งแต่ 3 ตวัแปร

ข้ึนไป และมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ( Factor loading ) มากกว่า 0.55 ( Comrey and Lee . 1992) 

และเม่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยการสกดัองคป์ระกอบ(Factor Extraction ) และการหมุนแกน

องคป์ระกอบดว้ยวิธีแวริแมกซ ์( Varimax  with Kaiser Normalization)พบว่าตวัแปรความรู้การดูแล

สุขภาพ      สามารถจดักลุ่มองคป์ระกอบรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 31  แสดงองคป์ระกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ     

       แปรปรวนสะสมของความรู้การดูแลสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของ

      ประเทศไทย         

 

 

องคป์ระกอบ 

( component) 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loading 

ค่าความ

แปรปรวน

ของตวัแปร 

(eigenvalues) 

ค่าความ

แปรปรวน  

ร้อยละ 

( % of 

variance) 

ค่าความ

แปรปรวน

สะสมร้อยละ 

(cumulative%  

) 

ค่าความ

แปรปรวน 

ของตวัแปร 

(eigenvalues) 

ค่าความ

แปรปรวน  

ร้อยละ 

( % of 

variance) 

ค่าความ

แปรปรวน

สะสมร้อยละ

(cumulative 

% ) 

1 3.048 19.052 19.052 2.957 18.595 18.595 

2 1.747 10.918 29.970 1.723 10.769 29.364 

3 1.376 8.602 38.572 1.473 9.209 38.573 

4 1.226 7.661 46.234    

5 1.162 7.262 53.496    

6 1.104 6.902 60.398    
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              จากตารางท่ี31 พบว่าองคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกน(eigenvalues) มากกว่า 1.00 มี 3 

องคป์ระกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 60.398 

 เม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) ท่ีมากกว่า 1.00 ตามวิธีของไก

เซอร์(Kaiser ) และการเลือกองคป์ระกอบจากจาํนวนตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบท่ีตอ้งมีตวัแปร

บรรยายองคป์ระกอบนั้นๆตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป และมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ( Factor loading )  

0.55 ข้ึนไป พบว่ามี 2 องคป์ระกอบท่ีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา ตวัแปรทั้งหมดมี 9 ตวัแปร 

รายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางท่ี32 แสดงองคป์ระกอบท่ี 1 ของความรู้การดูแลสุขภาพ 

 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

4 ผูท่ี้มีโรคประจาํตวั เช่น โรคหวัใจ โรคเบาหวาน โรคความดนั

โลหิตสูงไม่ควรออกกาํลงักายทุกชนิด 

0.598 

5 การออกกาํลงักายเสร็จใหม่ ๆ ควรอาบนํ้ าทนัที เพ่ือความสดช่ืน

ของร่างกาย 

0.593 

10 ผูสู้งอายคุวรนอนในหอ้งท่ีปิดหนา้ต่างมิดชิดเพ่ือป้องกนัฝุ่ น

ละอองและเช้ือโรคต่างๆ 

0.675 

13 การด่ืมสุราเพียงเลก็นอ้ยในแต่ละวนัไม่มีผลเสียต่อร่างกาย 0.660 

14 การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด คือ การนอนหลบัเพียง

อยา่งเดียว 

0.720 

16 เม่ือมีปัญหาไม่สบายใจ ควรคิดหาทางออกใหไ้ดด้ว้ยตนเอง ไม่

จาํเป็นตอ้งปรึกษาใคร 

0.644 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

2.957 

18.595 

    

  จากตารางท่ี32 พบว่าองคป์ระกอบท่ี 1 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญั จาํนวน 6 ตวัแปร มี

ค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ( Factor loading )   อยูร่ะหว่าง 0.593– 0.720มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร(eigenvalues) เท่ากบั 2.957และค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

เท่ากบั 18.595และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 18.595ซ่ึงเม่ือเทียบค่า
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ความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้องคป์ระกอบน้ีมีค่าความ 

สาํคญัเป็นอนัดบั 1 

 

ตารางท่ี33 แสดงองคป์ระกอบท่ี 2  ของความรู้การดูแลสุขภาพ 

 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

1 เน้ือปลา  ไข่ และถัว่เป็นอาหารท่ีควรกินเพราะช่วยซ่อมแซม

ส่วนท่ีสึกหรอ 

0.580 

3 ไขมนัท่ีมาจากสตัวมี์อนัตรายต่อร่างกายมากกว่าไขมนัจากพืช 0.584 

8 เราควรแปรงฟันอยา่งนอ้ยวนัละ 1 คร้ัง 0.579 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

1.723 

10.769 

 

 จากตารางท่ี33 พบว่าองคป์ระกอบท่ี 2 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญั จาํนวน 6 ตวัแปร มี

ค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ( Factor loading )   อยูร่ะหว่าง 0.579– 0.584มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร(eigenvalues) เท่ากบั 1.723และค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

เท่ากบั 10.769และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 10.769ซ่ึงเม่ือเทียบค่า

ความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้องคป์ระกอบน้ีมีค่า

ความสาํคญัเป็นอนัดบั 2 

 

 3.1.4 การวิเคราะห์องคป์ระกอบความเช่ือดา้นสุขภาพ  ของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย    

 

ตารางท่ี 34 แสดงค่า KMO – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy ของความเช่ือดา้น

     สุขภาพ   

KMO – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy  0.925 

Bartlett s Test of Sphericity  Approx.Chi-Square  4290.873 

 df 120 

 Sig .000 

   ส
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 จากตารางท่ี34 แสดงผลการทดสอบ KMO ( Kaiser – Meyer - Olkin Measure of 

Sampling Adequacy : KMO ) เท่ากบั 0.925แสดงถึงความเหมาะสมเพียงพอของขอ้มลูทั้งหมดและ

ตวัแปรต่างๆท่ีสามารถใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบไดใ้นระดบัดีเพราะค่า KMO มีค่าสูงและจาก

การทดสอบ Bartlett s Test of Sphericity พบว่าค่าสถิติ Chi-Square มีนยัสาํคญัทางสถิติ( Sig < 

0.05) แสดงว่าเมทริกซส์หสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆมีความสมัพนัธท์าํใหข้อ้มลูสามารถนาํไป

วิเคราะห์องคป์ระกอบต่อไปได ้ การวิเคราะห์องคป์ระกอบความเช่ือดา้นสุขภาพของผูสู้งอายใุน

เขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย    จาํนวน 16 ตวัแปรโดยมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ คือ  ค่าไอเกน 

(Eigenvalue) มากกว่า 1.00 ตามวิธีของไกเซอร์ ( Kaiser )และการเลือกองคป์ระกอบจากจาํนวนตวั

แปรในแต่ละองคป์ระกอบท่ีตอ้งมีตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบนั้นๆตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป และมีค่า

นํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ( Factor loading ) มากกว่า 0.55 ( Comrey and Lee . 1992) และเม่ือวิเคราะห์

องคป์ระกอบโดยการสกดัองคป์ระกอบ(Factor Extraction ) และการหมุนแกนองคป์ระกอบดว้ย

วิธีแวริแมกซ ์( Varimax  with Kaiser Normalization)พบว่าตวัแปรความเช่ือดา้นสุขภาพ   สามารถ

จดักลุ่มองคป์ระกอบรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 35  แสดงองคป์ระกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ     

       แปรปรวนสะสมของความเช่ือดา้นสุขภาพ ของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของ

      ประเทศไทย         

 

 

องคป์ระกอบ 

( component) 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loading 

ค่าความ

แปรปรวน

ของตวัแปร 

(eigenvalues) 

ค่าความ

แปรปรวน  

ร้อยละ 

( % of 

variance) 

ค่าความ

แปรปรวน

สะสมร้อยละ 

(cumulative%  

) 

ค่าความ

แปรปรวน 

ของตวัแปร 

(eigenvalues) 

ค่าความ

แปรปรวน  

ร้อยละ 

( % of 

variance) 

ค่าความ

แปรปรวน

สะสมร้อยละ

(cumulative 

% ) 

1 8.604 53.777 53.777 6.140 38.376 38.376 

2 1.110 6.938 60.715 3.574 22.339 60.715 

          

   จากตารางท่ี35 พบว่าองคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกน(eigenvalues) มากกว่า 1.00 มี 2 

องคป์ระกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 60.715 

 เม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) ท่ีมากกว่า 1.00 ตามวิธีของไก

เซอร์(Kaiser ) และการเลือกองคป์ระกอบจากจาํนวนตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบท่ีตอ้งมีตวัแปร

บรรยายองคป์ระกอบนั้นๆตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป และมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ( Factor loading )  

   ส
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192 

0.55 ข้ึนไป พบว่ามี 2 องคป์ระกอบท่ีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา ตวัแปรทั้งหมดมี 16 ตวัแปร 

รายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางท่ี36 แสดงองคป์ระกอบท่ี 1 ของความเช่ือดา้นสุขภาพ 

 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

1 ท่านเช่ือว่าการหลีกเล่ียงรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูง 

ช่วยป้องกนัโรคไขมนัอุดตนัได ้

0.703 

3 ท่านเช่ือว่าการลา้งมือก่อนกินอาหารช่วยป้องกนัโรคติดต่อ

ได ้

0.742 

4 ท่านเช่ือว่าแมจ้ะอยูใ่นวยัสูงอายกุ็ควรออกกาํลงักายอยา่ง

ต่อเน่ืองเพราะทาํใหร่้างกายแข็งแรง 

0.582 

5 ท่านเช่ือว่าการงดด่ืมสุรา  ช่วยลดความเส่ียงต่อโรคความดนั

โลหิตสูง 

0.692 

6 ท่านเช่ือว่าการตรวจสุขภาพช่วยใหท้ราบอาการผดิปกติท่ี

เกิดข้ึนและรักษาไดท้นั 

0.750 

7 ท่านเช่ือว่าการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของแพทยอ์ยา่ง

เคร่งครัด มีผลดีต่อตนเอง 

0.751 

8 ท่านเช่ือว่าการตรวจสุขภาพเป็นส่ิงจาํเป็น แมว้่าจะดแูล

สุขภาพตนเองดีแลว้ ก็ตาม 

0.731 

10 ท่านเช่ือว่าการไม่ออกกาํลงักายทาํใหร่้างกายอ่อนแอและ

เป็นโรคอว้นได ้

0.694 

11 ท่านเช่ือว่าการไม่รักษาความสะอาดร่างกายอาจทาํใหเ้ป็น

โรคผวิหนงัได ้

0.683 

14 ท่านเช่ือว่าการไม่ตรวจสุขภาพ อาจทาํใหอ้าการผดิปกติท่ี

เกิดข้ึนรุนแรงข้ึนได ้

0.748 

16 ท่านเช่ือว่าการไม่รู้จกัผอ่นคลายความเครียด มีผลเสียต่อ

สุขภาพจิต 

0.698 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

6.140 

38.376 
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      จากตารางท่ี36 พบว่าองคป์ระกอบท่ี 1 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญั จาํนวน 11 ตวัแปร 

มีค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ( Factor loading )   อยูร่ะหว่าง 0.582– 0.751มีค่าความ

แปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) เท่ากบั 6.140และค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of 

variance) เท่ากบั 38.376และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 38.376ซ่ึง

เม่ือเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้องคป์ระกอบน้ีมี

ค่าความสาํคญัเป็นอนัดบั 1 

 

 

ตารางท่ี37 แสดงองคป์ระกอบท่ี 2 ของความเช่ือดา้นสุขภาพ 

 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

2 ท่านเช่ือว่าการกินอาหารครบ5 หมู่ทาํใหร่้างกายแข็งแรง 0.718 

9 ท่านเช่ือว่าการบริโภคอาหารหวานจดัเป็นประจาํทาํใหเ้ส่ียงต่อ

การเป็นโรคเบาหวานได ้

0.816 

12 ท่านเช่ือว่าหากเป็นโรคแลว้ละเลยการดูแลอาหารการกิน  ทาํ

ใหอ้าการของโรครุนแรงข้ึนได ้

0.651 

13 ท่านเช่ือว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมบางชนิด  เช่น  ชา กาแฟ  ทาํให้

เส่ียงต่อโรค 

0.612 

15 ท่านเช่ือว่าความประมาท  ไม่ระมดัระวงั ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้ 0.583 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

3.574 

22.339 

  

 จากตารางท่ี37 พบว่าองคป์ระกอบท่ี 2 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญั จาํนวน 6 ตวัแปร มี

ค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ( Factor loading )   อยูร่ะหว่าง 0.583– 0.816มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร(eigenvalues) เท่ากบั 3.574และค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

เท่ากบั 22.339และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 22.339ซ่ึงเม่ือเทียบค่า

ความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้องคป์ระกอบน้ีมีค่า

ความสาํคญัเป็นอนัดบั 2 
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 3.1.5 การวิเคราะห์องคป์ระกอบแรงสนบัสนุนทางสงัคมของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย      

 

ตารางท่ี 38  แสดงค่า KMO – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacyของแรงสนบัสนุน

       ทางสงัคม 

 

KMO – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy  0.927 

Bartlett s Test of Sphericity  Approx.Chi-Square  6909.886 

 df 136 

 Sig .000 

  

 จากตารางท่ี38 แสดงผลการทดสอบ KMO ( Kaiser – Meyer - Olkin Measure of 

Sampling Adequacy : KMO ) เท่ากบั 0.927แสดงถึงความเหมาะสมเพียงพอของขอ้มลูทั้งหมดและ

ตวัแปรต่างๆท่ีสามารถใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบไดใ้นระดบัดีเพราะค่า KMO มีค่าสูงและจาก

การทดสอบ Bartlett s Test of Sphericity พบว่าค่าสถิติ Chi-Square มีนยัสาํคญัทางสถิติ( Sig < 

0.05) แสดงว่าเมทริกซส์หสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆมีความสมัพนัธท์าํใหข้อ้มลูสามารถนาํไป

วิเคราะห์องคป์ระกอบต่อไปได ้ การวิเคราะห์องคป์ระกอบแรงสนบัสนุนทางสงัคมของผูสู้งอายใุน

เขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย    จาํนวน 17 ตวัแปรโดยมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ คือ  ค่าไอเกน 

(Eigenvalue) มากกว่า 1.00 ตามวิธีของไกเซอร์ ( Kaiser )และการเลือกองคป์ระกอบจากจาํนวนตวั

แปรในแต่ละองคป์ระกอบท่ีตอ้งมีตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบนั้นๆตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป และมีค่า

นํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ( Factor loading ) มากกว่า 0.55 ( Comrey and Lee . 1992) และเม่ือวิเคราะห์

องคป์ระกอบโดยการสกดัองคป์ระกอบ(Factor Extraction ) และการหมุนแกนองคป์ระกอบดว้ย

วิธีแวริแมกซ ์( Varimax  with Kaiser Normalization)พบว่าตวัแปรแรงสนบัสนุนทางสงัคมสามารถ

จดักลุ่มองคป์ระกอบรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 39  แสดงองคป์ระกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ  

      แปรปรวนสะสมของแรงสนบัสนุนทางสงัคมของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของ

     ประเทศไทย         

 

 

องคป์ระกอบ 

( component) 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loading 

ค่าความ

แปรปรวน

ของตวัแปร 

(eigenvalues) 

ค่าความ

แปรปรวน  

ร้อยละ 

( % of 

variance) 

ค่าความ

แปรปรวน

สะสมร้อยละ 

(cumulative%  

) 

ค่าความ

แปรปรวน 

ของตวัแปร 

(eigenvalues) 

ค่าความ

แปรปรวน  

ร้อยละ 

( % of 

variance) 

ค่าความ

แปรปรวน

สะสมร้อยละ

(cumulative 

% ) 

1 10.212 60.072 60.072 6.342 37.304 37.304 

2 1.971 11.595 71.667 3.730 21.941 59.245 

3 1.064 6.261 77.928 3.176 18.683 77.928 

      

   จากตารางท่ี39 พบว่าองคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกน(eigenvalues) มากกว่า 1.00 มี 3 

องคป์ระกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 77.928    

 เม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) ท่ีมากกว่า 1.00 ตามวิธีของไก

เซอร์(Kaiser ) และการเลือกองคป์ระกอบจากจาํนวนตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบท่ีตอ้งมีตวัแปร

บรรยายองคป์ระกอบนั้นๆตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป และมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ( Factor loading )  

0.55 ข้ึนไป พบว่ามี 3 องคป์ระกอบท่ีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา ตวัแปรทั้งหมดมี 17 ตวัแปร 

รายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางท่ี40 แสดงองคป์ระกอบท่ี 1 ของแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

1 บุคคลในครอบครัวช่ืนชมท่านเม่ือท่านดูแลสุขภาพตนเองดี 0.860 

2 บุคคลในครอบครัวไดใ้หก้าํลงัใจ เม่ือท่าน เกิดความทอ้แทจ้าก

ปัญหาส่วนตวัและปัญหาการเจ็บป่วย 

0.766 

3 เม่ือท่านเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบายบุคคลใน ครอบครัวถามถึง

อาการของท่านดว้ยความเป็นห่วง 

0.809 

4 แมจ้ะมีเร่ืองขดัแยง้เกิดข้ึน บุคคลในครอบครัวก็ยงัพดูกบัท่าน

ดว้ยเหตุผล ไม่แสดงอารมณ์โกรธ 

0.816 
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ตารางท่ี40  (ต่อ) 

 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

5 บุคคลในครอบครัวใส่ใจความเป็นอยูข่องท่าน 0.845 

6 เม่ือท่านมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือมีส่ิงกงัวลใจ บุคคลใน

ครอบครัวไดใ้หค้าํแนะนาํแก่ท่าน 

0.796 

7 ท่านไดรั้บคาํแนะนาํเร่ืองการรับประทานอาหารจากบุคคลใน

ครอบครัว 

0.741 

8 บุคคลในครอบครัวไดใ้หค้าํแนะนาํเก่ียวกบัการออกกาํลงักายท่ี

เหมาะสมกบัท่าน 

0.663 

9 บุคคลในครอบครัวคน้หาความรู้เก่ียวกบัสุขภาพ จากส่ือต่าง ๆ 

เช่น นิตยสาร โทรทศัน ์ มาบอกท่าน 

0.681 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

6.342 

37.304 

    

  จากตารางท่ี40 พบว่าองคป์ระกอบท่ี 1 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญั จาํนวน 9 ตวัแปร มี

ค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ( Factor loading )   อยูร่ะหว่าง 0.663– 0.860มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร(eigenvalues) เท่ากบั 6.342และค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

เท่ากบั 37.304และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 37.304ซ่ึงเม่ือเทียบค่า

ความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้องคป์ระกอบน้ีมีค่า

ความสาํคญัเป็นอนัดบั 1 

 

ตารางท่ี41 แสดงองคป์ระกอบท่ี 2 ของแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

10 เม่ือเจ็บป่วย ท่านไดรั้บคาํแนะนาํเร่ืองการพกัผอ่นและ

รับประทานอาหารท่ีเหมาะสม จากบุคลากรสาธารณสุข 

0.661 

15 ท่านไดรั้บส่ิงของหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกในการออกกาํลงั

กายจากหน่วยงานของรัฐ เช่น อบต. สถานีอนามยั 

0.826 
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ตารางท่ี41 (ต่อ) 

 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

16 บุคลากรสาธารณสุขใหค้วามรู้ ข่าวสารเก่ียวกบัการดูแลภาพ

แก่ท่าน 

0.852 

17 บุคลากรสาธารณสุขไปดูแลท่านท่ีบา้นเม่ือเจ็บป่วย ไม่

สามารถไปรับบริการท่ีสถานบริการได ้

0.870 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

3.730 

21.941 

  

จากตารางท่ี41 พบว่าองคป์ระกอบท่ี 2 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญั จาํนวน 4 ตวัแปร มี

ค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ( Factor loading )   อยูร่ะหว่าง 0.661– 0.870มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร(eigenvalues) เท่ากบั 3.730และค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

เท่ากบั 21.941และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 21.941ซ่ึงเม่ือเทียบค่า

ความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้องคป์ระกอบน้ีมีค่า

ความสาํคญัเป็นอนัดบั 2 

 

ตารางท่ี42 แสดงองคป์ระกอบท่ี3 ของแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

11 ท่านไดรั้บค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาลจาก

บุคคลในบา้น 

0.712 

12 เม่ือท่านไม่สบาย บุคคลในครอบครัวพ่านไปพบแพทย ์ 0.789 

13 บุคคลในครอบครัวจดัเตรียมอาหารท่ีถกูหลกัโภชนาการให้

ท่านรับประทาน 

0.732 

14 บุคคลในครอบครัวจดัซ้ือส่ิงของท่ีจาํเป็นเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุท่ี

อาจเกิดข้ึนกบัท่าน 

0.767 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

3.176 

18.683 
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 จากตารางท่ี42 พบว่าองคป์ระกอบท่ี 3 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญั จาํนวน 4 ตวัแปร มี

ค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ( Factor loading )   อยูร่ะหว่าง 0.712– 0.789มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร(eigenvalues) เท่ากบั 3.176และค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

เท่ากบั 18.683และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 18.683ซ่ึงเม่ือเทียบค่า

ความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้องคป์ระกอบน้ีมีค่า

ความสาํคญัเป็นอนัดบั 3 

  

 3.1.6 การวิเคราะห์องคป์ระกอบความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนของผูสู้งอายใุนเขต

ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย      

 

ตารางท่ี 43 แสดงค่า KMO – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy ของความเช่ือ        

     ประสิทธิภาพแห่งตน 

KMO – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy  0.891 

Bartlett s Test of Sphericity  Approx.Chi-Square  6708.792 

 df 276 

 Sig .000 

  

 จากตารางท่ี43 แสดงผลการทดสอบ KMO ( Kaiser – Meyer - Olkin Measure of 

Sampling Adequacy : KMO ) เท่ากบั 0.891แสดงถึงความเหมาะสมเพียงพอของขอ้มลูทั้งหมดและ

ตวัแปรต่างๆท่ีสามารถใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบไดใ้นระดบัดีเพราะค่า KMO มีค่าสูงและจาก

การทดสอบ Bartlett s Test of Sphericity พบว่าค่าสถิติ Chi-Square มีนยัสาํคญัทางสถิติ( Sig < 

0.05) แสดงว่าเมทริกซส์หสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆมีความสมัพนัธท์าํใหข้อ้มลูสามารถนาํไป

วิเคราะห์องคป์ระกอบต่อไปได ้ การวิเคราะห์องคป์ระกอบความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนของ

ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย    จาํนวน 24 ตวัแปรโดยมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ คือ  

ค่าไอเกน (Eigenvalue) มากกว่า 1.00 ตามวิธีของไกเซอร์ ( Kaiser )และการเลือกองคป์ระกอบจาก

จาํนวนตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบท่ีตอ้งมีตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบนั้น ตๆั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึน

ไป และมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ( Factor loading ) มากกว่า 0.55 ( Comrey and Lee . 1992) และ

เม่ือวิเคราะห์องคป์ระกอบโดยการสกดัองคป์ระกอบ(Factor Extraction ) และการหมุนแกน
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องคป์ระกอบดว้ยวิธีแวริแมกซ ์( Varimax  with Kaiser Normalization)พบว่าตวัแปรความเช่ือ

ประสิทธิภาพแห่งตนสามารถจดักลุ่มองคป์ระกอบรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 44  แสดงองคป์ระกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ 

        แปรปรวนสะสมของความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาค 

       ตะวนัตกของประเทศไทย    

      

 

 

องคป์ระกอบ 

( component) 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loading 

ค่าความ

แปรปรวน

ของตวัแปร 

(eigenvalues) 

ค่าความ

แปรปรวน  

ร้อยละ 

( % of 

variance) 

ค่าความ

แปรปรวน

สะสมร้อยละ 

(cumulative%  

) 

ค่าความ

แปรปรวน 

ของตวัแปร 

(eigenvalues) 

ค่าความ

แปรปรวน  

ร้อยละ 

( % of 

variance) 

ค่าความ

แปรปรวน

สะสมร้อยละ

(cumulative 

% ) 

1 9.826 40.944 40.944 4.313 17.969 17.969 

2 2.804 11.685 52.628 4.008 16.700 34.669 

3 1.757 7.319 59.947 3.700 15.419 50.088 

4 1.017 4.462 64.410 2.510 10.458 60.546 

       

  จากตารางท่ี44 พบว่าองคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกน(eigenvalues) มากกว่า 1.00 มี 4 

องคป์ระกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 60.546    

 เม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) ท่ีมากกว่า 1.00 ตามวิธีของไก

เซอร์(Kaiser ) และการเลือกองคป์ระกอบจากจาํนวนตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบท่ีตอ้งมีตวัแปร

บรรยายองคป์ระกอบนั้นๆตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป และมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ( Factor loading )  

0.55 ข้ึนไป พบว่ามี 4 องคป์ระกอบท่ีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา ตวัแปรทั้งหมดมี 19 ตวัแปร 

รายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี45 แสดงองคป์ระกอบท่ี 1 ของความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน 

 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

19 แมอ้ายจุะมากข้ึนแต่ท่านก็สามารถดูแลตนเองใหป้ราศจากโรค

ได ้

0.634 

20 ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 0.743 

21 ท่านสามารถจดัการกบัความเครียดของท่านได ้ 0.893 

22 ท่านสามารถควบคุมตนเองใหมี้จิตใจแจ่มใส  

เบิกบานได ้

0.796 

23 ท่านสามารถประเมินสุขภาพจิตของตนเองได ้ 0.768 

24 ท่านสามารถใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ได ้ 0.760 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

4.313 

17.969 

    

  จากตารางท่ี45 พบว่าองคป์ระกอบท่ี 1 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญั จาํนวน 6 ตวัแปร มี

ค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ( Factor loading )   อยูร่ะหว่าง 0.634– 0.893มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร(eigenvalues) เท่ากบั 4.313และค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

เท่ากบั 17.969และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 17.969ซ่ึงเม่ือเทียบค่า

ความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้องคป์ระกอบน้ีมีค่า

ความสาํคญัเป็นอนัดบั 1 

 

ตารางท่ี46 แสดงองคป์ระกอบท่ี 2 ของความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน 

 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

9 ท่านสามารถทาํงานบา้นเลก็ๆนอ้ยๆเพ่ือใหร่้างกายมีการ

เคล่ือนไหวอยา่งเพียงพอ 

0.585 

10 ท่านสามารถตดัเลบ็มือ เทา้ ไดด้ว้ยตนเอง 0.755 

11 ท่านสามารถสระผม อาบนํ้ า ไดด้ว้ยตนเอง 0.846 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

201 

ตารางท่ี46 แสดงองคป์ระกอบท่ี 2 ของความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน (ต่อ) 

 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

12 ท่านสามารถแปรงฟันไดด้ว้ยตนเอง 0.796 

13 ท่านสามารถทาํความสะอาดเส้ือผา้ไดเ้อง 0.844 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

4.008 

16.700 

 

 จากตารางท่ี46 พบว่าองคป์ระกอบท่ี 2 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญั จาํนวน 5 ตวัแปร มี

ค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ( Factor loading )   อยูร่ะหว่าง 0.585– 0.846มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร(eigenvalues) เท่ากบั 4.008และค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

เท่ากบั 16.700และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 16.700ซ่ึงเม่ือเทียบค่า

ความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้องคป์ระกอบน้ีมีค่า

ความสาํคญัเป็นอนัดบั 2 

 

ตารางท่ี 47  แสดงองคป์ระกอบท่ี 3 ของความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน 

 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

1 ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อตนเอง 0.680 

2 ท่านสามารถหาซ้ืออาหารท่ีปลอดภยัต่อการบริโภค 0.581 

4 ท่านสามารถควบคุมตนเองใหห้ลีกเล่ียงจากอาหารใส่สีฉูดฉาดน่า

รับประทานได ้

0.734 

5 ท่านสามารถควบคุมตนเองใหห้ลีกเล่ียงจากขนมหวานจดัชนิด

ต่างๆได ้

0.814 

6 ท่านสามารถเลือกวิธีการออกกาํลงักายท่ีเหมาะกบัวยั 

ของท่านได ้

0.551 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

3.700 

15.419 
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 จากตารางท่ี47 พบว่าองคป์ระกอบท่ี 3 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญั จาํนวน 5 ตวัแปร มี

ค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ( Factor loading )   อยูร่ะหว่าง 0.551– 0.814มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร(eigenvalues) เท่ากบั 3.700และค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

เท่ากบั 15.419และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 15.419ซ่ึงเม่ือเทียบค่า

ความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้องคป์ระกอบน้ีมีค่า

ความสาํคญัเป็นอนัดบั 3 

 

 

ตารางท่ี48  แสดงองคป์ระกอบท่ี 4 ของความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน 

 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

14 ท่านสามารถสงัเกตอาการผดิปกติต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองได ้ 0.552 

15 ท่านสามารถปฏิบติัตามคาํแนะนาํของแพทยไ์ดห้ากมีโรค

ประจาํตวั 

0.644 

17 ท่านทราบว่าควรตรวจสุขภาพเพ่ือคดักรองโรคใดบา้งท่ีอาจเกิด

กบัท่าน 

0.762 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

2.510 

10.458 

 

 จากตารางท่ี48 พบว่าองคป์ระกอบท่ี 4 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญั จาํนวน 3 ตวัแปร มี

ค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ( Factor loading )   อยูร่ะหว่าง 0.552– 0.762มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร(eigenvalues) เท่ากบั 3.574และค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

เท่ากบั 10.458และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 10.458ซ่ึงเม่ือเทียบค่า

ความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้องคป์ระกอบน้ีมีค่า

ความสาํคญัเป็นอนัดบั 4 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

203 

 3.1.7 การวิเคราะห์องคป์ระกอบการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย      

 

ตารางท่ี49 แสดงค่า KMO – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy ของการเขา้ถึงแหล่ง

    เรียนรู้ 

 

KMO – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy  0.901 

Bartlett s Test of Sphericity  Approx.Chi-Square  3117.911 

 df 55 

 Sig .000 

  

 จากตารางท่ี49 แสดงผลการทดสอบ KMO ( Kaiser – Meyer - Olkin Measure of 

Sampling Adequacy : KMO ) เท่ากบั 0.9011แสดงถึงความเหมาะสมเพียงพอของขอ้มลูทั้งหมด

และตวัแปรต่างๆท่ีสามารถใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบไดใ้นระดบัดีเพราะค่า KMO มีค่าสูงและ

จากการทดสอบ Bartlett s Test of Sphericity พบว่าค่าสถิติ Chi-Square มีนยัสาํคญัทางสถิติ( Sig < 

0.05) แสดงว่าเมทริกซส์หสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆมีความสมัพนัธท์าํใหข้อ้มลูสามารถนาํไป

วิเคราะห์องคป์ระกอบต่อไปได ้ การวิเคราะห์องคป์ระกอบการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ของผูสู้งอายใุน

เขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย    จาํนวน 11 ตวัแปรโดยมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ คือ  ค่าไอเกน 

(Eigenvalue) มากกว่า 1.00 ตามวิธีของไกเซอร์ ( Kaiser )และการเลือกองคป์ระกอบจากจาํนวนตวั

แปรในแต่ละองคป์ระกอบท่ีตอ้งมีตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบนั้นๆตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป และมีค่า

นํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ( Factor loading ) มากกว่า 0.55 ( Comrey and Lee . 1992) และเม่ือวิเคราะห์

องคป์ระกอบโดยการสกดัองคป์ระกอบ(Factor Extraction ) และการหมุนแกนองคป์ระกอบดว้ย

วิธีแวริแมกซ ์( Varimax  with Kaiser Normalization)พบว่าตวัแปรการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้สามารถ

จดักลุ่มองคป์ระกอบรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางท่ี 50  แสดงองคป์ระกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ  

      แปรปรวนสะสมของการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของ

      ประเทศไทย        

  

 

 

องคป์ระกอบ 

( component) 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loading 

ค่าความ

แปรปรวน

ของตวัแปร 

(eigenvalues) 

ค่าความ

แปรปรวน  

ร้อยละ 

( % of 

variance) 

ค่าความ

แปรปรวน

สะสมร้อยละ 

(cumulative%  

) 

ค่าความ

แปรปรวน 

ของตวัแปร 

(eigenvalues) 

ค่าความ

แปรปรวน  

ร้อยละ 

( % of 

variance) 

ค่าความ

แปรปรวน

สะสมร้อยละ

(cumulative 

% ) 

1 6.268 59.977 59.977 4.432 40.287 40.287 

2 1.540 14.002 73.979 3.376 30.692 70.979 

      

 จากตารางท่ี50 พบว่าองคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกน(eigenvalues) มากกว่า 1.00 มี 2 

องคป์ระกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 70.979 

เม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) ท่ีมากกว่า 1.00 ตามวิธีของไก

เซอร์(Kaiser ) และการเลือกองคป์ระกอบจากจาํนวนตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบท่ีตอ้งมีตวัแปร

บรรยายองคป์ระกอบนั้นๆตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป และมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ( Factor loading )  

0.55 ข้ึนไป พบว่ามี 2 องคป์ระกอบท่ีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา ตวัแปรทั้งหมดมี 11 ตวัแปร 

รายละเอียดดงัน้ี 

 

 

ตารางท่ี51 แสดงองคป์ระกอบท่ี 1 ของการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ 

 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

2 ท่านสามารถไปหาความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพท่ีสถานีอนามยั

หรือสถานบริการสาธารณสุขได ้

0.660 

5 ท่านสามารถไปศึกษาหาความรู้ท่ีวดัใกลบ้า้นได ้ 0.632 

7 ท่านสามารถไปขอคาํปรึกษาเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพจากเพ่ือน

บา้นได ้

0.731 

   ส
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ตารางท่ี51 (ต่อ) 

 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

8 ท่านสามารถไปขอคาํแนะนาํเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพจาก

อาสาสมคัรสาธารณสุขได ้

0.859 

9 ท่านสามารถไปขอความรู้เก่ียวกบักบัการดูแลสุขภาพจากจาก

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขได ้

0.832 

10 ท่านสามารถขอคาํปรึกษาต่างๆจากผูน้าํชุมชนหรือผูรู้้ในชุมชน

ได ้

0.859 

11 ท่านสามารถไปสนทนาธรรมหรือแลกเปล่ียนความรู้ต่างๆกบั

พระได ้

 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

4.432 

40.287 

    

  จากตารางท่ี51 พบว่าองคป์ระกอบท่ี 1 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญั จาํนวน 6 ตวัแปร มี

ค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ( Factor loading )   อยูร่ะหว่าง 0.634– 0.893มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร(eigenvalues) เท่ากบั 4.313และค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

เท่ากบั 17.969และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 17.969ซ่ึงเม่ือเทียบค่า

ความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้องคป์ระกอบน้ีมีค่า

ความสาํคญัเป็นอนัดบั 1 

 

 

ตารางท่ี52  แสดงองคป์ระกอบท่ี 2 ของการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ 

 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

1 ท่านสามารถไปศึกษาหาความรู้ต่างๆท่ีหอ้งสมุด 0.861 

3 ท่านสามารถไปขอรับเอกสารความรู้ต่างๆท่ีสนใจจากศนูย์

เรียนรู้ในชุมชนได ้

0.790 

   ส
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ตารางท่ี52  ( ต่อ ) 

 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกั

องคป์ระกอบ 

4 ท่านสามารถเขา้ร่วมประชุมเพ่ือรับรู้ข่าวสารต่างๆท่ีกลุ่ม

องคก์รต่างๆในชุมชนได ้

0.903 

6 ท่านสามารถไปคน้ควา้ศึกษาความรู้ท่ีหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ

ในชุมชนได ้เช่น อบต.   

0.675 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

3.376 

30.692 

 

 จากตารางท่ี52 พบว่าองคป์ระกอบท่ี 2 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญั จาํนวน 4 ตวัแปร มี

ค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ( Factor loading )   อยูร่ะหว่าง 0.675– 0.903มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร(eigenvalues) เท่ากบั 3.376และค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

เท่ากบั 30.692และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 30.692ซ่ึงเม่ือเทียบค่า

ความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้องคป์ระกอบน้ีมีค่า

ความสาํคญัเป็นอนัดบั 2 

 

 

 3.1.8 การวิเคราะห์องคป์ระกอบการช้ีนาํตนเองของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของ

ประเทศไทย      

 

ตารางท่ี 53 แสดงค่า KMO – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy ของการช้ีนาํตนเอง 

 

KMO – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy  0.929 

Bartlett s Test of Sphericity  Approx.Chi-Square  4632.683 

 df 91 

 Sig .000 
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 จากตารางท่ี53 แสดงผลการทดสอบ KMO ( Kaiser – Meyer - Olkin Measure of 

Sampling Adequacy : KMO ) เท่ากบั 0.9291แสดงถึงความเหมาะสมเพียงพอของขอ้มลูทั้งหมด

และตวัแปรต่างๆท่ีสามารถใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบไดใ้นระดบัดีเพราะค่า KMO มีค่าสูงและ

จากการทดสอบ Bartlett s Test of Sphericity พบว่าค่าสถิติ Chi-Square มีนยัสาํคญัทางสถิติ( Sig < 

0.05) แสดงว่าเมทริกซส์หสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆมีความสมัพนัธท์าํใหข้อ้มลูสามารถนาํไป

วิเคราะห์องคป์ระกอบต่อไปได ้ การวิเคราะห์องคป์ระกอบการช้ีนาํตนเองของผูสู้งอายใุนเขต

ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย    จาํนวน 14 ตวัแปรโดยมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ คือ  ค่าไอเกน 

(Eigenvalue) มากกว่า 1.00 ตามวิธีของไกเซอร์ ( Kaiser )และการเลือกองคป์ระกอบจากจาํนวนตวั

แปรในแต่ละองคป์ระกอบท่ีตอ้งมีตวัแปรบรรยายองคป์ระกอบนั้นๆตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป และมีค่า

นํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ( Factor loading ) มากกว่า 0.55 ( Comrey and Lee . 1992) และเม่ือวิเคราะห์

องคป์ระกอบโดยการสกดัองคป์ระกอบ(Factor Extraction ) และการหมุนแกนองคป์ระกอบดว้ย

วิธีแวริแมกซ ์( Varimax  with Kaiser Normalization)พบว่าตวัแปรการช้ีนาํตนเองสามารถจดักลุ่ม

องคป์ระกอบรายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 54 แสดงองคป์ระกอบ ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความ    

    แปรปรวนสะสมของการช้ีนาํตนเองของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย      

  

  

 

 

องคป์ระกอบ 

( component) 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loading 

ค่าความ

แปรปรวน

ของตวัแปร 

(eigenvalues) 

ค่าความ

แปรปรวน  

ร้อยละ 

( % of 

variance) 

ค่าความ

แปรปรวน

สะสมร้อยละ 

(cumulative%  

) 

ค่าความ

แปรปรวน 

ของตวัแปร 

(eigenvalues) 

ค่าความ

แปรปรวน  

ร้อยละ 

( % of 

variance) 

ค่าความ

แปรปรวน

สะสมร้อยละ

(cumulative 

% ) 

1 8.836 63.116 40.944 8.836 63.116 63.116 

       

  จากตารางท่ี54 พบว่าองคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกน(eigenvalues) มากกว่า 1.00 มี 4 

องคป์ระกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 63.116 

เม่ือพิจารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) ท่ีมากกว่า 1.00 ตามวิธีของไก

เซอร์(Kaiser ) และการเลือกองคป์ระกอบจากจาํนวนตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบท่ีตอ้งมีตวัแปร

บรรยายองคป์ระกอบนั้นๆตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป และมีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ( Factor loading )  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

208 

0.55 ข้ึนไป พบว่ามี 1 องคป์ระกอบท่ีเป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา ตวัแปรทั้งหมดมี 14 ตวัแปร 

รายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางท่ี55 แสดงองคป์ระกอบของการช้ีนาํตนเอง 

 

ตวัแปร ขอ้ความ นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

1 ท่านเป็นคนท่ีใฝ่หาความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพอยูเ่สมอ 0.811 

2 ท่านสามารถบอกตนเองไดว้่าชอบเรียนรู้เก่ียวกบัสุขภาพใน

เร่ืองใดเป็นพิเศษ 

0.821 

3 ท่านเช่ือว่าคนเราตอ้งรู้จกัตนเอง ประเมินภาวะสุขภาพ

ตนเองได ้

0.803 

4 ท่านประเมินตนเองไดว้่ามีความรู้เก่ียวกบัสุขภาพดี เพียงใด 0.728 

5 ท่านเช่ือว่าท่านไม่แก่เกินไปท่ีจะออกกาํลงักาย 0.775 

6 ท่านสามารถหาคาํตอบใหต้นเองไดเ้ม่ือเกิดความสงสยั

เก่ียวกบัสุขภาพไม่ว่าเร่ืองใด 

0.763 

7 ท่านสามารถหาแหล่งขอ้มลูดา้นสุขภาพท่ีตนเองสนใจได ้ 0.801 

8 ท่านไม่ทอ้ถอยง่ายๆ หากสนใจท่ีจะเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

เก่ียวกบัสุขภาพ 

0.819 

9 ท่านสามารถแบ่งเวลาเพ่ือศึกษาความรู้ดา้นสุขภาพท่ีตนเอง

สนใจได ้

0.824 

10 ท่านสามารถนาํความรู้ดา้นสุขภาพท่ีตนเองศึกษามาปรับใช้

กบัชีวิตตนเองได ้

0.811 

11 ท่านกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆเก่ียวกบัสุขภาพอยู่

เสมอ 

0.793 

12 ท่านยนิดีแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัสุขภาพกบัคน

อ่ืนๆ 

0.794 

13 ท่านสามารถจดจาํความรู้เก่ียวกบัสุขภาพท่ีท่านไดเ้รียนรู้ 0.794 

14 ท่านสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัสุขภาพไดเ้ช่นเดียวกบัคนอ่ืนๆ

ในวยัเดียวกนั 

0.780 
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  จากตารางท่ี55พบว่าองคป์ระกอบท่ี 1 ซ่ึงบรรยายดว้ยตวัแปรท่ีสาํคญั จาํนวน 14 ตวัแปร มี

ค่านํ้ าหนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ( Factor loading )   อยูร่ะหว่าง 0.728– 0.824มีค่าความแปรปรวน

ของตวัแปร(eigenvalues) เท่ากบั 8.836และค่าร้อยละของความแปรปรวน  ( percent of variance) 

เท่ากบั 63.116และองคป์ระกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 63.116ซ่ึงเม่ือเทียบค่า

ความแปรปรวนของตวัแปร(eigenvalues) กบัองคป์ระกอบอ่ืนๆ แลว้องคป์ระกอบน้ีมีค่า

ความสาํคญัเป็นอนัดบั 1 

  

        จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ( Exploratory  Factor Analysis ) ปัจจยัเชิงสาเหตุ 

ของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก  เพ่ือใหไ้ดต้วัแปรท่ีสาํคญั  ผูว้ิจยัได้

กาํหนดช่ือองคป์ระกอบแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี 

  1.การร่วมกิจกรรมทางสงัคม ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

   1.1 องคป์ระกอบท่ี1  บรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั 5 ตวัแปร เม่ือพิจารณาตวั

แปรในองคป์ระกอบท่ี1 พบว่าเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการร่วมกิจกรรมทางการศึกษาหาความรู้และ

การพฒันาชุมชน สงัคม  ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือองคป์ระกอบท่ี1 ว่า ดา้นการศึกษาและพฒันาสงัคม 

   1.2 องคป์ระกอบท่ี2  บรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั 5 ตวัแปร เม่ือพิจารณาตวั

แปรในองคป์ระกอบท่ี1 พบว่าเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการร่วมกิจกรรมทางศาสนา  ผูว้ิจยัจึงกาํหนด

ช่ือองคป์ระกอบท่ี2 ว่า ดา้นศาสนา 

  2.ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

   2.1 องคป์ระกอบท่ี 1 บรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั 6ตวัแปร เม่ือพิจารณาตวั

แปรในองคป์ระกอบท่ี1 พบว่าเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัความเช่ือในการดูแลรักษาเม่ือมีบาดแผล  ผูว้ิจยั

จึงกาํหนดช่ือองคป์ระกอบท่ี1 ว่า ดา้นการดูแลรักษาบาดแผล 

   2.2 องคป์ระกอบท่ี 2บรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั 4 ตวัแปร เม่ือพิจารณาตวั

แปรในองคป์ระกอบท่ี1 พบว่าเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการดูแลรักษาเม่ือมีอาการติดเช้ือ   เช่น คางทูม  

งูสวดั   ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือองคป์ระกอบท่ี2 ว่า  ดา้นการดูแลรักษาโรคติดเช้ือ 

  3.ความรู้การดูแลสุขภาพ ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

   3.1 องคป์ระกอบท่ี 1 บรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั 6ตวัแปร เม่ือพิจารณาตวั

แปรในองคป์ระกอบท่ี1 พบว่าเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัความรู้ท่ีใชใ้นการป้องกนัโรคและความรู้ใน

การดูแลสุขภาพจิตของตนเอง  ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือองคป์ระกอบท่ี1 ว่า ดา้นการป้องกนัโรค  
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   3.2 องคป์ระกอบท่ี 2บรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั 3 ตวัแปร เม่ือพิจารณาตวั

แปรในองคป์ระกอบท่ี1 พบว่าเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัความรู้ในการรับประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่  

ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือองคป์ระกอบท่ี2 ว่า  ดา้นการรับประทานอาหาร 

  4.ความเช่ือดา้นสุขภาพ ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

   4.1 องคป์ระกอบท่ี 1 บรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั 11ตวัแปร เม่ือพิจารณา

ตวัแปรในองคป์ระกอบท่ี1 พบว่าเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัความเช่ือในการดูแลอนามยัของร่างกายและ

การดูแลตนเองเพ่ือป้องกนัโรค  ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือองคป์ระกอบท่ี1 ว่า ดา้นการป้องกนัโรค 

   4.2 องคป์ระกอบท่ี 2บรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั 5 ตวัแปร เม่ือพิจารณาตวั

แปรในองคป์ระกอบท่ี1 พบว่าเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัความเช่ือในการรับประทานอาหารเป็นส่วน

ใหญ่  ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือองคป์ระกอบท่ี2 ว่า  ดา้นการรับประทานอาหาร 

 5. แรงสนบัสนุนทางสงัคม   

                        5.1 องคป์ระกอบท่ี 1 บรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั 9ตวัแปร เม่ือพิจารณาตวัแปร

ในองคป์ระกอบท่ี1 พบว่าเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการไดรั้บแรงสนบัสนุนจากครอบครัวทางดา้น

ข่าวสาร ขอ้มลูความรู้ต่างๆและการใหก้าํลงัใจ ส่งเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์   ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือ

องคป์ระกอบท่ี1 ว่า ดา้นอารมณ์และขอ้มลูข่าวสารจากครอบครัว 

                                    5.2  องคป์ระกอบท่ี 2บรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั 4 ตวัแปร เม่ือพิจารณา

ตวัแปรในองคป์ระกอบท่ี1 พบว่าเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการไดรั้บส่ิงของและบริการต่างๆก

หน่วยงานของรัฐ   ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือองคป์ระกอบท่ี2 ว่า  ดา้นส่ิงของและบริการจากรัฐ 

                                    5.3  องคป์ระกอบท่ี 3บรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั 4 ตวัแปร เม่ือพิจารณาตวั

แปรในองคป์ระกอบท่ี1 พบว่าเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการไดรั้บส่ิงของและการช่วยเหลือบริการต่างๆ

จากครอบครัว  ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือองคป์ระกอบท่ี3 ว่า   ดา้นส่ิงของและบริการจากครอบครัว 

 6.ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน     ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

              6.1  องคป์ระกอบท่ี 1 บรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั 6ตวัแปร เม่ือพิจารณา

ตวัแปรในองคป์ระกอบท่ี1 พบว่าเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ต่อความสามารถของตนเองใน

การดูแลสุขภาพจิตใจและอารมณ์   ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือองคป์ระกอบท่ี1 ว่า ดา้นการดูแลสุขภาพจิต 

             6.2 องคป์ระกอบท่ี 2 บรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั 5 ตวัแปร เม่ือพิจารณา

ตวัแปรในองคป์ระกอบท่ี2 พบว่าเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการดูแลสุขอนามยัร่างกายเป็นส่วนใหญ่   

ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือองคป์ระกอบท่ี2 ว่า ดา้นการดูแลอนามยัส่วนบุคคล 
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         6.3  องคป์ระกอบท่ี 3 บรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั 5 ตวัแปร เม่ือพิจารณา

ตวัแปรในองคป์ระกอบท่ี3 พบว่าเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการรับประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่   ผูว้ิจยั

จึงกาํหนดช่ือองคป์ระกอบท่ี3 ว่า ดา้นการรับประทานอาหาร 

           6.4  องคป์ระกอบท่ี 4 บรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั 5 ตวัแปร เม่ือพิจารณา

ตวัแปรในองคป์ระกอบท่ี4 พบว่าเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือป้องกนัโรค    

ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือองคป์ระกอบท่ี4 ว่า ดา้นการป้องกนัโรค 

 7. การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

   7.1 องคป์ระกอบท่ี 1 บรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั 7ตวัแปร เม่ือพิจารณาตวั

แปรในองคป์ระกอบท่ี1 พบว่าเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีใหข้อ้มลูข่าวสาร

เก่ียวกบัสุขภาพและศาสนา  ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือองคป์ระกอบท่ี1 ว่า การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีให้

ขอ้มลูสุขภาพและศาสนา 

   7.2 องคป์ระกอบท่ี 2บรรยายดว้ยตวัแปรสาํคญั 4 ตวัแปร เม่ือพิจารณาตวั

แปรในองคป์ระกอบท่ี1 พบว่าเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีใหข้อ้มลูข่าวสารใน

การดาํเนินชีวิตประจาํวนัทัว่ไป   ผูว้ิจยัจึงกาํหนดช่ือองคป์ระกอบท่ี2 ว่า  การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ท่ี

ใหข้อ้มลูการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

 8.การช้ีนาํตนเอง  ประกอบ 1 องคป์ระกอบ จาํนวน 14 ตวัแปร 

  

  

 

ตอนที่ 4  การวเิคราะห์แบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤตกิรรมสุขภาพของผู้สูงอายุใน

เขตภูมภิาคตะวนัตกของประเทศไทย    

  หลงัจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ( Exploratory  Factor Analysis ) ตวั

แปรต่างๆ ไดแ้ก่ การร่วมกิจกรรมทางสงัคม   ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน    ความรู้การดูแลสุขภาพ      

ความเช่ือดา้นสุขภาพ   แรงสนบัสนุนทางสงัคม   ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน      การเขา้ถึง

แหล่งเรียนรู้  และการช้ีนาํตนเอง    ผูว้ิจยัไดน้าํมาวิเคราะห์แบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของ

พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  โดยมีเกณฑพิ์จารณาความ

สอดคลอ้งของแบบจาํลองกบัขอ้มลูเชิงประจกัษด์งัน้ี 

1.  ค่า Chi – Square : ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล 

2.ค่า Goodness  of   fit    indices : GFI  

3.  ค่า Adjusted Goodness  of  fit : AGFI 
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  4.ค่า  Root  Mean Square Residual : ค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของส่วน

เหลือ                 ( RMR ) 

             5.ค่า Compare Fit Index  : ดชันีเปรียบเทียบโมเดลพ้ืนฐานกบัโมเดลตามทฤษฎี 

ตามสมมติฐาน 

 

 

ตารางท่ี 56 แสดงค่าสถิติวดัความสอดคลอ้งความกลมกลืนระหว่างโมเดลและขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

 

ค่าสถิติ ค่า เกณฑค์วามสอดคลอ้งความกลมกลืน

ระหว่างโมเดลและขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

ค่า Chi – Square  1.40 ไม่ควรมีนยัสาํคญั 

ค่า Chi – Square / df  1.40 /1  ไม่ควรเกิน 2 

ดชันีความกลมกลืน 

(Goodness  of   fit     : GFI ) 

1.00 ควรมีค่าเขา้ใกล ้ 1   

Adjusted Goodness  of  fit  

( AGFI ) 

0.96 ควรมีค่าเขา้ใกล ้1  

Root  Mean Square  Error of 

Approximation  ( RMSEA) 

0.032 ควรตํ่ากว่า 0.05 

Root  Mean Square 

Residual : ( RMR) 

0.0027 ควรมีค่าเขา้ใกล ้0 

Compare Fit Index  ( CFI ) 1.00 ควรมีค่ามากกว่า 0.95   

 

 จากตารางท่ี 56  ผลการวิเคราะห์แสดงใหเ้ห็นว่าแบบจาํลองมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบั

ขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ พิจารณาไดจ้ากค่าไคสแควร์ (Chi-square = 2.50 ) ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็น (P = 

0.24) ท่ีองศาแห่งความเป็นอิสระ(Degree of freedom ) เท่ากบั 1 นัน่คือ ค่าไคสแควร์ แตกต่างจาก

ศนูยอ์ยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ค่า Chi – Square / df  มีค่าเท่ากบั 1.40  แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน

หลกัท่ีว่าแบบจาํลองการวิจยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์ ค่าดชันีวดัระดบัความ

กลมกลืน (GFI = 1.00 ) ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI = 0.96)  ค่าดชันี

เปรียบเทียบโมเดล( CFI = 1.00 )  แสดงใหเ้ห็นว่าแบบจาํลองมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิง

ประจกัษ ์ นอกจากน้ีค่า Root  Mean Square  Error of Approximation  ( RMSEA) เท่ากบั 0.032 และ
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ค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียกาํลงัสองของส่วนเหลือ ( RMR) เท่ากบั 0.0027  แสดงใหเ้ห็นว่าแบบจาํลองมี

ความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษเ์ช่นเดียวกนั  จากค่าสถิติดงักล่าวสรุปไดว้่าพบว่า

แบบจาํลองมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูการวิจยั  โดยปัจจยัท่ีส่งผลทางบวกและมีนยัสาํคญั

ทางสถิติต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ การช้ีนาํตนเอง  ความเช่ือดา้นสุขภาพ   แรง

สนบัสนุนทางสงัคม   การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้    และความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน          ส่วนปัจจยัท่ี

ส่งผลทางลบและมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ ความเช่ือดา้น

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน    และความรู้การดูแลสุขภาพ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที5่  การหาแนวทางการพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์กลุ่ม 

โดยใช้ผลที่ได้จากการวจิยัเป็นแนวทาง 

              การสมัภาษณ์กลุ่ม( Group interview ) เพ่ือหาแนวทางทางการพฒันาพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอาย ุโดยใชแ้บบจาํลองท่ีไดจ้ากการวิจยัระยะท่ี3  และใชค้าํถามในการสมัภาษณ์

กลุ่ม โดยมีการนาํเสนอผลการวิจยัใหผู้ร่้วมสมัภาษณ์กลุ่ม ดงัน้ี 

ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถิ่น 

 

ความรู้การดูแลสุขภาพ 

 

ความเช่ือดา้นสุขภาพ 

 

แรงสนบัสนุนทางสังคม 

 

ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน 

 

 

พฤติกรรมสุขภาพ 

-4.06 

-3.00 

4.58 

4.48 

Chi – Square = 1.40 , df = 1 , P- value = 0.24 , RMSEA = 0.032 

   การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ 

         การช้ีนาํตนเอง 

4.35 

4.36 

5.34 
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 คาํถามในการสัมภาษณ์กลุ่ม        

   จากผลการวิเคราะห์แบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย พบว่าแบบจาํลองมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบั

ขอ้มลูการวิจยั  โดยปัจจยัท่ีส่งผลทางบวกและมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ไดแ้ก่ การช้ีนาํตนเอง  ความเช่ือดา้นสุขภาพ   แรงสนบัสนุนทางสงัคม   การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้    

และความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน          ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลทางลบและมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อ

พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน    และความรู้การดูแลสุขภาพ 

จากผลการวิจยัดงักล่าว ท่านมีแนวทางในการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาค

ตะวนัตก อยา่งไร 

 ข้อเสนอแนวทางพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพของผู้สูงอาย ุ  

 จากผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการวิจยัระยะท่ี3 พบว่า การช้ีนาํตนเอง  ความเช่ือดา้นสุขภาพ   แรง

สนบัสนุนทางสงัคม   การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้    และความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน          ความเช่ือ

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ความรู้การดูแลสุขภาพ      เป็นปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ โดยท่ีความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ินและความรู้การดูแลสุขภาพเป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางลบต่อ

พฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงผูว้ิจยัไดช้ี้แจงใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัภาษณ์กลุ่มเขา้ใจตรงกนัว่า ความเช่ือวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินนั้น เป็นขอ้คาํถามท่ีมีลกัษณะเป็นความเช่ือท่ีผดิและไม่เป็นท่ียอมรับตามวิชาการทางการ

แพทยแ์ละสาธารณสุขในปัจจุบนั ดงันั้นผูสู้งอายท่ีุมีความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ินในระดบัสูง จะมี

พฤติกรรมสุขภาพในระดบัตํ่าได ้เพราะมีความเช่ือท่ีผดิ    จึงทาํใหมี้พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถกูตอ้ง 

ส่วนความรู้การดูแลสุขภาพนั้นแมจ้ะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางลบเช่นเดียวกนัแต่เน่ืองจากการพิจารณา

ความรู้การดูแลสุขภาพเป็นรายดา้น 1 ไดแ้ก่ การรับประทานอาหาร  การออกกาํลงักาย   การดูแล

อนามยัส่วนบุคคล  การป้องกนัโรค  และการดูแลสุขภาพจิต1  แลว้พบว่าผูสู้งอายมีุความรู้ในดา้น

นั้นๆในระดบัสูง  ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมสุขภาพในระดบัสูง เช่น  ผูท่ี้มีความรู้ดา้นการ

รับประทานอาหารในระดบัสูงจะมีพฤติกรรมสุขภาพในระดบัสูงดว้ย    แต่ในการวิเคราะห์

แบบจาํลองนั้นเป็นการวิเคราะห์ในภาพรวมไม่ไดแ้ยกรายดา้น ผลการวิจยัจึงมีผลเช่นนั้นได ้ ดงันั้น

อยา่งไรก็ตามสรุปไดว้่า ความรู้การดูแลสุขภาพเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพเช่นกนั ซ่ึง

จากการสมัภาษณ์กลุ่มสามารถสรุปแนวทางในการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายไุด ้ ดงัน้ี

  1.การช้ีนาํตนเองกบัการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  การพฒันา

พฤติกรรมสุขภาพโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยการช้ีนาํตนเองในผูสู้งอาย ุ เน่ืองจากผลการวิจยั

พบว่าการช้ีนาํตนเองเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ ผูสู้งอายท่ีุมีการ

ช้ีนาํตนเองในระดบัสูงจะมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถกูตอ้งเหมาะสมมากว่าผูท่ี้มีการช้ีนาํตนเองใน
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ระดบัตํ่า   ดงันั้น จึงควรส่งเสริมใหผู้สู้งอายสุามารถช้ีนาํตนเองไดม้ากข้ึนแต่ทั้งน้ีเน่ืองจากการช้ีนาํ

ตนเองเป็นคุณลกัษณะท่ีสามารถเกิดข้ึนเองไดใ้นแต่ละบุคคลแต่อยา่งไรก็ตามสามารถส่งเสริมใหมี้

เพ่ิมข้ึนได ้ โดยการสร้างโอกาสใหผู้สู้งอายไุดฝึ้กฝน  เรียนรู้ ช่วยเหลือตนเองโดยมีครอบครัว  

ผูดู้แล  เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งใหก้ารสนบัสนุน  อาํนวยความสะดวกให ้เช่น ในครอบครัวท่ีมีความ

พร้อมในดา้นเทคโนโลย ีมีคอมพิวเตอร์  และอินเตอร์เน็ท  บุตรหลานควรสอนใหผู้สู้งอายสุามารถ

ใชง้านได ้ เม่ือผูสู้งอายมีุขอ้สงสยัต่างๆเก่ียวกบัสุขภาพ  บุตรหลานคอยกระตุน้เตือน  สร้าง

สถานการณ์ใหผู้สู้งอายเุกิดการช้ีนาํตนเองไดว้่าสามารถใชค้อมพิวเตอร์ท่ีมีอยูค่น้ควา้หาขอ้มลูจาก

อินเตอร์เน็ทได ้ ผูสู้งอายจุะเกิดการพฒันา  ไดใ้ชค้วามคิด เกิดการริเร่ิมดว้ยเองและรู้จกัคิดวิธีการใน

การเรียนรู้เพ่ือไปยงัจุดมุ่งหมายของตนเอง  เลือกแหล่งทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และนาํไปปฏิบติั

ตามได ้ ในสงัคม ชุมชนก็เช่นกนั ควรส่งเสริมใหผู้สู้งอายมีุการช้ีนาํตนเองได ้ เช่น  การจดักิจกรรม

ชมรมผูสู้งอาย ุซ่ึงเนน้ท่ีสุขภาพเป็นสาํคญั  มีการตรวจสุขภาพ ใหค้วามรู้ ผูจ้ดักิจกรรมควรฝึกให้

ผูสู้งอายสุามารถประเมินพฤติกรรมและภาวะสุขภาพของตนเองได ้  มีการแข่งขนักนัตอบคาํถาม

ในกิจกรรมชมรม   เช่น  ควรด่ืมนํ้ าสะอาดอยา่งนอ้ยก่ีแกว้ต่อวนั  ไม่ควรใหค้วามรู้เพียงอยา่งเดียว  

แต่ตอ้งใหมี้การส่ือสารโตต้อบกนั  เพ่ือใหผู้สู้งอายเุกิดการใชค้วามคิด  เรียนรู้และแกปั้ญหาไดด้ว้ย

เอง  เม่ือมีปัญหาสุขภาพเกิดข้ึน เช่น  ความดนัโลหิตสูง ควรมีการใหผู้สู้งอายไุดเ้รียนรู้ ใชค้วามคิด

ว่าโรคท่ีเป็นอยูเ่พราะตนเองมีพฤติกรรมสุขภาพอยา่งไร จึงทาํใหเ้กิดอาการเช่นน้ี และควรปฏิบติั

ตนอยา่งไร   หากผูสู้งอายสุามารถหาความรู้เก่ียวกบัสุขภาพไดด้ว้ยตนเองแลว้รู้จกันาํมาใชใ้หเ้ป็น

ประโยชน์ดว้ยจึงจะถือว่าเป็นผูท่ี้มีการช้ีนาํตนเองและนาํไปสู่การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพได ้โดย

ครอบครัวและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน 

  2.ความเช่ือดา้นสุขภาพกบัการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  จาก

ผลการวิจยัท่ีพบว่าผูสู้งอายท่ีุมีความเช่ือดา้นสุขภาพในระดบัสูงจะมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีนั้น 

ดงันั้นจึงตอ้งสร้างเสริมใหผู้สู้งอายมีุความเช่ือดา้นสุขภาพในระดบัสูงๆ โดยสร้างโอกาสให้

ผูสู้งอายไุดเ้รียนรู้ไดรั้บประสบการณ์เพ่ือนาํไปสู่การรับรู้   เกิดความคิดเห็นซ่ึงเป็นผลเน่ืองจากการ

เรียนรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บ ทาํใหแ้สดงพฤติกรรมออกมาตามความเช่ือนั้นๆ  ซ่ึงในการวิจยั

คร้ังน้ีความเช่ือดา้นสุขภาพจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ ไดแ้ก่ ความเช่ือดา้นการ

รับประทานอาหาร  การออกกาํลงักาย  การดแูลอนามยัส่วนบุคล  การป้องกนัโรค  และการดูแล

สุขภาพจิต  ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ    เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและอาสาสมคัรสาธารณสุขซ่ึงมี

หนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรงต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ ควรทาํใหผู้สู้งอายรัุบรู้ประโยชน์หรือ

ผลดีของการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพท่ีถกูตอ้ง และรับรู้โทษของการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่

ถกูตอ้ง  ตวัอยา่งความเช่ือดา้นสุขภาพท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ  เช่น ท่านเช่ือว่าการหลีกเล่ียง
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รับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูงช่วยป้องกนัโรคไขมนัอุดตนัได ้ ผูสู้งอายท่ีุมีความเช่ือตามขอ้ความ

น้ี จะไม่รับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูงเพราะไม่อยากใหต้นเองเป็นโรค  ในทาํนองเดียวกนัผูสู้งายุ

ท่ีไม่เช่ือตามขอ้ความน้ีหรือไม่ค่อยเช่ือถือตามขอ้ความน้ีก็จะรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูงโดยไม่

ระมดัระวงัเพราะไม่เช่ือว่าจะมีผลเสียต่อสุขภาพ ดงันั้นจึงเป็นหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้ง

การเผยแผข่อ้มลูข่าวสารท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัความเช่ือดา้นสุขภาพเพ่ือใหผู้สู้งอายไุดรั้บรู้และเกิดการ

สะสมความเช่ือเหล่านั้นจนนาํไปสู่การเกิดพฤติกรรมตามความเช่ือนั้นๆในท่ีสุด 

  3.แรงสนบัสนุนทางสงัคมกบัการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ จาก

ผลการวิจยัท่ีพบว่าแรงสนบัสนุนทางสงัคมเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ดงันั้นจึงควรใช้

แรงสนบัสนุนทาสงัคมใหเ้กิดประโยชน์กบัผูสู้งอาย ุโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัแรงสนบัสนุนทาง

สงัคม ทั้งบุคคลในครอบครัว  ญาติ  เพ่ือน สมาชิกในชุมชน  สถาบนัรัฐและเอกชน เช่น  สถาน

บริการสาธารณสุข   องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ตอ้งร่วมมือกนั  ในสถาบนัครอบครัวควรมีการ

ประสานงานระหว่างศนูยพ์ฒันาครอบครัว องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหรือเทศบาล   สาธารณสุข 

เพ่ือจดักิจกรรมส่งเสริมสถาบนัครอบครัวเพ่ือสุขภาพผูสู้งอาย ุ มีการใหค้วามรู้สมาชิกครอบครัว

หรือผูดู้แลผูสู้งอายเุพ่ือใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนผูสู้งอายใุนดา้นต่างๆ เช่น การใหก้ารสนบัสนุน

ทางอารมณ์  เม่ือผูสู้งอายเุกิดความทอ้แทจ้ากปัญหาส่วนตวัหรือเกิดปัญหาการเจ็บป่วย  บุคคลใน

ครอบครัวจะตอ้งใหก้าํลงัใจ  ใหค้วามใส่ใจความเป็นอยูข่องผูสู้งอายเุพ่ือส่งเสริมใหผู้สู้งอายมีุ

พฤติกรรมภาพท่ีดี   นอกจากน้ีครอบครัวยงัตอ้งใหก้ารสนบัสนุนดา้นขอ้มลูข่าวสารต่างๆแก่

ผูสู้งอาย ุ เพ่ือใหมี้ความรู้และนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง   และใหก้ารดูแลช่วยเหลือในดา้นต่างๆ  

เช่น  แนะนาํและจดัเตรียมใหรั้บประทานท่ีเหมาะกบัผูสู้งอาย ุ หาหนงัสือท่ีมีประโยชน์ใหอ่้าน 

รวมทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนในชุมชน  ควรสร้างสถานท่ีและสนบัสนุนขอ้มลูข่าวสาร  บริการ 

การช่วยเหลือต่างๆแก่ผูสู้งอายดุว้ย เช่น สร้างสวนสุขภาพ  มีอุปกรณ์หรือสถานท่ีสาํหรับออกกาํลงั

กายใหผู้สู้งอาย ุ  จดันิทรรศการ ประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัสุขภาพ  แรงสนบัสนุนทาง

สงัคมเหล่าน้ีเป็นส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหผู้สู้งอายมีุพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี     แรงสนบัสนุนทางสงัคมจาก

ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมีความสาํคญัต่อผูสู้งอายจึุงควรประสานงานกนัเพ่ือจดักิจกรรมสงัคมท่ี

ผูสู้งอายสุามารถเขา้ร่วมได ้เช่น กิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  ลอยกระทง  สงกรานต ์  

จดัประกวดผูสู้งอาย ุเป็นตน้ สรุปไดว้่าควรส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมมาก

ท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

  4.การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้กบัการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ จาก

ผลการวิจยัท่ีพบว่าการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ 

ดงันั้นจึงควรมีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ปัจจุบนัไม่ใช่มีเพียงเฉพาะหน่วยงานดา้น
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สาธารณสุขเท่านั้นท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุเราพบว่าหลายชุมชน หน่วยงานดา้นการศึกษา

หลายแห่งท่ีมีการจดักิจกรรมผูสู้งอาย ุ ศนูยก์ารศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาตามอธัยาศยั หรือท่ี

บางคนคุน้เคยว่า กศน. มีกิจกรรมประชุมผูสู้งอาย ุ ฝึกอาชีพ  กิจกรรมสนัทนาการต่างๆ  ซ่ึงทาํให้

ผูสู้งอายไุดเ้ขา้ถึงแหล่งเรียนรู้มากข้ึนกว่าเดิมปัจจุบนัมีศนูยเ์รียนรู้ในชุมชนท่ีเขา้ถึงไดง่้ายข้ึนอยา่ง

แพร่หลาย  เราจึงควรใชศ้นูยเ์หล่าน้ีใหเ้กิดประโยชน์และควรสนบัสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้

มากข้ึนในชุมชน เพ่ือใหผู้สู้งอายสุามารถเขา้ถึงไดง่้าย สะดวก และมีทางเลือก    แหล่งเรียนรู้ต่างๆท่ี

จดัตั้งข้ึนจะตอ้งเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิต  มีคนไปใชบ้ริการ   มีผูดู้แลประจาํศนูย ์   มีบุคลากร

แนะนาํปรึกษาการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆสาํหรับผูสู้งอาย ุเช่น การจดัตั้งศนูยค์อมพิวเตอร์สาํหรับ

ผูสู้งอาย ุมีเจา้หนา้ท่ีประจาํศนูยเ์พ่ือใหบ้ริการ หรืออาจใชศ้นูยเ์รียนรู้ในชุมชนท่ีมีอยูเ่ดิมแต่มีการ

ปรับปรุง พฒันาโครงสร้าง วสัดุอุปกรณ์ ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆเพ่ิมข้ึน    การบูรณาการแหล่ง

เรียนรู้ดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน เช่น ศนูยส์าธิตสมุนไพร  แปลงผกัปลอดสารพิษ ใหส้อดคลอ้ง

เช่ือมโยงกบัพฤติกรรมสุขภาพ   การส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดใ้ชศ้กัยภาพท่ีมีอยูอ่ยา่งเต็มท่ี เช่น 

ผูสู้งอายบุางคนท่ีมีความสามารถหรือบางคนมีความเป็นผูน้าํโดยธรรมชาติอาจเป็นแกนนาํเพ่ือน

ช่วยเพ่ือน เพราะผูท่ี้อยูใ่นวยัเดียวกนัมกัพดูคุย ส่ือสารกนัไดดี้กว่า  บางคนมีภูมิปัญญาอนัทรงคุณค่า  

สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคลและเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบัผูอ่ื้นได ้  สรุปไดว้่าควรสร้างแหล่ง

เรียนรู้ในชุมชนใหม้ากข้ึนและพฒันาศกัยภาพของแหลงเรียนรู้เหล่าน้ีดว้ย บูรณาการและ

ประชาสมัพนัธแ์หล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆในชุมชน เช่น สถานท่ี   บุคคลสาํคญั  ใหมี้ขอ้มลูข่าวสาร

และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ เพ่ือใหผู้สู้งอายมีุทางเลือกและเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน 

  5.ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนกบัการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ 

จากผลการวิจยัท่ีพบว่าการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ       

ดงันั้นจึงควรมีการส่งเสริมใหผู้สู้งอายมีุความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองเพ่ือจะนาํไปสู่การ

มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถกูตอ้ง   ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนจะทาํใหผู้สู้งอายมีุความเช่ือมัน่ใน 

ความสามารถของตนเองในการบริหารจดัการและกระทาํพฤติกรรมต่างๆ  บุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้ง 

สมาชิกในครอบครัวจะตอ้งร่วมมือกนัส่งเสริมใหผู้สู้งอายมีุความเขม้แข็งในตนเอง  การสร้างพลงั

อาํนาจใหเ้กิดข้ึนในผูสู้งอาย ุ มีความเช่ือมัน่และภาคภูมิใจในตนเอง  โดยเฉพาะบุคคลใกลชิ้ดควร

ใหก้าํลงัใจ  ช่ืนชมเม่ือผูสู้งอายมีุความรู้ ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้ง  สามารถช่วยเหลือตนเองได ้และ

ยอมรับในศกัยภาพของผูสู้งอาย ุ หากผูสู้งอายมีุความเช่ือมัน่ในดา้นต่างๆท่ีถกูตอ้ง สมาชิกใน

ครอบครัวจะตอ้งสนบัสนุนใหเ้กิดความเช่ือมัน่และกลา้ท่ีจะแสดงพฤติกรรมตามความเช่ือมัน่ของ

ตนเอง  ไม่ตาํหนิโดยตรงหรือรุนแรงหากผูสู้งอายทุาํผดิ เพราะจะทาํใหผู้สู้งอายสูุญเสียความเช่ือมัน่

ในตนเอง นอกจากน้ีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัผูสู้งอายโุดยหน่วยงานต่างๆจะตอ้งประสานกบั
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ครอบครัว ใหมี้กิจกรรมร่วมกนั เม่ือใหมี้การสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูสู้งอายอุยา่งต่อเน่ืองทั้งใน

ครอบครัวและในชุมชน ทั้งน้ีจะตอ้งสนบัสนุนใหผู้สู้งอายมีุความเช่ือมัน่ประสิทธิภาพแห่งตน

เก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่   การรับประทานอาหาร    การออกกาํลงักาย  การ

ดูแลอนามยัส่วนบุคคล   การป้องกนัโรค และการดูแลสุขภาพจิต    ควรส่งเสริมใหผู้สู้งอายรุ่วม

กิจกรรมทางสงัคม   มีโอกาสไดบ้าํเพญ็ประโยชน์ใหก้บัชุมชน ตามศกัยภาพของผูสู้งอายจุะเป็นการ

เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองใหเ้กิดข้ึน มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และกลา้ท่ีจะแสดง

พฤติกรรมนั้นๆ  

  6.ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ินกบัการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ จาก

ผลการวิจยัท่ีพบว่าความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ินเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพและจากการ

ช้ีแจงเพ่ือความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหว่างผูว้ิจยัและผูเ้ขา้ร่วมสมัภาษณ์กลุ่ม ท่ีว่าความเช่ือวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นความเช่ือท่ีผดิหรือไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นท่ียอมรับทางการแพทยใ์น

ปัจจุบนั ดงันั้นการท่ีจะพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุจึงจาํเป็นตอ้งแกไ้ขหรือลบลา้งความ

เช่ือท่ีผดิๆของผูสู้งอาย ุ   ควรมีการแกไ้ขและปรับเปล่ียนความเช่ือท่ีไม่ถกูตอ้งหรือมีผลเสียต่อ

สุขภาพ    ทั้งความเช่ือตามวฒันธรรมทอ้งถ่ินเน่ืองจากความหลากหลายของเช้ือชาติในเขตภูมิภาค

ตะวนัตก ความเช่ือท่ีถกูถ่ายทอดสัง่สมกนัมาหลายชัว่อายคุน  ความเช่ือท่ีเกิดข้ึนจากวิถี

ชีวิตประจาํวนั ความเช่ือท่ีไม่เหมาะสมและอาจส่งผลต่อเสียสุขภาพ ความเช่ือเป็นส่ิงท่ีผูสู้งอายุ

นาํมาใชใ้นการดาํรงชีวิต  ดงันั้นครอบครัว  บุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งร่วมมือกนัเพ่ือแกไ้ขความเช่ือท่ี

ไม่ถกูตอ้งเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ ทั้งน้ีอาจมีการใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม

ใหเ้กิดประโยชน์  และเน่ืองจากความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ใชเ้วลาสัง่สมมานาน บางคน

ปฏิบติัตามความเช่ือนั้นจนเกิดความเคยชิน ดงันั้นการแกไ้ขความเช่ือเหล่าน้ีอาจตอ้งใชเ้วลา

พอสมควรและเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนบางคร้ังอาจขดัต่อวิถีชีวิตท่ีเคยเป็นมา จึงตอ้งดาํเนินการอยา่ง

ค่อยเป็นค่อยไป ตอ้งใชเ้วลาในการปรับเปล่ียนความเช่ือและควรมีเหตุผล หลกัฐานสนบัสนุนท่ี

ชดัเจนเพ่ือใหผู้สู้งอายยุอมรับว่าบางเร่ืองท่ีตนเองเช่ือเช่นนั้นเป็นเร่ืองท่ีผดิ   

  7.ความรู้การดูแลสุขภาพกบัการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  ถึงแมว้่า

จากผลการวิจยัพบว่าความรู้การดแูลสุขภาพเป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางลบต่อพฤติกรรมสุขภาพ แต่

อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาความรู้การดูแลสุขภาพของผูสู้งอายเุป็นรายดา้นพบว่า ผูสู้งอายท่ีุมีความรู้

การดูแลสุขภาพในดา้นหน่ึงๆ นั้น ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถกูตอ้งในเร่ืองนั้นๆดว้ยดงันั้น

จึงจาํเป็นตอ้งพฒันาความรู้การดูแลสุขภาพของผูสู้งอายโุดยใหค้วามรู้เฉพาะทีละดา้นท่ีชดัเจน

เพราะผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่างๆไปในทางท่ีเส่ือมถอย     โดยเฉพาะความสามารถใน

การคิด  การรับรู้เขา้ใจหรือความสามารถทางสติปัญญาลดนอ้ยลง การใหค้วามรู้มากๆหลายดา้น
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บางคร้ังอาจทาํใหผู้สู้งอายสุบัสน  จึงควรใหค้วามรู้แบบเฉพาะเร่ืองและหลายๆคร้ัง จนผูสู้งอายจุาํ

ไดแ้ละสามารถนาํไปปฏิบติัไดถ้กูตอ้ง การใหค้วามรู้ท่ีถกูตอ้งจะนาํไปสู่การมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีถกูตอ้ง   ดงันั้นบุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้งควรมีการใหค้วามรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุหค้รอบคลุมมากข้ึน  โดยใชก้ลวิธีท่ีหลากหลาย ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ กล่าวคือ นอกสถาน

บริการมีการใหค้วามรู้ในชุมชน ติดตามเยีย่มบา้น   กิจกรรมชมรมผูสู้งอาย ุ การประชุมต่างๆ ใน

ชุมชน เช่น ทาํแผนชุมชน  เวทีประชาคม หรือใหค้วามรู้เป็นรายบุคคลท่ีบา้นเพราะผูสู้งอายจุาํนวน

ไม่นอ้ยท่ีไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได ้    สาํหรับในสถานบริการมีการใหสุ้ขศึกษา

รายบุคคล  รายกลุ่ม   แจกเอกสารแผน่พบั  การจดันิทรรศการ ป้ายประกาศใหค้วามรู้ต่างๆ ทั้งน้ี

ควรมีการใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมดว้ย มีการประสานงานกบัทุกภาคส่วน เช่น เจา้หนา้ท่ี

สาธารณสุข   อาสาสมคัรสาธารณสุข   พฒันาชุมชน   องคก์รทอ้งถ่ิน ผูน้าํชุมชน  นอกจากน้ียงัตอ้ง

คาํนึงถึงครอบครัวของผูสู้งอายดุว้ยเน่ืองจากครอบครัวมีความสาํคญัในการส่งเสริมพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอายเุพราะผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีตอ้งพ่ึงพาผูอ่ื้นหรือสมาชิกในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ 

ดงันั้นครอบครัวจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงโดยการใหค้รอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผูสู้งอาย ุ มีการ

ใหค้วามรู้แก่ญาติและครอบครัวเพ่ือสามารถดูแลและใหค้าํแนะนาํแก่ผูสู้งอายไุด ้ การจดัอบรม

อาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายใุหค้รอบคลุมมากข้ึนโดยมีการแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบเพ่ือใหผู้สู้งอายไุดรั้บ

การดูแลอยา่งทัว่ถึง  การจดัทาํโครงการแทรกแซงตามโอกาสต่างๆ เช่น การแจกเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ

ควรมีการประสานงาน ร่วมมือกนัระหว่างองคก์รทอ้งถ่ินและฝ่ายสาธารณสุขเพ่ือจดักิจกรรมดา้น

ส่งเสริมสุขภาพ การติดตามเยีย่มบา้นผูสู้งอายใุหค้รอบคลุมมากข้ึน ซ่ึงส่วนใหญ่จะดูแลเฉพาะผูท่ี้มี

ปัญหาสุขภาพเท่านั้นแต่หากละเลยผูสู้งอายท่ีุยงัสามารถช่วยตนเองไดแ้ละมีสุขภาพดี อาจทาํให้

ผูสู้งอายเุหล่าน้ีขาดความตระหนกัดา้นสุขภาพ ไม่ไดรั้บการกระตุน้ใหต้ระหนกัถึงการมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีถกูตอ้ง การประสานงานระหว่างครอบครัว ชุมชน หน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัผูสู้งอายเุพ่ือเผยแผป่ระชาสมัพนัธค์วามรู้การดูแลสุขภาพและนาํไปสู่การพฒันาพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอาย ุ
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บทที่ 5                                                                                                                                          

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

           การวิจยัเร่ือง ปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภมิูภาคตะวนัตก

ของประเทศไทย  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ       มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ     1.ศึกษาพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย           2.เปรียบเทียบความแตกต่างของ

พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย          จาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล  3.ศึกษาองคป์ระกอบของปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย        4.ศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขต

ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  และ 5. เสนอแนวทางในการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย   

 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 3 กลุ่ม มีรายละเอียดดงัน้ี  

 1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการกาํหนดกรอบแนวคิดการวิจยั  ไดแ้ก่   

  1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

   1.1.1  เจา้หนา้สาธารณสุขท่ีปฏิบติังานอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของ

ประเทศไทย  ไดแ้ก่   จงัหวดัสุพรรณบุรี   กาญจนบุรี   นครปฐม  สมุทรสงคราม   สมุทรสาคร  

ราชบุรี  เพชรบุรีประจวบคีรีขนัธ ์ จาํนวนทั้งส้ิน 3,508 คน 

   1.1.2 ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศ

ไทย    ไดแ้ก่ จงัหวดัสุพรรณบุรี   กาญจนบุรี  นครปฐม    สมุทรสงคราม    สมุทรสาคร  ราชบุรี  

เพชรบุรี      ประจวบคีรีขนัธ ์  

  1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

   2.2.1 เจา้หนา้สาธารณสุขท่ีปฏิบติังานอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของ

ประเทศไทย    ไดแ้ก่ จงัหวดัสุพรรณบุรี   กาญจนบุรี   นครปฐม  สมุทรสงคราม   สมุทรสาคร  

ราชบุรี  เพชรบุรี   ประจวบคีรีขนัธ ์ กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive  

Sampling)     ผูว้ิจยัเจาะจงใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจาก 5 จงัหวดั ไดแ้ก่  นครปฐม  ราชบุรี   กาญจนบุรี  

สมุทรสาครและสุพรรณบุรี  จาํนวน 15 คน  
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   2.2.2 ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศ

ไทย    ไดแ้ก่ จงัหวดัสุพรรณบุรี   กาญจนบุรี  นครปฐม    สมุทรสงคราม    สมุทรสาคร  ราชบุรี  

เพชรบุรี      ประจวบคีรีขนัธ ์   กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  

จาํนวน 5 คน  

  2.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถามเพ่ือศึกษาวิเคราะห์

แบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศ

ไทย 

  2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่  ผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60 ปี ข้ึนไป ซ่ึงมีภูมิลาํเนา

อยูใ่นจงัหวดัต่างๆในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ไดแ้ก่  สุพรรณบุรี   กาญจนบุรี  

นครปฐม    สมุทรสงคราม    สมุทรสาคร  ราชบุรี  เพชรบุรี      ประจวบคีรีขนัธ ์  จาํนวน 600,591 

คน  (สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ ,2552)    

  2.2  กลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการศึกษา  ไดแ้ก่ ผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60 ปี ข้ึนไปซ่ึงมีภูมิลาํเนา

อยูใ่นจงัหวดัต่างๆในเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ไดแ้ก่  สุพรรณบุรี   กาญจนบุรี  

นครปฐม    สมุทรสงคราม    สมุทรสาคร  ราชบุรี  เพชรบุรี   ประจวบคีรีขนัธ ์  จาํนวน  400 คน  

 3.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการหาแนวทางการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยโดยใชก้ารสมัภาษณ์กลุ่ม( Group Interview )ไดแ้ก่ 

  3.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่  

   3.1.1 เจา้หนา้สาธารณสุขท่ีปฏิบติังานอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของ

ประเทศไทย    ไดแ้ก่ จงัหวดัสุพรรณบุรี   กาญจนบุรี   นครปฐม  สมุทรสงคราม   สมุทรสาคร  

ราชบุรี  เพชรบุรี   ประจวบคีรีขนัธ ์  

   3.1.2  ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศ

ไทย    ไดแ้ก่ จงัหวดัสุพรรณบุรี   กาญจนบุรี  นครปฐม    สมุทรสงคราม    สมุทรสาคร  ราชบุรี  

เพชรบุรี      ประจวบคีรีขนัธ ์  

  3.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

   3.2.1 เจา้หนา้สาธารณสุขท่ีปฏิบติังานอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของ

ประเทศไทย    ไดแ้ก่ จงัหวดัสุพรรณบุรี   กาญจนบุรี   นครปฐม  สมุทรสงคราม   สมุทรสาคร  

ราชบุรี  เพชรบุรี   ประจวบคีรีขนัธ ์ กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง(Purposive  

Sampling)    ผูว้ิจยัเจาะจงใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจาก 5 จงัหวดั ไดแ้ก่  นครปฐม  ราชบุรี   กาญจนบุรี  

สมุทรสาครและสุพรรณบุรี  จาํนวน 15 คน  
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   3.2.2 ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศ

ไทย    ไดแ้ก่ จงัหวดัสุพรรณบุรี   กาญจนบุรี  นครปฐม    สมุทรสงคราม    สมุทรสาคร  ราชบุรี  

เพชรบุรี      ประจวบคีรีขนัธ ์ กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  

จาํนวน 5 คน  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวมรวมขอ้มลูการวิจยัแบ่งเป็น การเก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณ์กลุ่ม

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขและผูท้รงคุณวุฒิ     การเก็บขอ้มลูกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูสู้งอายใุชแ้บบสอบถาม

เป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มลูและผูส้มัภาษณ์ผูสู้งอาย ุ  และเก็บขอ้มลูจากการสมัภาษณ์กลุ่ม 

ทุกขั้นตอนดาํเนินการโดยผูว้ิจยัเป็นหลกัและมีผูช่้วยวิจยั  และผูช่้วยเก็บรวบรวมขอ้มลูซ่ึงผา่นการ

ช้ีแจงการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยั 

     การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มลูในคร้ังน้ี ทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  โดยใช้

สถิติบรรยาย  ไดแ้ก่  การแจกแจงความถ่ี   ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์

ระดบัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ ใชก้ารแจกแจงความถ่ี   ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกจาํแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล  ใชก้ารแจกแจงความถ่ี    ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   การทดสอบค่าที ( t – 

test )  แบบ Independent  t – test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way  ANOVA ) 

หากพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   ทาํการทดสอบหาความแตกต่างรายคู่ ดว้ยวิธีของ

เชฟเฟ่ ( Scheffe'  test  for  all  possible comparison )  การวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัเชิงสาเหตุ

ของพฤติกรรมุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย ใชก้ารวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงสาํรวจ ( Exploratory Factor Analysis ) และการวิเคราะห์แบบจาํลองปัจจยัเชิง

สาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทยโดยใชโ้ปรแกรม

LISREL version 8.72 

 สรุปผลการวจิยั 

 ผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก

ของประเทศไทย สรุปไดด้งัน้ี 

 1.การวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มเพ่ือปรับกรอบแนวคิดการวิจยั  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเพ่ิม

ใหม่ ไดแ้ก่   ความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั   สภาพการดูแลผูสู้งอาย ุ  บทบาทในชุมชน    

อาชีพและ  สวสัดิการรักษาพยาบาล  และมีการปรับตวัแปร ความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพ เป็นความ

เพียงพอของรายไดต่้อเดือน 
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 2.การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง     

   พบว่าผูสู้งอายท่ีุตอบแบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อย

ละ 60.8  มีอายอุยูร่ะหว่าง 60 – 69 ปี ร้อยละ 51.3  มีสถานภาพสมรส  ร้อยละ56.3    มีการศึกษาอยู่

ในระดบัประถมศึกษาหรือเทียบเท่า   ร้อยละ49.8    ภาวะสุขภาพมีโรคประจาํตวั ร้อยละ58.5   

สวสัดิการการรักษาพยาบาล มีบตัรประกนัสุขภาพ/หรือบตัรทอง ร้อยละ81.5   ความสามารถในการ

ทาํกิจวตัรประจาํวนั ช่วยเหลือตนเองไดดี้ ร้อยละ84.0     รายไดต่้อเดือนตํ่ากว่า2,000 บาท ร้อยละ

43.5   แหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่จากบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 45.3  ความเพียงพอของรายได้

พบว่ารายไดน้อ้ยกว่ารายจ่าย   ร้อยละ 43.0     ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ร้อยละ 50      พกัอาศยัอยูก่บั

บุตรหลานหรือญาติ    ร้อยละ 44.8    การปรับปรุงสภาพท่ีพกัอาศยัมีการปรับปรุง  ร้อยละ53.5      

สภาพการดูแลผูสู้งอายมีุผูดู้แลพกัอยูด่ว้ยและใหค้วามช่วยเหลือทุกเร่ือง ร้อยละ 54.0    ไม่มีบทบาท

ในชุมชนร้อยละ69.0  และ เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุร้อยละ 75.5 

 3. การวิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมสุขภาพ   การร่วมกิจกรรมทางสงัคม   ความเช่ือวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน    ความรู้การดูแลสุขภาพ      ความเช่ือดา้นสุขภาพ   แรงสนบัสนุนทางสงัคม   ความเช่ือ

ประสิทธิภาพแห่งตน      การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  และการช้ีนาํตนเองของผูสู้งอาย ุ  

 พบว่าการร่วมกิจกรรมทางสงัคม    ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน      การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้     

และการช้ีนาํตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง    ( X  =1.8050, 2.1773 , 2.0098และ 2.2382 ตามลาํดบั)   

ความรู้การดูแลสุขภาพ      ความเช่ือดา้นสุขภาพ  แรงสนบัสนุนทางสงัคม   ความเช่ือประสิทธิภาพ

แห่งตน   และพฤติกรรมสุขภาพ  อยูใ่นระดบัสูง ( X  =12.0175, 2.7572 , 3.8909 , 2.5473 และ 

2.9124 ตามลาํดบั) 

 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า

พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายท่ีุมี เพศ   สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา    รายไดต่้อเดือน   

สภาพการดูแลผูสู้งอาย ุ และบทบาทในชุมชนต่างกนั  มีพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัน้ี        

     -ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  โดย เพศชาย มีพฤติกรรมสุขภาพสูงกวา่ เพศหญิง ( X =3.1067,  

2.7869 ตามลาํดบั) 

         - ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก ท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพ

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   โดยผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรส โสดและอ่ืน(ๆ 

โสด  หมา้ย  หยา่ / แยกกนั ) มีพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่าผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรส สมรส

( X =3.0123, 2.7829 ตามลาํดบั) 
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 - ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพแตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   โดยผูสู้งอายท่ีุไม่ไดรั้บการศึกษา มีค่าเฉล่ียพฤติกรรม

สุขภาพสูงกว่าผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษา ประถมศึกษาและสูงกว่า( X =3.0719 , 2.8094 

ตามลาํดบั) 

 - ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีรายไดต่้างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพต่างกนัโดย

ผูสู้งอายท่ีุมีรายได ้2,000 – 3,999 บาท มีค่าเฉล่ียพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่า ผูสู้งอายท่ีุมีรายได ้ตั้งแต่ 

กบั 4,000 บาทข้ึนไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั  

 -ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีสภาพการดูแลผูสู้งอายตุ่างกนั  มีพฤติกรรมสุขภาพ

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูสู้งอายท่ีุมีผูดู้แลอยูด่ว้ยและช่วยเหลือทุกเร่ือง

มีค่าเฉล่ียพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่าผูสู้งอายท่ีุมีผูดู้แลเป็นบางคร้ังหรือไม่มีผูดู้แล( X =3.0499 , 

2.7510ตามลาํดบั) 

 - ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีบทบาทในชุมชนต่างกนั  มีพฤติกรรมสุขภาพ

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูสู้งอายท่ีุมีบทบาทดา้นต่างๆมีค่าเฉล่ีย

พฤติกรรมสุขภาพสูงกว่าผูสู้งอายท่ีุไม่มีไม่มีบทบาทใดๆ  ( X =3.2044 , 2.7813 ตามลาํดบั) 

ส่วนผูสู้งอายท่ีุมี  อาย ุ  ภาวะสุขภาพ  สวสัดิการการรักษาพยาบาล   ความสามารถในการทาํกิจวตัร

ประจาํวนั    แหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่   ความเพียงพอของรายได ้   อาชีพ   ภาวะการพกัอาศยั    

การปรับปรุงท่ีพกัอาศยัและการเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายตุ่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั 

 5. การวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขต

ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย  พบว่า 

  1.การร่วมกิจกรรมทางสงัคม ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  องคป์ระกอบท่ี

1  ดา้นการศึกษาและพฒันาสงัคม   องคป์ระกอบท่ี2 ดา้นศาสนา 

  2.ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  องคป์ระกอบ

ท่ี 1 ดา้นการดูแลรักษาบาดแผล   องคป์ระกอบท่ี 2  ดา้นการดูแลรักษาโรคติดเช้ือ 

  3.ความรู้การดูแลสุขภาพ ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 

ดา้นการป้องกนัโรค   และ องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นการรับประทานอาหาร 

  4.ความเช่ือดา้นสุขภาพ ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  องคป์ระกอบท่ี 1 

ดา้นการป้องกนัโรค    องคป์ระกอบท่ี 2  ดา้นการรับประทานอาหาร 

 5. แรงสนบัสนุนทางสงัคม   ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่    องคป์ระกอบท่ี 

1 ดา้นอารมณ์และขอ้มลูข่าวสารจากครอบครัว    องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นส่ิงของและบริการจากรัฐ 

องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นส่ิงของและบริการจากครอบครัว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

225 

 6.ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน     ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

องคป์ระกอบท่ี ดา้นการดูแลสุขภาพจิต องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นการดูแลอนามยัส่วนบุคคล  

องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นการรับประทานอาหารและองคป์ระกอบท่ี 4 ดา้นการป้องกนัโรค 

  7. การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  องคป์ระกอบท่ี 1 

การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีใหข้อ้มลูสุขภาพและศาสนา และองคป์ระกอบท่ี 2  การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ท่ี

ใหข้อ้มลูการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

 8.การช้ีนาํตนเอง  มีองคป์ระกอบเดียว 

 6.  การวิเคราะห์แบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขต

ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย          

  พบว่าแบบจาํลองมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูการวิจยั  โดยปัจจยัท่ีส่งผล

ทางบวกและมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ การช้ีนาํตนเอง  ความเช่ือ

ดา้นสุขภาพ   แรงสนบัสนุนทางสงัคม   การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้    และความเช่ือประสิทธิภาพแห่ง

ตน          ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลทางลบและมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ 

ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน    และความรู้การดูแลสุขภาพ 

 

 การอภิปรายผล 

 จากสรุปผลการวิจยั  สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

  1.การวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มเพ่ือปรับกรอบแนวคิดการวิจยัใหม่  ปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีเพ่ิมใหม่  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเพ่ิมใหม่ ไดแ้ก่   ความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั   

สภาพการดูแลผูสู้งอาย ุ  บทบาทในชุมชน    อาชีพและ  สวสัดิการรักษาพยาบาล  และมีการปรับตวั

แปร ความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพ เป็นความเพียงพอของรายได ้

 ความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั  เป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ

ใหเ้ป็นตวัแปรใหม่ท่ีศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Paskulin , Vianna & Molzahn, 2009 ( อา้ง

ถึงใน ณัฐสุรางค ์บุญจนัทร์,2552)ไดท้าํการศึกษาพบว่าความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั

เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุ ผูสู้งอายท่ีุมีความสามารถในการทาํกิจวตัร

ประจาํวนั จะประเมินว่ามีคุณภาพชีวิตดี ทั้งๆท่ีมีโรคประจาํตวัเร้ือรังและมีอาการจากหลายๆระบบ 

แต่หากความเจ็บป่วยนั้นทาํใหเ้กิดความจาํกดัในการทาํกิจวตัรประจาํวนั ก็จะมีผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิตทั้งดา้นร่างกายและดา้นจิตใจของผูสู้งอาย ุ   ภาวะการช่วยเหลือตนเองของผูสู้งอายจุะ

วางอยูบ่นเง่ือนไขความสามารถในการดาํเนินกิจวตัรประจาํวนั โดยจะใชต้วัช้ีวดั Activity Daily 

Living (ADL) วดัความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนัของผูสู้งอาย ุ นอกจากน้ีผูว้ิจยัมี
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ความเห็นว่าความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนัของผูสู้งอายจุะทาํใหท้ราบรายละเอียดของ

ผูสู้งอายมุากข้ึน จากประสบการณ์ในการปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายพุบว่าผูสู้งอายจุาํนวนมาก

ท่ีประสบปัญหาดา้นการดูแลตนเองหรือช่วยเหลือตนเองและวยัผูสู้งอายเุป็นช่วงวยัท่ีตอ้งเผชิญกบั

การเปล่ียนแปลงต่างๆมากมายโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงของสภาพร่างกายท่ีเส่ือมถอยไปตามวยั

ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือตนเองของผูสู้งอาย ุ ผูสู้งอายบุางรายมีแมจ้ะอยูใ่นวยัสูงอายตุอนปลาย 

คือ มีอายมุากแต่สามารถช่วยเหลือตนเองไดก้็มีแมจ้ะมีโรคประจาํตวัแต่หากปฏิบติัตนไดถ้กูตอ้ง มี

พฤติกรรมเหมาะสมผูสู้งอายจุะช่วยเหลือตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง ในทาํนองเดียวกนัผูสู้งอายบุางราย

อยูใ่นวยัผูสู้งอายตุอนตน้แต่ช่วยเหลือตนเองไดน้อ้ยหรือไม่ไดเ้ลยกมี็ นอกจากน้ีผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีมี

การช่วยเหลือตนเองในระดบัท่ีต่างกนั  บางรายช่วยเหลือตนเองไดดี้ไม่ต่างกบัวยัผูใ้หญ่  บางราย

ช่วยเหลือตนเองไดบ้า้ง  บางรายช่วยเหลือตนเองไดน้อ้ยมาก ในขณะท่ีบางรายช่วยเหลือตนเอง

ไม่ไดเ้ลย   ผูสู้งอายบุางรายขาดการดูแลตนเองท่ีดีมาตั้งแต่วยัผูใ้หญ่ก็เขา้สู่วยัสูงอายจุะทาํให้

ช่วยเหลือตนเองไดน้อ้ยกว่าผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นวยัเดียวกนัก็มี ดงันั้นจึงเห็นไดว้่ามีความสามารถในการ

ทาํกิจกวตัรความหลากหลายของภาวะการช่วยเหลือตนเองของผูสู้งอายแุละผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า 

ความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั ของผูสู้งอายเุป็นปัจจยัส่วนบุคลของผูสู้งอายท่ีุควรศึกษา

เพ่ิมเติม 

 สภาพการดูแลผูสู้งอาย ุ   เป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นตวัแปรใหม่ท่ีศึกษา  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ของ วีนสั วยัวฒันะ (2550) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะส่วน

บุคคลและครอบครัวกบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุจงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่าจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว การมีผูดู้แลผูสู้งอายแุละสมัพนัธภาพในครอบครัวมีความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวิต

ผูสู้งอายดุา้นสุขภาพกายและจิตใจ 

 ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าจากความต่อเน่ืองกนัของความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั

ซ่ึงทาํใหท้ราบถึงภาวการณ์ช่วยเหลือตนเองของผูสู้งอาย ุดงันั้นผูสู้งอายสุมควรท่ีจะมีผูดู้แล 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงตามวยัท่ีตอ้งประสบในช่วงวยัสูงอาย ุเช่น  ผูสู้งอายท่ีุมีโรคประจาํตวัหรือ

ปัญหาสุขภาพ  ตอ้งไปพบแพทยซ่ึ์งผูสู้งอายบุางรายช่วยเหลือตนเองไม่ไดห้รือไดบ้า้งก็ตามมกั

ประสบปัญหาการเดินทาง  บางรายไม่สามารถขบัข่ียานพาหนะไดเ้อง อ่านหนงัสือไม่ได ้  ตอ้ง

รับประทานยาต่อเน่ืองแต่หากมีปัญหาดา้นสายตาหรือการอ่านหนงัสือก็อาจรับประทานยาผดิพลาด  

บางรายเป็นอมัพาต จึงจาํเป็นตอ้งมีผูดู้แล คอยช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เช่น  ซกัเส้ือผา้  ทาํความ

สะอาดบา้น  การทาํอาหาร  เหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีผูสู้งอายตุอ้งพบในชีวิตประจาํวนัและหลีกเล่ียง

ไม่ได ้ต่างกนัเพียงว่าจะทาํเองหรือมีคนช่วยเหลือบา้งผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า การมีผูดู้แลผูสู้งอายุ

เป็นขอ้มลูพ้ืนฐานของผูสู้งอายท่ีุควรศึกษาเพ่ิมเติมเช่นกนั 
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 บทบาทในชุมชน    เป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นตวัแปรใหม่ท่ี

ศึกษา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ คูเปอร์สมิธ(Coopersmith 1981 : 118-119, อา้งถึงใน จนัทนา 

มหามงคล 2547 :37) กล่าวว่าสถานภาพทางสงัคมหรือบทบาททางสงัคม เป็นองคป์ระกอบภายนอก

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงความสาํเร็จ และความมีเกียรติ บุคคลท่ีมีส่ิงเหล่าน้ีจะมีความเช่ือว่าตนมีคุณค่า

สูงส่งเสริมใหมี้พฤติกรรมท่ีเหมาะสมและสามารถดูแลตนเองได ้และ Miler ( อา้งถึงใน อนุชา ขุน

เมือง 2546 : 125) การมีบาทบาทในสงัคม  การมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  เป็นเสมือนแรง

สนบัสนุนทางสงัคมท่ีจะช่วยส่งเสริมการดูแลตนเองโดยเพ่ิมแรงจูงใจในการตอบสนองความ

ตอ้งการการดูแลตนเอง ช่วยใหผู้สู้งอายคุงความสามารถในการดูแลตนเองท่ีพฒันามาแลว้ อีกทั้งยงั

ช่วยใหผู้สู้งอายขุอความช่วยเหลือและแสวงหาขอ้มลูเพ่ือการดูแลตนเอง และมีอิทธิพลต่อความ

ผาสุกของชีวิตของผูสู้งอาย ุ ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าเน่ืองจากปัจจุบนัผูสู้งอายมีุบทบาททางสงัคมมาก

ข้ึนและทาํประโยชน์ใหก้บัส่วนร่วมไดม้ากกว่าสมยัก่อน  เราจะพบเห็นว่าผูสู้งอายมีุตาํแหน่งต่างๆ

มากข้ึน  มีการรวมกลุ่มกนับาํเพญ็ประโยชน์ต่างๆ บางคนเป็นผูน้าํทอ้งถ่ิน  เป็นผูท้รงคุณวุฒิใน

ชุมชน   แพทยป์ระจาํตาํบล  ปราชญช์าวบา้น  เหล่าน้ีลว้นแสดงใหเ้ห็นว่าผูสู้งอายสุามารถทาํ

ประโยชน์ใหก้บัชุมชนและสงัคมไดเ้ช่นเดียวกบัวยัอ่ืนๆ  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นดว้ยว่าตาํแหน่งหรือ

สถานภาพหรือบทบาททางสงัคมของผูสู้งอายเุป็นขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีสมควรศึกษาเพ่ิมเติมในงานวิจยั

คร้ังน้ีเช่นกนั    

 อาชีพ   เป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นตวัแปรใหม่ท่ีศึกษา   สอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของ พนชัญา  ประดบัสุข(2552)ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการ

ส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายใุนตาํบลนํ้ าลึก  อาํเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่าผูสู้งอายท่ีุมี

อาชีพต่างกนัมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกนั  และการศึกษาของ  กฤษณกร  ยมนา (2550) 

ทาํการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพในระดบับุคคล ครอบครัวและชุมชนของประชาชนในองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลทบัปุด อาํเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา พบว่าอาชีพมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรม

สุขภาพ 

 สวสัดิการรักษาพยาบาล  เป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นตวัแปรใหม่ท่ี

ศึกษา   เช่นกนั    หลกัประกนัสุขภาพหรือสวสัดิการรักษาพยาบาลนั้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ

พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยมีสาระสาํคญัเก่ียวกบัสิทธิการ

รักษาพยาบาลหรือหลกัประกนัสุขภาพ  ผูว้ิจยัซ่ึงปฏิบติังานดา้นสาธารณสุขมีความเห็นว่าการศึกษา

ขอ้มลูดา้นน้ีอาจทาํใหไ้ดท้ราบถึงสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลของผูสู้งอายแุละจาก

ประสบการณ์การปฏิบติังานพบว่าสิทธิการรักษาพยาบาลต่างกนัอาจมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายไุด ้ จึงเห็นดว้ยท่ีจะนาํสวสัดิการรักษาพยาบาล มาเป็นตวัแปรในการศึกษาคร้ังน้ี  
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    ความเพียงพอของรายได ้เป็นตวัแปรท่ีถกูตั้งขอ้สงัเกตจากเดิมใชค้าํว่า   ความเพียงพอ

ของเบ้ียยงัชีพ  ผูว้ิจยัจึงพิจารณาอีกคร้ังและมีความเห็นว่าความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพนั้นมีลกัษณะ

เป็นนามธรรม ไม่สามารถวดัค่าไดแ้น่นอน  เป็นความรู้สึกของแต่ละคน และเน่ืองจากในช่วงทาํ

การเก็บขอ้มลู  เบ้ียยงัชีพมีอตัราท่ีแน่นอนอยูแ่ลว้ คือ 500 บาท ต่อคนต่อเดือน ผูว้ิจยัจึงตดัสินใจ

ปรับตวัแปรน้ีเป็นความเพียงพอของรายได ้ซ่ึงทาํใหท้ราบว่ารายไดข้องผูสู้งอายเุพียงพอกบัรายจ่าย

หรือไม่  อาจมีเหลือเก็บ  หรือ  ไม่พอใช ้ ซ่ึงเป็นประโยชนท์าํใหท้ราบถึงสภาพความเป็นอยูข่อง

ผูสู้งอายดุา้นเศรษฐกิจ  

 2.การวิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมสุขภาพ   การร่วมกิจกรรมทางสงัคม   ความเช่ือวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน    ความรู้การดูแลสุขภาพ      ความเช่ือดา้นสุขภาพ   แรงสนบัสนุนทางสงัคม   ความเช่ือ

ประสิทธิภาพแห่งตน      การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  และการช้ีนาํตนเองของผูสู้งอาย ุ มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 การร่วมกิจกรรมทางสงัคม    ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน      การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้     และ

การช้ีนาํตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง    ( X  =1.8050, 2.0098,2.1773  และ 2.2382 ตามลาํดบั)   

ความรู้การดูแลสุขภาพ      ความเช่ือดา้นสุขภาพ  แรงสนบัสนุนทางสงัคม   ความเช่ือประสิทธิภาพ

แห่งตน   และพฤติกรรมสุขภาพ  อยูใ่นระดบัสูง ( X  =12.0175, 2.7572 , 3.8909 , 2.5473 และ 

2.9124 ตามลาํดบั) 

 พฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัปานสูง( X  =  2.9124)  ทั้งน้ีเน่ืองจากการเก็บรวบรวมขอ้มลู

การวิจยัพบว่าผูสู้งอายมีุความรู้การดูแลสุขภาพ  ความเช่ือดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงทั้งสอง

ปัจจยัส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ จึงทาํใหพ้ฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายอุยูใ่น

ระดบัสูง  การพิจารณาพฤติกรรมสุขภาพรายดา้น 5 ดา้น พบว่า พฤติกรรมสุขภาพ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นการรับประทานอาหาร  การดูแลอนามยัส่วนบุคคล และการป้องกนัโรค อยูใ่นระดบัสูง  ( X  = 

2.8629, 3.2386 และ 3.1079 ) ดงันั้นจึงทาํใหพ้ฤติกรรมสุขภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงดว้ย 

นอกจากน้ีจากการพิจารณาขอ้คาํถามส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง  เช่น ท่านด่ืมนํ้ าสะอาดวนั

ละ 6-8 แกว้ ( X  =  3.55)  ท่านเปล่ียนเส้ือผา้หลงัอาบนํ้ า   ( X  =  3.45)  ท่านรับประทานอาหารท่ี

ปรุงสุกใหม่ ๆ  ( X  =  3.35)  นอกจากน้ีจากผลการวิจยัพบว่า  ความรู้การดูแลสุขภาพ      ความเช่ือ

ดา้นสุขภาพ  แรงสนบัสนุนทางสงัคม   ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน   อยูใ่นระดบัสูง  ( X  

=12.0175, 2.7572 , 3.8909 และ 2.5473 ) ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ

ดงันั้นจึงทาํใหพ้ฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัสูง 

 การร่วมกิจกรรมทางสงัคมของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัปานกลาง( X  =1.8050)ทั้งน้ี

เน่ืองจากวยัผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่างๆมากมายโดยเฉพาะทางร่างกายซ่ึงเป็นไปทางท่ี
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เส่ือมถอย  ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัต่างๆในการดาํเนินชีวิตมากข้ึน   และเน่ืองจากผูสู้งอายท่ีุเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่มีโรคประจาํตวั ร้อยละ 58.5 โดยโรคท่ีเป็นมาก ไดแ้ก่    ความ

ดนัโลหิตสูง     เบาหวาน ขอ้/ กระดูก  หลอดเลือดหวัใจ      โรคเหล่าน้ีลว้นเป็นอุปสรรคต่อการ

ดาํเนินชีวิตประจาํวนัของผูสู้งอาย ุ เช่น  เดินไม่สะดวก  มองไม่ชดั  อ่อนเพลีย เหน่ือยง่าย  หาก

ผูสู้งอายมีุโรคประจาํตวัจะไม่สะดวกต่อการไปถือศีลหรือไปทศันศึกษาเน่ืองจากอาจตอ้งมีการพกั

คา้งท่ีอ่ืน  มีการเดินทาง อาจทาํใหอ้าการป่วยรุนแรงข้ึน  กล่าวคือการมีปัญหาสุขภาพทาํใหผู้สู้งอายุ

ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมทางสงัคมได ้  ในขณะเดียวกนัผูสู้งอายท่ีุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มี

ผูดู้แล  และในปัจจุบนัมีกิจกรรมต่างๆท่ีผูสู้งอายสุามารถเขา้ร่วมไดง่้ายข้ึน เช่น  ชมรมผูสู้งอาย ุ 

กิจกรรมวนัสงกรานต ์  เป็นตน้  ผูสู้งอายกุลุ่มน้ีจึงเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมเหล่าน้ี ดงันั้นจึงทาํให้

ผูสู้งอายบุางส่วนมีการร่วมกิจกรรมทางสงัคม  จึงทาํใหผู้สู้งอายมีุการร่วมกิจกรรมทางสงัคมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง  และจากการพิจารณาการร่วมกิจกรรมทางสงัคมเป็นรายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมี

การร่วมกิจกรรมทางสงัคมในดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั ดงันั้นจึงทาํใหก้ารร่วม

กิจกรรมทางสงัคมอยูใ่นระดบัปานกลางดว้ย  และจากการพิจารณาคาํถามรายขอ้   เช่น  จากการ

พิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้พบว่า  ขอ้คาํถามท่ีว่า  ท่านเขา้ร่วมถือศีลหรือปฏิบติัธรรมท่ีวดั ( X = 1.42 )  

และ คาํถามท่ีว่า ท่านไปร่วมทศันศึกษา ดูงานเม่ือมีโอกาส  ( X = 1.51 )   ซ่ึงคาํถามทั้ง 2 ขอ้ นั้น มี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง จึงทาํใหก้ารร่วมกิจกรรมทางสงัคมของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X  = 2.0098) ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบนัมี

ความกา้ว หนา้ทางเทคโนโลยแีละสารสนเทศมากข้ึน  ระบบขอ้มลูข่าวสารต่างๆแพร่หลายไดม้าก

ข้ึนและหลากหลายช่องทาง เขา้ถึงไดง่้ายข้ึน    ความรู้ ข่าวสารต่างๆท่ีทนัสมยัเผยแพร่ไดค้รอบคลุม

มากข้ึน เช่น ส่ือโทรทศัน์  วิทย ุ หนงัสือ ส่ิงพิมพต่์างๆ สามารถจดัหาไดง่้ายข้ึน   ความ

เจริญกา้วหนา้ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  การปรับเปล่ียนนโยบายทางสาธารณสุขท่ีเนน้การ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัมากข้ึน มีการปฏิบติังานทั้งเชิงรับเชิงรุก    รวมทั้งการท่ีผูสู้งอายไุดร่้วม

กิจกรรมทางสงัคม เช่น การร่วมกิจกรรมชมรมผูสู้งอายทุาํใหผู้สู้งอายไุดรั้บความรู้  ขอ้เท็จจริงต่างๆ  

มีความรู้ท่ีถกูตอ้งมากข้ึน   ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ินจึงเร่ิมเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของผูสู้งอายุ

ตามกาลเวลาท่ีผา่นไป  จึงทาํใหผู้สู้งอายมีุความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัปานกลาง จาก

การเก็บขอ้มลูพบว่าเม่ือพิจารณาความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน แยกเป็นรายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมี

ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบัปานกลางดว้ยเช่นกนั ดงันั้นความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ินใน

ภาพรวมจึงอยูใ่นระดบัปานกลาง และจากการพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้พบว่า  ขอ้คาํถามท่ีว่า  ท่าน

เช่ือว่าการรองเทา้ตบท่ีบาดแผล  ช่วยหา้มเลือดได ้ ( X  = 1.79 )  และขอ้คาํถามท่ีว่า ท่านเช่ือว่าการ
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ด่ืมนํ้ ามะพร้าว ทาํใหอ้าการปวดทอ้งรุนแรงข้ึน  ( X  = 1.99)  ซ่ึงคาํถามทั้ง 2 ขอ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัปานกลาง จึงทาํใหค้วามเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ินของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัปานกลาง 

  การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้   อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.1773) ทั้งน้ีเน่ืองจากผูสู้งอายเุป็นวยั

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่างๆมากมายโดยเฉพาะการท่ีเส่ือมถอยของร่างกาย  ความสามารถต่างๆลดลง  

มีปัญหาสุขภาพ  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นอุปสรรคต่อการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ของผูสู้งอาย ุ เช่น  การอ่าน

หนงัสือศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูข่าวสารต่างๆ  อาจมีสายตาไม่ดี  ความเส่ือมของสมอง  ศกัยภาพในการ

รับรู้เขา้ใจลดลง    ทาํใหมี้ขอ้จาํกดัต่างๆในการดาํเนินชีวิตมากข้ึน  เม่ือพิจารณาการเขา้ถึงแหล่ง

เรียนรู้เป็นรายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ในทั้งในประเภทบุคคลและ

สถานท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 1,8650 , 2.1835 ) ดงันั้นการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ในภาพรวมจึง

อยูใ่นระดบัปานกลางดว้ย   และจากการพิจารณาคาํถามรายขอ้ เช่น  ท่านสามารถไปหาความรู้

เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพท่ีสถานีอนามยัหรือสถานบริการสาธารณสุขได(้ X = 2.12 )  คาํถามท่ีว่า 

ท่านสามารถไปขอคาํปรึกษาเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพจากเพ่ือนบา้นได(้ X = 2.17)  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัปานกลาง จึงทาํใหก้ารเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัปานกลาง 

 การช้ีนาํตนเอง อยูใ่นระดบัปานกลาง( X =  2.2382 ) ทั้งน้ีเน่ืองจากการช้ีนาํตนเองเป็น

คุณลกัษณะของบุคคลในการแสวงหาความรู้ ขอ้มลูข่าวสาร และบริการต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเอง  ประกอบ ดว้ยคุณลกัษณะสาํคญั เช่น ความคิดริเร่ิมดว้ยตวัเอง  การรู้จกัวิเคราะห์ความ

ตอ้งการในการเรียนรู้ของตนเอง     การประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได ้ ซ่ึงคุณลกัษณะ

เหล่าน้ีอาจลดลงไดเ้ม่ือมีอายมุากข้ึน เพราะวยัสูงอายมีุการเปล่ียนแปลงต่างๆเกิดข้ึนโดยเฉพาะการ

เส่ือมของสมองซ่ึงมีความสาํคญัต่อการคิดวิเคราะห์  ความสามารถทางสติปัญญา การช้ีนาํตนเองจะ

เกิดข้ึนไดใ้นระดบัสูงนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัความสามารถทางสมองและสติปัญญาดว้ยและมีการ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา    ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Knowles (1975) ท่ีสรุปไวว้่าการช้ีนาํ

ตนเองเป็นการเรียนรู้เพ่ือความอยูร่อดของมนุษยต์ามสภาพความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา

และตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี ปัจจุบนัมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นอยา่ง

มาก  จนทาํใหผู้สู้งอายตุอ้งปรบตวัและเรียนรู้แต่เน่ืองจากสภาพการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย  จิตใจ 

สมองอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ การช้ีนาํตนเองในผูสู้งอายจึุงมีระดบัปานกลาง  และจากการ

พิจารณาขอ้คาํถามรายขอ้ ท่านสามารถหาแหล่งขอ้มลูดา้นสุขภาพท่ีตนเองสนใจได(้ X  = 2.06 )   

ท่านสามารถหาคาํตอบใหต้นเองไดเ้ม่ือเกิดความสงสยัเก่ียวกบัสุขภาพไม่ว่าเร่ืองใด ( X  = 2.07 )  

ขอ้คาํถามสองขอ้แสดงใหเ้ห็นว่าเม่ือผูสู้งอายมีุความตอ้งการแสวงหาความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์

ต่อตนเองจะสามารถจดัการหรือตอบสนองต่อความตอ้งการนั้นอยา่งไร ซ่ึงโดยธรรมชาติขิงวยั

สูงอายท่ีุมีศกัยภาพในดา้นต่างๆลดลง ดงันั้นจึงทาํใหก้ารช้ีนาํตนเอง อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน อยูใ่นระดบัสูง( X  = 2.5473 )  ทั้งน้ีเน่ืองจากความเช่ือประ

สิทธิ ภาพแห่งตน เป็นความเช่ือมัน่ของบุคคลเก่ียวกบัความสามารถของตนเองในการบริหารจดัการ

และกระทาํพฤติกรรมใดๆ ภายใตอุ้ปสรรคหรือสภาวะต่างๆในการปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพ  ผูสู้งอายซ่ึุงเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่างๆมากมาย  การสมรรถภาพทางดา้นร่างกายและ

สติปัญญาทาํใหผู้สู้งอายอุาจมีความเช่ือมัน่ในตนเองลดลงได ้แต่อยา่งไรก็ตามจากการเก็บขอ้มลู

การวิจยัพบว่าผูสู้งอายไุดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมอยูใ่นระดบัสูง   มีความเช่ือดา้นสุขภาพและ

ความรู้การดูแลสุขภาพอยูใ่นระดบัสูง  ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวมีความสมัพนัธก์บัความเช่ือประสิทธิภาพ

แห่งตน ดงันั้นจึงทาํใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนอยูใ่นระดบัสูงเช่นกนั   และ

เม่ือพิจารณาความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนแยกเป็นรายดา้นไดแ้ก่  ดา้นการรับประทานอาหาร  การ

ออกกาํลงักาย  การดูแลอนามยัส่วนบุคคล  การป้องกนัโรค และการดูแลสุขภาพจิต  ลว้นแต่อยูใ่น

ระดบัสูงดว้ยกนัทั้งส้ิน ( X  = 2.6015, 2.3400 ,2.7256 , 2.5988และ 2.4545 ตามลาํดบั) และจากการ

พิจารณาคาํถามรายขอ้ เช่น คาํถามท่ีว่า  ท่านสามารถเลือกการออกกาํลงักายท่ีเหมาะกบัวยัได ้ ( X  

= 2.46 )   ท่านสามารถทาํงานบา้นเลก็ๆนอ้ยๆเพ่ือใหร่้างกายมีการเคล่ือนไหวอยา่งเพียงพอ   ( X  = 

2.52 )   ทั้งสองขอ้เป็นคาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง ดงันั้นความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน จึงอยู่

ในระดบัสูง 

 ความเช่ือดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบัสูง ( X  =  2.7572 ) ทั้งน้ีความเช่ือของแต่ละบุคคลนั้นจะ

นาํไปสู่ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเช่ือมโยงระหว่างสงัคมกบัพฤติกรรมสุขภาพ          ความเช่ือเป็น

ส่ิงท่ีคงอยูใ่นบุคลิกภาพซ่ึงก่อใหเ้กิดพฤติกรรมและสามารถรับไดจ้ากสภาพสงัคมเบ้ืองตน้ของแต่

ละคน การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพข้ึนอยูก่บัการรับรู้เก่ียวกบัปัญหาต่อสุขภาพของตนเอง

และ การประเมินเพ่ือแสดงพฤติกรรม  ในวยัผูสู้งอายซ่ึุงมีประสบการณ์ชีวิตอนัยาวนาน ไดรั้บ

ความรู้ท่ีถ่ายทอดมาหลายยคุสมยั รวมทั้งความรู้ ข่าวสารท่ีไดรั้บตามสภาพสงัคมปัจจุบนั  ความ

เจริญกา้วหนา้ทางระบบสารสนเทศ อดีตและปัจจุบนัท่ีผูสู้งอายเุคยผา่นประสบการณ์และเหตุการณ์

ปัจจุบนัท่ีตอ้งเผชิญอยูท่าํใหผู้สู้งอายตุอ้งใชค้วามคิดวิเคราะห์ในการดาํเนินชีวิต ตอ้งมีการตดัสินใจ

เพ่ือกระทาํพฤติกรรมใดๆหรือหยดุกระทาํก็ตาม ซ่ึงมีผลมาจากความเช่ือส่วนบุคคล เพราะบุคคล

เช่ือเช่นใดมีโอกาสท่ีจะปฏิบติัตามความเช่ือนั้นไดม้าก  และจากการเก็บขอ้มลูการวิจยัพบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งมีความรู้การดูแลสุขภาพ  ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน อยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมี

ความสมัพนัธก์บัความเช่ือดา้นสุขภาพ  จึงทาํใหค้วามเช่ือดา้นสุขภาพอยูใ่นระดบัสูง   จากการ

พิจารณาคาํถามรายขอ้พบว่าขอ้คาํถามส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง  เช่น   ท่านเช่ือว่าการไม่

ตรวจสุขภาพ อาจทาํใหอ้าการผดิปกติท่ีเกิดข้ึนรุนแรงข้ึนได(้ X  =  2.71)   ท่านเช่ือว่าการไม่ออก
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กาํลงักายทาํใหร่้างกายอ่อนแอและเป็นโรคอว้นได(้ X  =  2.72)   จึงทาํใหค้วามเช่ือดา้นสุขภาพอยู่

ในระดบัสูง 

  ความรู้การดูแลสุขภาพ อยูใ่นระดบัสูง ( X  = 12.0175 ) ทั้งน้ีเน่ืองจากการเก็บ

ขอ้มลูพบว่าผูสู้งอายมีุความรู้การดูแลสุขภาพส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง ไดแ้ก่  ดา้นการรับประทาน

อาหาร  การออกกาํลงักาย  การดูแลอนามยัส่วนบุคคล  และการดูแลสุขภาพจิต อยูใ่นระดบัสูง มี

ดา้นการป้องกนัโรคดา้นเดียวเท่านั้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง  และเน่ืองจากผูสู้งอายไุดรั้บแรง

สนบัสนุนทางสงัคมอยูใ่นระดบัสูง  มีความเช่ือดา้นสุขภาพ อยูใ่นระดบัสูง  และผูสู้งอายมีุการร่วม

กิจกรรมทางสงัคม และส่วนใหญ่เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายซ่ึุงทาํใหไ้ดรั้บความรู้การดูแลสุขภาพ

จากการร่วมกิจกรรม จึงทาํใหค้วามรู้การดูแลสุขภาพอยูใ่นระดบัสูง  และจากการพิจารณาคาํถาม

รายขอ้ พบว่ามีหลายขอ้ท่ีผูสู้งอายตุอบถกูจาํนวนมาก กล่าวคือมีคะแนนในขอ้นั้นอยูใ่นระดบัสูง 

เช่น  เราควรลา้งมือก่อนรับประทานอาหารและหลงัการขบัถ่าย ( X = 0.98 )   เราควรออกกาํลงักาย 

อยา่งนอ้ย3วนั ต่อสปัดาห์ คร้ังละไม่ตํ่ากว่า30นาที   ( X = 0.94 )    12.เม่ือเจ็บป่วยแมเ้พียงเลก็นอ้ย 

ก็ไม่ควรซ้ือยารับประทานเอง ( X = 0.91 )  แสดงใหเ้ห็นว่าผูสู้งอายมีุความรู้การดูแลสุขภาพอยา่ง

เพียงพอ  จึงทาํใหค้วามรู้การดูแลสุขภาพ อยูใ่นระดบัสูง 

 แรงสนบัสนุนทางสงัคมอยูใ่นระดบัสูง ( X  = 3.8909) ทั้งน้ีเน่ืองจากผูสู้งอายอุยูก่บั

ครอบครัว โดยสมาชิกในครอบครัวจะแสดงความเป็นห่วงเป็นใย คอยดูแลทั้งในยามเจ็บป่วยและ

ในยามท่ีมีสุขภาพแข็งแรง โดยในยามเจ็บป่วยก็จะคอยดูแลเร่ืองการรับประทานยา การพาไปพบ

แพทย ์จะเห็นไดว้่าครอบครัวไดใ้หก้ารสนบัสนุนผูสู้งอายทุั้งดา้นจิตใจและอารมณ์ รวมทั้งอาํนวย

ความสะดวกหรือสร้างสภาพการณ์ของความจริงใจ ความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ โดยสมาชิก

ของครอบครัวจะใหข้อ้มลูข่าวสาร หรือแนวคิดใหม่ ๆ เก่ียวกบัการแกปั้ญหาบางอยา่ง หรือการมี

ส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเพ่ือใหเ้ขา้ใจท่ีจะมีต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  เช่นเดียวกบั

การศึกษาของชลธิชา  จนัทคีรี(2549) ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายท่ีุมาร่วม

กิจกรรม ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร พบว่าผูสู้งอายมีุการสนบัสนุนทางสงัคมอยูใ่นระดบัสูง 

และจากการพิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้ พบว่า ร้อยละ 94.11 ของขอ้คาํคาม  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง 

เช่น  ท่านไดรั้บค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาลจากบุคคลในบา้น( X  = 3.75)  

บุคคลในครอบครัวไดใ้หก้าํลงัใจ เม่ือท่าน เกิดความทอ้แทจ้ากปัญหาส่วนตวัและปัญหาการ

เจ็บป่วย  ( X  = 4.12)  ดงันั้นจึงทาํใหแ้รงสนบัสนุนทางสงัคมอยูใ่นระดบัสูง 

 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ  จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่  เพศ  

อาย ุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  ภาวะสุขภาพ   สวสัดิการการรักษาพยาบาล ความสามารถ

ในการทาํกิจวตัรประจาํวนั   รายไดต่้อเดือน  แหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่ การเปรียบเทียบรายได้
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กบัรายจ่าย   อาชีพ  ภาวะการพกัอาศยั   การปรับปรุงสภาพท่ีพกัอาศยั      สภาพการดูแลผูสู้งอาย ุ 

บทบาทในชุมชน     การเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ   จาํแนกตามเพศพบว่าผูสู้งอายท่ีุมีเพศต่างกนัมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากในการเก็บขอ้มลูคร้ังน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง  คิดเป็นร้อยละ 60.8  โดยเพศชายมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่าเพศหญิง ( X =3.1067: 

S.D = 0.62597 , 2.7869 S.D = 0.76107ตามลาํดบั ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ค๊อคเคอร์แฮม( 

Cockerham:1982) ท่ีกล่าวว่าบุคคลท่ีมีเพศต่างกนัจะมีสนใจในการดูแลสุขภาพท่ีต่างกนั    เพศ เป็น

ปัจจยัท่ีบ่งบอกถึงความแตกต่างทางดา้นร่างกายและสรีระ   ทาํใหเ้กิดความแตกต่างทางค่านิยม และ

ยงัเป็นตวักาํหนดบทบาท และบุคลิกภาพในครอบครัว ชุมชนและสงัคม (Orem 1980 : 71 )  ดงันั้น

พฤติกรรมบางอยา่งจึงมีผลมาจากความแตกต่างระหว่างเพศ   เช่น   การสูบบุหร่ี    การด่ืมสุรา    ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของทศันาวดี  เมยไธสง(2551) ศึกษาพฤติกรรมของผูใ้หญ่วยักลางคน 

อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี พบว่าผูใ้หญ่วยักลางคน(อาย4ุ0-60ปี) ท่ีมีเพศต่างกนัมีพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพตนเองต่างกนั 

  การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ   จาํแนกตามอายพุบว่าผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ่างกนัมี

พฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั  ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง    60-69 ปี คิด

เป็นร้อยละ 51.3    รองลงมามีอายรุะหว่าง 70-79 ปี ร้อยละ 31.3 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงสภาวะทาง

กายภาพและสรีรวิทยาไม่มาก ยงัมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองไดเ้ป็นส่วนใหญ่ จึงทาํใหมี้

พฤติกรรมสุขภาพอยูใ่นระดบัเดียวกนั          สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ    จรุง  วรบุตร (2550) 

ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนวยักลางคน(อาย ุ40=60ปี)อาํเภอศรีสวสัด์ิ  

จงัหวดักาญจนบุรี    ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนวยักลางคนท่ีมีอายตุ่างกนัมีพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเองไม่แตกต่างกนั                  และการศึกษาของฐิติมา   คุม้สืบสาย (2550)    ศึกษา

พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุของผูสู้งอายใุนตาํบลหว้ยพล ู  อาํเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม 

พบว่าผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุไม่แตกต่างกนั  และอรชร โวทว ี

(2548) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุในอาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี  

พบว่าผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั 

 การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ   จาํแนกตามสถานภาพสมรสพบว่าผูสู้งอายท่ีุมี

สถานภาพสมรสต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีแตกต่างกนั   โดยผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพโสดและอ่ืน (ๆ 

โสด  หมา้ย  หยา่ / แยกกนั ) มีพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่าผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรส สมรส

( X =3.0123 และ X = 2.7829 ตามลาํดบั)   ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานสมรสจะแสดงถึงลกัษณะ

ความสมัพนัธท์ั้งทางดา้นสงัคมและจิตใจระหว่างบุคคลและการไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมจาก
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ระบบครอบครัว (Orem 1991, อา้งถึงใน อนุชา ขุนเมือง 2546 : 38) การมีคู่ชีวิต จะมีความผกูพนัต่อ

กนัอยา่งลึกซ้ึงระหว่างคู่สมรสกบัคู่สมรส เม่ือคู่สมรสเจ็บป่วยจะมีคนดูแลช่วยเหลือเอาใจใส่ต่อกนั 

ต่างจากกลุ่มสถานภาพสมรสอ่ืนท่ีอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวท่ีตอ้งช่วยเหลือตวัเองทัง้ปกติและยามเจ็บป่วย 

จึงทาํใหผู้ท่ี้มีสถานภาพโสด  หมา้ย  หยา่ / แยกกนั ตอ้งใส่ใจตนเอง  ใฝ่หาความรู้ท่ีถกูตอ้งและ

พยายามดูแลตนเองเพ่ือใหมี้สุขภาพแข็งแรง เพราะไม่มีผูดู้แล  หากเจ็บป่วยจะเกิดปัญหาอ่ืนๆตาม

ได ้เช่น  ค่าใชจ่้ายมาพอ  ไม่มีคนเฝ้ายามเจ็บป่วย  จึงทาํใหผู้สู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรสต่างกนัมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีแตกต่างกนั   สอดคลอ้งกบัการศึกษาของกฤษณกร  ยมนา( 2550) ท่ีพบว่า

สถานภาพสมรสมีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมสุขภาพในระดบับุคคล  ครอบครัว  และ

ชุมชน 

 การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ   จาํแนกตามระดบัการศึกษาพบว่าผูสู้งอายท่ีุมีระดบั

การศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีแตกต่างกนั   โดยผูสู้งอายท่ีุไม่ไดรั้บการศึกษา มีค่าเฉล่ีย

พฤติกรรมสุขภาพสูงกว่าผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษา ประถมศึกษาและสูงกว่า( X =3.0719และ X = 

2.8094 ตามลาํดบั)    โดยในการเก็บขอ้มลูคร้ังน้ีพบว่าผูสู้งอายท่ีุมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมี

ค่าเฉล่ียของระดบัพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่าผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษาอ่ืน  ๆ  ทั้งน้ีเน่ืองจาก

การศึกษาของผูสู้งอายเุป็นส่ิงสาํคญัในการดูแลตนเอง และยงัเป็นปัจจยัท่ีทาํใหบุ้คคลไดรั้บรู้ขอ้มลู

ข่าวสาร มีการพฒันาการเรียนรู้ และสามารถตดัสินพิจารณาในการปฏิบติักิจกรรมการดูแลตนเอง

ได ้(ฉตัรทอง อินทร์นอก 2540, อา้งถึงใน อนุชา ขุนเมือง 2546)  แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัระบบ

ขอ้มลูข่าวสาร  เทคโนโลยต่ีางๆ มีความเจริญกา้วหนา้ ผูสู้งอายสุามารถเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ไดง่้ายข้ึนและในการเก็บขอ้มลูพบว่าผูสู้งอายไุดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมอยูใ่นระดบัสูง  ส่วน

ใหญ่เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุจึงทาํใหผู้สู้งอายท่ีุแมจ้ะไม่ไดรั้บการศึกษา มีโอกาสไดรั้บความรู้

การดูแลสุขภาพ และเน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการศึกษา จึงทาํใหจ้าํเป็นตอ้งใส่ใจตนเอง 

ใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอเพ่ือใหท้นักบัโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป   จึงทาํใหผู้สู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษา

ต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีแตกต่างกนั   สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  ไพเราะ  กิจจาทิชากร ( 

2551) พบว่าระดบัการศึกษา มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพของผูม้ารับบริการ  และดวงจิตต ์ 

นะนกัวฒัน์ (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ :  กรณีศึกษาตาํบล

ม่วงคาํ  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย   พบว่าระดบัการศึกษาเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการดูแล

ตนเองของผูสู้งอาย ุและ  วารี สายนัหะ(2546) ศึกษาพฤติกรรมการสร้างสุขภาพดา้นการออกกาํลงั

กายของประชาชนวยัผูใ้หญ่ตอนกลาง ก่ิงอาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี พบว่าประชาชนวยัผูใ้หญ่

ตอนกลาง ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพดา้นการออกกาํลงักายใน

ภาพรวมแตกต่างกนั    และอรชร โวทว ี(2548) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของ
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ผูสู้งอายุ ในอาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี  พบว่าผูสู้งอายท่ีุมีการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพ

แตกต่างกนั 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ   จาํแนกตามภาวะสุขภาพ พบว่าผูสู้งอายท่ีุมีภาวะ

สุขภาพต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีภาวะ

สุขภาพ โรคประจาํตวั ร้อยละ58.5 และเน่ืองจากผูสู้งอายท่ีุมีโรคประจาํตวัหรือไม่มีโรคประจาํตวั

ต่างก็มีความรู้การดูแลสุขภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง    มีความเช่ือดา้นสุขภาพ อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ไดรั้บขอ้มลูข่าวสารต่างๆเก่ียวกบัสุขภาพใกลเ้คียงกนั  จึงทาํใหผู้สู้งอายท่ีุมีภาวะสุขภาพต่างกนัมี

พฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จรุง  วรบุตร (2550) ศึกษาพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนวยักลางคน(อาย ุ40=60ปี)  อาํเภอศรีสวสัด์ิ  จงัหวดักาญจนบุรี     

ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนวยักลางคนท่ีมีภาวะสุขภาพต่างกนัมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง

ไม่แตกต่างกนั   และการศึกษาของฐิติมา  คุม้สืบสาย(2550) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ

ของผูสู้งอายใุนตาํบลหว้ยพล ูอาํเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม พบว่าผูสู้งอายท่ีุมีโรคประจาํตวั

ต่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุไม่แตกต่างกนั  และอรชร โวทว ี(2548) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุในอาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี  พบว่าผูสู้งอายท่ีุมีภาวะการมี

โรคประจาํตวัต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั 

 การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ   จาํแนกตามสวสัดิการการรักษาพยาบาลพบว่าผูสู้งอายุ

ท่ีมีสวสัดิการการรักษาพยาบาลต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั  ทั้งน้ีเน่ืองจากการเก็บ

ขอ้มลูพบว่าผูสู้งอายท่ีุเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสวสัดิการการรักษาพยาบาล เป็นบตัรประกนั

สุขภาพ/หรือบตัรทอง ร้อยละ 81.5   และเน่ืองจากตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2545 เป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

บญัญติัใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย มีสาระสาํคญัเก่ียวกบัสิทธิการ

รักษาพยาบาลหรือหลกัประกนัสุขภาพ  จึงทาํใหป้ระชาชนไดรั้บสิทธิในการรักษาพยาบาลไม่

แตกต่างกนั 

 การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ   จาํแนกตามความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั 

พบว่า ผูสู้งอายท่ีุมีความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนัต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่าง

กนั  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูสู้งอายท่ีุเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั 

ช่วยเหลือตนเองไดดี้ ร้อยละ 84.0  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของฐิติมา  คุม้สืบสาย(2550) ศึกษา

พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุของผูสู้งอายใุนตาํบลหว้ยพล ูอาํเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม 

พบว่าผูสู้งอายท่ีุมีกิจกรรมประจาํวนัต่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุไม่แตกต่างกนั 
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 การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ   จาํแนกตามรายไดต่้อเดือน พบว่าผูสู้งอายท่ีุมีรายไดต่้อ

เดือน ต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีแตกต่างกนั พบว่าผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกท่ีมีรายได ้

2,000 – 3,999 บาท มีค่าเฉล่ียพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่า ผูสู้งอายท่ีุมีรายได ้ตั้งแต่ กบั 4,000 บาทข้ึน

ไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกนั    เน่ืองจากรายได ้เป็นตวับ่งช้ีถึง

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมถึงแหล่งประโยชน์ของบุคคล ซ่ึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐานท่ีมี

อิทธิพลและมีความสาํคญัต่อการดาํรงชีพ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานและ

ความสามารถในการดูแลตนเอง ผูสู้งอายท่ีุมีรายไดพ้อเพียง สามารถท่ีจะซ้ืออาหารท่ีมีประโยชน์ใน

การดาํรงสุขภาพทางกายใหแ้ข็งแรง และตอบสนองความตอ้งการดา้นการรักษาพยาบาลเม่ือ

เจ็บป่วย อาจกล่าวไดว้่ารายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการดาํรง ชีวิตของคนในสงัคมปัจจุบนัท่ีสนอง

ความตอ้งการดา้นต่าง ๆ     รายไดน้บัเป็นปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีสาํคญัต่อการดาํรงชีวิตของ

ผูสู้งอายเุน่ืองจากความสูงอายทุาํใหข้าดความมัน่คงทางเศรษฐกิจ มีความวิตกกงัวลสูง ซ่ึงจะเก่ียว

โยงไปถึงสุขภาพร่างกายดว้ยกล่าวคือผูท่ี้มีความวิตกกงัวลอยูเ่สมอสุขภาพจะเส่ือมโทรม (จาํเรียง 

กรูมะสุวรรณ 2536 : 1-34) ในปัจจุบนัรายไดเ้ป็นส่ิงท่ีทาํใหผู้สู้งอายมีุโอกาสท่ีจะไดรั้บการ

ตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆรวมทั้งเป็นแหล่งปัจจยัท่ีมีผลทาํใหเ้กิดความผาสุกใน

ครอบครัวสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ      เพนเดอร์ (Pender 1987 : 161-162) กล่าวว่าผูท่ี้มีสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจท่ีดีจะมีโอกาสในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเองเอ้ืออาํนวยให้

บุคคลสามารถดูแลตนเองเช่นทาํใหไ้ดรั้บอาหารท่ีเพียงพอ ตลอดจนเขา้ถึงบริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

รวมทั้งสามารถจดัหาส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ เพ่ืออาํนวยความสะดวก เพ่ือส่งเสริมการดูแลตนเอง แต่

เน่ืองจากการเก็บขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีรายได ้2,000 – 3,999 บาท ซ่ึง

เป็นผูสู้งอายท่ีุเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงทาํใหมี้

โอกาสไดรั้บความรู้การดูแลสุขภาพและนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และเน่ืองจากมีรายไดไ้ม่มาก

นกัจึงจาํเป็นตอ้งใชจ่้ายอยา่งคุม้ค่า ประหยดั จาํเป็นตอ้งใส่ใจตนเอง มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีเพ่ือ

ป้องกนัการเจ็บป่วย เพ่ือลดค่าใชจ่้าย ดงันั้นผูสู้งอายท่ีุมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัจึงมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ และ  วารี สายนัหะ(2546) ศึกษาพฤติกรรมการ

สร้างสุขภาพดา้นการออกกาํลงักายของประชาชนวยัผูใ้หญ่ตอนกลาง ก่ิงอาํเภอบา้นคา จงัหวดั

ราชบุรี พบว่าประชาชนวยัผูใ้หญ่ตอนกลาง ท่ีมีรายไดต่้างกนัมีพฤติกรรมการสร้างสุขภาพดา้นการ

ออกกาํลงักายในภาพรวมแตกต่างกนั  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอรชร โวทว ี(2548) ศึกษา

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุในอาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี  พบว่าผูสู้งอายท่ีุมี

รายไดเ้ฉล่ียต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพแตกต่างกนั 
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 การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ   จาํแนกตามแหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่พบว่า

ผูสู้งอายท่ีุมีแหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่ต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั   ทั้งน้ี

เน่ืองจากส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีมีแหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่จากบุคคลใน

ครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ 45.3  ท่ีมาของรายไดเ้ป็นตวับ่งช้ีถึงการเห็นคุณค่าในตนเองในเร่ืองการมี

อาํนาจในการใชจ่้ายเพ่ือสนองความตอ้งการและธาํรงไวซ่ึ้งสุขภาพ จากการศึกษาของสุวิมล 

พนาวฒันกุล (2534)พบว่า ผูสู้งอายท่ีุมีรายไดเ้ป็นของตวัเองจะเกิดความมัน่ใจในคุณค่าของตวัเอง 

ไม่ตอ้งพ่ึงพาบุคคลในครอบครัวและชุมชน และมีความสมัพนัธก์บัความสามารถในการดูแลตนเอง   

ในเม่ือผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไดรั้บรายไดจ้ากบุคคลในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่และปัจจุบนัผูสู้งอายุ

ไดรั้บเบ้ียยงัชีพอยา่งทัว่ถึง จึงทาํใหผู้สู้งอายมีุสถานะทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกนัมาก   มีโอกาส

ไดรั้บความรู้ ขอ้มลูข่าวสารใกลเ้คียงกนัเน่ืองจากการปฏิบติังานดา้นสาธารณสุขเนน้การส่งเสริม

สุขภาพมากข้ึน จึงทาํใหผู้สู้งอายมีุพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั    

 การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ   จาํแนกตามความเพียงพอของรายไดพ้บว่า  ผูสู้งอายท่ีุ

มีความเพียงพอของรายไดต่้างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั  เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มี

รายไดน้อ้ยกว่ารายจ่าย ร้อยละ43.0  ส่วนใหญ่มีท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่จากบุคคลในครอบครัว

เช่นเดียวกนั  ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ร้อยละ 50   และส่วนใหญ่เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ ร้อยละ 

75.5 การมีปัจจยัเหล่าน้ีในทาํนองเดียวกนั ทาํใหผู้สู้งอายมีุโอกาสไดรั้บความรู้ข่าวสารเก่ียวกบั

สุขภาพใกลเ้คียงกนัส่งผลใหมี้พฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั  กนั   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของทศันาวดี  เมยไธสง(2551) ศึกษาพฤติกรรมของผูใ้หญ่วยักลางคน อาํเภอไทรโยค จงัหวดั

กาญจนบุรี พบว่าผูใ้หญ่วยักลางคน(อาย4ุ0-60ปี) ท่ีมีรายไดต่้างกนัมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเองไม่แตกต่างกนั 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ   จาํแนกตามอาชีพพบว่าผูสู้งอายท่ีุมีอาชีพต่างกนัมี

พฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ร้อยละ 50    มี

แหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่จากบุคคลในครอบครัวเช่นเดียวกนั  จึงทาํใหมี้พฤติกรรมสุขภาพไม่

แตกต่างกนั   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของทศันาวดี  เมยไธสง(2551) ศึกษาพฤติกรรมของผูใ้หญ่

วยักลางคน อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี พบว่าผูใ้หญ่วยักลางคน(อาย4ุ0-60ปี) ท่ีมีอาชีพเพศ

ต่างกนัมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองไม่แตกต่างกนั และการศึกษาของ จรุง  วรบุตร (2550) 

ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนวยักลางคน(อาย ุ40=60ปี)  อาํเภอศรีสวสัด์ิ  

จงัหวดักาญจนบุรี     ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนวยักลางคนท่ีมีอาชีพต่างกนัมีพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเองไม่แตกต่างกนั   
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 การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ   จาํแนกตามภาวะการพกัอาศยัพบว่าผูสู้งอายท่ีุมี

ภาวะการพกัอาศยัต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั  เน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนใหญ่อาศยั อยู่

กบับุตรหลานหรือญาติ    คิดเป็นร้อยละ 44.8  ทาํใหผู้สู้งอายไุดรั้บส่ิงสนบัสนุนจากครอบครัว

เช่นเดียวกนั   สอดคลอ้งกบัแนวคิดว่าในสงัคมไทยถือว่าครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีทาํหนา้ท่ีดูแล

ผูสู้งอายซ่ึุงอาจกล่าวไดว้่าครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายมุากเพราะคู่

สมรสหรือบุตรหลานในครอบครัวสามารถเป็นท่ีพ่ึงทางเศรษฐกิจ และใหก้ารดูแลช่วยเหลือ

ผูสู้งอายุ ครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีผูสู้งอายสุามารถจะแสดงความตอ้งการของตนออกมาอยา่งเต็มท่ี 

(กรุงเทพมหานคร, สาํนกัอนามยั2536 : 23)) ดงันั้นไม่ว่าบุคคลท่ีผูสู้งอายพุกัอาศยัอยูด่ว้ยจะมี

ความสมัพนัธอ์ยา่งไรต่อผูสู้งอาย ุเช่น เป็นคู่สมรส  บุตร  หลาน  ก็ตาม ลว้นแต่ถือว่าเป็นสมาชิกใน

ครอบครัวเดียวกบัผูสู้งอาย ุสามารถใหก้ารดูแลเอาใจใส่ผูสู้งอายไุดเ้ช่นเดียวกนั   นอกจากน้ี

ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ ร้อยละ75.5   มีระดบัความรู้การดูแลสุขภาพและความ

เช่ือสุขภาพอยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมอยูใ่นระดบัสูง

เช่นเดียวกนั  จึงทาํใหผู้สู้งอายมีุพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั  ไม่ว่าจะพกัอาศยัอยูก่บัใครก็ตาม 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ   จาํแนกตามการปรับปรุงสภาพท่ีพกัอาศยัพบว่า

ผูสู้งอายท่ีุมีการปรับปรุงสภาพท่ีพกัอาศยัต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั  สภาพแวดลอ้ม

ของท่ีพกัอาศยัเป็นตวัแปรสาํคญัท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายเุป็นปกติสุขเพราะผูสู้งอายุ

จะใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูท่ี่บา้น หากผูสู้งอายอุยูใ่นสภาพแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยัดีก็จะส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุหดี้ต่อไปดว้ย Hegner, Caldwellและ Needham(1994:250-268); Scheidt 

และWindley(1998) การจดัส่ิงแวดลอ้มของท่ีพกัอาศยัสาํหรับผูสู้งอายตุอ้งมีความปลอดภยั สะอาด 

สะดวก และสบาย  จึงจะส่ผลดีต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุ สอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ   ดวงพร  กตญั�ุตานนท ์(2545) ศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนกัศึกษาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ  มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ผลจากการวิจยัพบว่า  และส่ิงแวดลอ้มและลกัษณะ

ท่ีพกัอาศยัมีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ  และเน่ืองจากการเก็บขอ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ีพบว่า

ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีการปรับปรุงสภาพท่ีพกัอาศยั     คิดเป็นร้อยละ53.5 และพกัอาศยัอยูก่บับุตร

หลานเป็นส่วนใหญ่จึงไดรั้บการดูแลดา้นท่ีพกัอาศยั จึงทาํใหมี้พฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั    

 การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ   จาํแนกตามสภาพการดูแลผูสู้งอายพุบว่าผูสู้งอายท่ีุมี

สภาพการดูแลผูสู้งอายตุ่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีแตกต่างกนั   โดยผูสู้งอายท่ีุมีผูดู้แลอยูด่ว้ยและ

ช่วยเหลือทุกเร่ืองมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมสุขภาพสูงกวา่ผูสู้งอายท่ีุมีผูดู้แลเป็นบางคร้ังหรือไม่มีผูดู้แล

( X =3.0499 และ X = 2.7510ตามลาํดบั)  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูสู้งอายท่ีุมีผูดู้แลยอ่มมีโอกาสไดรั้บการ

เอาใจใส่ในเร่ืองต่างๆ  เช่น  ความเป็นอยู ่ อาหาร   การตรวจสุขภาพ   ซ่ึ งทาํใหผู้สู้งอายไุดรั้บ
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ความรู้  ขอ้มลูต่างๆท่ีเป็นประโยชน์หรือมีแบบอยา่งท่ีดี  มีคนตกัเตือนใหมี้พฤติกรรมท่ีเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของมาริสา  ประทุมมา ( 2550) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายุ

ในเขตรับผดิชอบของโรงพยาบาลหลวงพ่อเป่ิน ผลการวิจยัพบว่า  ก ารสนบัสนุนทางสงัคมจาก

บุคคลในครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุและ  วีนสั 

วยัวฒันะ (2550) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างคุณลกัษณะส่วนบุคคลและครอบครัวกบัคุณภาพชีวิต

ผูสู้งอายุ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่าการมีผูดู้แลผูสู้งอาย ุ   สมาชิกในครอบครัว และสมัพนัธภาพใน

ครอบครัวมีความสมัพนัธก์บัคุณภาพชีวิตผูสู้งอายดุา้นสุขภาพกายและจิตใจ 

 การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ   จาํแนกตามบทบาทในชุมชนพบว่าผูสู้งอายท่ีุมี

บทบาทในชุมชนต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีแตกต่างกนั   โดยผูสู้งอายท่ีุมีบทบาทดา้นต่างๆมี

ค่าเฉล่ียพฤติกรรมสุขภาพสูงกว่าผูสู้งอายท่ีุไม่มีไม่มีบทบาทใดๆ  ( X =3.2044 และ X = 

2.7813 ตามลาํดบั) ทั้งน้ีเน่ืองจากผูสู้งอายท่ีุมีบทบาทในชุมชน  เช่น  เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุข  

ผูน้าํทอ้งถ่ิน  ผูท้รงคุณวุฒิ  จะมีโอกาสเขา้ร่วมประชุม  ประชาคม  ศึกษาดูงานทาํใหไ้ดรั้บขอ้มลู

ข่าวสาร เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั มีโอกาสพบปะกบับุคลากรสาธารณสุขหรือผูมี้

ความรู้ดา้นต่างๆ ทาํใหไ้ดรั้บขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์และนาํมาปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองจึง

ทาํใหมี้พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและเกิดผลดีต่อสุขภาพตนเอง  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ดวงจิตต ์ 

นะนกัวฒัน์ (2550) ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ :  กรณีศึกษาตาํบล

ม่วงคาํ  อาํเภอพาน  จงัหวดัเชียงราย   พบว่าการเขา้ร่วมกิจกรรมสงัคมเป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์

ต่อการดูแลตนเองของผูสู้งอายไุดแ้ก่  ซ่ึงการมีบทบาทในชุมชนทาํใหผู้สู้งอายไุดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

ในสงัคม มีโอกาสไดรั้บความรู้ ข่าวสารต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและนาํมาใชใ้นการดูแล

ตนเองได ้จึงทาํใหพ้บว่าผูสู้งอายท่ีุมีบทบาทในชุมชนต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีแตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรชร โวทว ี(2548) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายุ ในอาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี  พบว่าผูสู้งอายท่ีุมีการเขา้ร่วมกิจกรรมในชุมชนต่างกนั มี

พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมแตกต่างกนั โดยท่ีผูสู้งอายกุลุ่มท่ีมีการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆของชุมชน

ประจาํ / บ่อย ๆ มีพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมดีกว่าผูสู้งอายกุลุ่มท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมนาน ๆคร้ัง และมี

พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมดีกว่าผูสู้งอายกุลุ่มท่ีไม่เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเลย 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ   จาํแนกตามการเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ  พฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอายท่ีุมีการเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุต่างกนัมีพฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั 

ทั้งน้ีเน่ืองจากผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ  คิดเป็นร้อยละ 

75.5 การเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายทุาํใหผู้สู้งอายไุดร่้วมกิจกรรมต่างๆคลา้ยกนั เช่น  ความรู้การ

ดูแลสุขภาพ  ฝึกออกกาํลงักาย   ฝึกสมาธิ  ทศันศึกษา เป็นตน้  ผูสู้งอายไุดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนั
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และกนัจึงทาํใหมี้พฤติกรรมสุขภาพไม่แตกต่างกนั  และเน่ืองจากในปัจจุบนัการปฏิบติังานดา้น

สาธารณสุขเนน้เชิงรุกมากข้ึน มีการเขา้ถึงผูสู้งอายใุนชุมชน  เช่น เยีย่มบา้น  มีการใหค้วามรู้ในการ

ประชุมของหมู่บา้นหรือการประชุมแจกเบ้ียยงัชีพ    มีอาสาสมคัรท่ีดูแลผูสู้งอายโุดยมีการแบ่ง

หนา้ท่ีรับผดิชอบ   จึงทาํใหผู้สู้งอายไุดรั้บขอ้มลู ความรู้เก่ียวกบัสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสมาชิกชมรม

ผูสู้งอายหุรือไม่ก็ตาม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของฐิติมา  คุม้สืบสาย(2550) ศึกษาพฤติกรรมการ

ป้องกนัอุบติัเหตุของผูสู้งอายใุนตาํบลหว้ยพล ูอาํเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม พบว่าผูสู้งอายท่ีุมี

การเขา้ร่วมกิจกรรมชมรมผูสู้งอายตุ่างกนัมีพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุไม่แตกต่างกนั 

4. การวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมุขภาพของผูสู้งอายใุนเขต

ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย   สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

  4.1.การร่วมกิจกรรมทางสงัคม ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  องคป์ระกอบ

ท่ี1  ดา้นการศึกษาและพฒันาสงัคม   องคป์ระกอบท่ี2 ดา้นศาสนา  เน่ืองจากการวิเคราะห์

องคป์ระกอบ พบว่าสามารถจดักลุ่มขอ้คาํถามไดอ้อกเป็น 2 กลุ่มท่ีชดัเจน  โดยองคป์ระกอบท่ี1 นั้น 

จะประกอบดว้ยขอ้คาํถามท่ีเก่ียวกบัการศึกษาหาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการ

พฒันาชุมชน เช่น  ขอ้คาํถามท่ีว่า ท่านถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นประโยชนแก่คนอ่ืนในหมู่บา้น  จดัว่า

เป็นกิจกรรมทางการศึกษาซ่ึงมีผลต่อการพฒันาชุมชนหรือสงัคมดว้ย เพราะการถ่ายทอดความรู้แก่

ผูอ่ื้น ทาํใหส้ามารถนาํความรู้ไปขยายผลต่อการพฒันาชุมชนได ้ดงันั้นจึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า  

ดา้นการศึกษาและพฒันาสงัคม ส่วนองคป์ระกอบท่ี2 นั้น ประกอบดว้ยขอ้คาํถามท่ีเฉพาะเจาะจง

และมีศาสนาเขา้มาเก่ียวขอ้ง   เช่น  คาํถามว่าท่านไปทาํบุญท่ีวดัในวนัพระหรือวนัสาํคญัทางศาสนา  

และท่านฟังเทศน์ฟังธรรมในวนัพระหรือวนัสาํคญัทางศาสนา ซ่ึงมีความชดัเจนอยูแ่ลว้ว่าเป็น

กิจกรรมทางศาสนา  ดงันั้นจึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า  ดา้นศาสนา   

  4.2 ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นการดูแลรักษาบาดแผล   องคป์ระกอบท่ี 2  ดา้นการดูแลรักษาโรคติดเช้ือ 

เน่ืองจากการวิเคราะห์องคป์ระกอบพบว่าสามารถจดักลุ่มขอ้คาํถามไดอ้อกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่  

องคป์ระกอบท่ี 1ซ่ึงเม่ือพิจารณาขอ้คาํถามพบวา่ ทุกขอ้มีเร่ืองของบาดแผลเขา้มาเก่ียวขอ้ง เช่น 

คาํถามท่ีว่าท่านเช่ือว่าการรับประทานไข่ จะทาํใหบ้าดแผลปูดโปน    และท่านเช่ือว่าการ

รับประทานขา้วเหนียว จะทาํใหแ้ผลอกัเสบ  หายชา้   ดงันั้นจึงตั้งช่ือความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

ดา้นน้ีว่า  ดา้นการดูแลรักษาบาดแผล    ส่วนองคป์ระกอบท่ี 2 นั้นเม่ือพิจารณาขอ้คาํถามและความรู้

เก่ียวกบัโรคตามวิชาการทางการแพทยท่ี์ว่าเม่ือมีการติดเช้ือ มกัจะมีอาการไขเ้กิดข้ึนดว้ย และขอ้

คาํถามทุกขอ้ในองคป์ระกอบเก่ียวขอ้งกบัโรคติดเช้ือซ่ึงมกัมีอาการไขร่้วมดว้ย  เช่น คาํถามท่ีว่า  

ท่านเช่ือว่าการกวาดยาทาํใหเ้ด็กท่ีเป็นไข ้อาการดีข้ึนได ้   และท่านเช่ือว่าการเขียนรูปเสือท่ีแกม้  
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ช่วยใหอ้าการของโรคคางทูมดีข้ึนหรือหายได ้ ดงันั้นจึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า  ดา้นการดูแลรักษา

โรคติดเช้ือ 

  4.3 ความรู้การดูแลสุขภาพ ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 

ดา้นการป้องกนัโรค     องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นการรับประทานอาหาร  เน่ืองจากการเก็บขอ้มลูวิจยัว่า

มีขอ้คาํถามบางขอ้ท่ีไม่สามารถจดักลุ่มเป็นองคป์ระกอบไดจึ้งถกูตดัออกไป เหลือเพียง 2 

องคป์ระกอบ ท่ีมีความชดัเจนซ่ึงเป็นความรู้การดูแลสุขภาพท่ีไดจ้ากผูสู้งอายท่ีุเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยองคป์ระกอบท่ี 1 นั้น เม่ือพิจารณาแต่ละขอ้คาํถามพบว่าส่วนใหญ่เก่ียวกบัการปฏิบติัของ

ผูสู้งอายท่ีุช่วยป้องกนัโรคทางร่างกายและและการดูแลสุขภาพจิตใจของตนเอง    เช่น  คาํถามว่า  

ผูสู้งอายคุวรนอนในหอ้งท่ีปิดหนา้ต่างมิดชิดเพ่ือป้องกนัฝุ่ นละอองและเช้ือโรคต่างๆ    และ เม่ือมี

ปัญหาไม่สบายใจ ควรคิดหาทางออกใหไ้ดด้ว้ยตนเอง ไม่จาํเป็นตอ้งปรึกษาใคร  ดงันั้นจึงตั้งช่ือ

องคป์ระกอบน้ีว่า  ดา้นการป้องกนัโรค    ส่วนองคป์ระกอบท่ี2 นั้น ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเก่ียวกบั

การรับประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่   เช่น    เน้ือปลา  ไข่ และถัว่เป็นอาหารท่ีควรกินเพราะช่วย

ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ และไขมนัท่ีมาจากสตัวมี์อนัตรายต่อร่างกายมากกว่าไขมนัจากพืช ลว้นแต่

เป็นคาํถามเก่ียวกบัการประทานอาหาร จึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่าดา้นการรับประทานอาหาร  

  4.4 ความเช่ือดา้นสุขภาพ ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  องคป์ระกอบท่ี 1 

ดา้นการป้องกนัโรค    องคป์ระกอบท่ี 2  ดา้นการรับประทานอาหาร    การวิเคราะห์องคป์ระกอบ

พบว่าสามารถจดักลุ่มขอ้คาํถามไดอ้อกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่  องคป์ระกอบท่ี1 เม่ือพิจารณาขอ้คาํถาม

รายขอ้พบว่าเป็นคาํถามเก่ียวกบัการดูแลอนามยัของร่างกายซ่ึงการดูแลอนามยัร่างกายจะมีผลต่อ

การช่วยป้องกนัโรค  เช่น คาํถามว่า   ท่านเช่ือว่าการลา้งมือก่อนกินอาหารช่วยป้องกนัโรคติดต่อได ้  

และท่านเช่ือว่าการไม่รักษาความสะอาดร่างกายอาจทาํใหเ้ป็นโรคผวิหนงัได ้จึงตั้งช่ือองคป์ระกอบ

น้ีว่า  ดา้นการป้องกนัโรค     ส่วนองคป์ระกอบท่ี2  เม่ือพิจารณาขอ้คาํถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นขอ้

คาํถามเก่ียวกบัการรับประทาน เช่น   ท่านเช่ือว่าการกินอาหารครบ5 หมู่ทาํใหร่้างกายแข็งแรง       

ท่านเช่ือว่าการบริโภคอาหารหวานจดัเป็นประจาํทาํใหเ้ส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวานได ้  จึงตั้งช่ือ

องคป์ระกอบน้ีว่า ดา้นการรับประทานอาหาร 

 4.5  แรงสนบัสนุนทางสงัคม   ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่    

องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นอารมณ์และขอ้มลูข่าวสารจากครอบครัว    องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นส่ิงของและ

บริการจากรัฐ  องค ์ประกอบท่ี 3 ดา้นส่ิงของและบริการจากครอบครัว  เม่ือพิจารณาทั้ง 3 

องคป์ระกอบพบว่า องคป์ระกอบท่ี1 เป็นขอ้คาํถามท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีผูสู้งอายไุดรั้บจากครอบครัวของ

ผูสู้งอายใุนการตอบสนองดา้นอารมณ์และขอ้มลู  คาํแนะนาํต่างๆ   เช่น ขอ้คาํถามว่า   บุคคลใน

ครอบครัวไดใ้หก้าํลงัใจ เม่ือท่าน เกิดความทอ้แทจ้ากปัญหาส่วนตวัและปัญหาการเจ็บป่วยดา้น
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อารมณ์และขอ้มลูข่าวสารจากครอบครัว      เม่ือท่านมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือมีส่ิงกงัวลใจ บุคคล

ในครอบครัวไดใ้หค้าํแนะนาํแก่ท่าน  และคาํถามว่า บุคคลในครอบครัวใส่ใจความเป็นอยูข่องท่าน  

จึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่าดา้นส่ิงของและบริการจากครอบครัว   ส่วนองคป์ระกอบท่ี 2 นั้น

เก่ียวขอ้งกบับุคลากรของรัฐ   เช่น   คาํถามว่า เม่ือเจ็บป่วย ท่านไดรั้บคาํแนะนาํเร่ืองการพกัผอ่น

และรับประทานอาหารท่ีเหมาะสมจากบุคลากรสาธารณสุข    และบุคลากรสาธารณสุขไปดูแลท่าน

ท่ีบา้นเม่ือเจ็บป่วย ไม่สามารถไปรับบริการท่ีสถานบริการได ้  จึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า ดา้น

ส่ิงของและบริการจากรัฐ สาํหรับองคป์ระกอบท่ี3 เม่ือพิจารณาขอ้คาํถามพบว่าเป็นขอ้คาํถามท่ี

แสดงถึงส่ิงท่ีผูสู้งอายไุดรั้บจากครอบครัวเช่นเดียวกบัองคป์ระกอบท่ี1  ต่างกนัท่ีองคป์ระกอบน้ี

เก่ียวกบัการไดรั้บส่ิงของและการช่วยเหลือบริการจากครอบครัว เช่น คาํถามว่า  บุคคลในครอบครัว

จดัเตรียมอาหารท่ีถกูหลกัโภชนาการใหท่้านรับประทาน    ท่านไดรั้บค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพ

หรือรักษาพยาบาลจากบุคคลในบา้น  จึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่าดา้นส่ิงของและบริการจาก

ครอบครัว   

 4.6 ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน     ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

องคป์ระกอบท่ี ดา้นการดูแลสุขภาพจิต   องคป์ระกอบท่ี 2 ดา้นการดูแลอนามยัส่วนบุคคล  

องคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นการรับประทานอาหาร     องคป์ระกอบท่ี 4 ดา้นการป้องกนัโรค    ทั้งน้ี

เน่ืองจากองคป์ระกอบท่ี1 นั้น ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ต่อการดูแล

สุขภาพจิตและอารมณ์ของตนเอง เช่น  คาํถามว่า  ท่านสามารถประเมินสุขภาพจิตของตนเองได ้   

ท่านสามารถจดัการกบัความเครียดของท่านได ้ ดงันั้นจึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า ดา้นสุขภาพจิต

และอารมณ์   ส่วนองคป์ระกอบท่ี2 ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบัการดูแลสุขอนามยัร่างกาย

เฉพาะตวั  เช่น คาํถามว่า  ท่านสามารถตดัเลบ็มือ เทา้ ไดด้ว้ยตนเอง   ท่านสามารถทาํความสะอาด

เส้ือผา้ไดเ้อง     ท่านสามารถสระผม อาบนํ้ า ไดด้ว้ยตนเอง  จึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า ดา้นสุขนิสยั

ส่วนบุคคล    สาํหรับองคป์ระกอบท่ี 3 นั้น ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบัการรับประทานอาหารเป็น

ส่วนใหญ่  เช่น   ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อตนเอง   ท่านสามารถ

ควบคุมตนเองใหห้ลีกเล่ียงจากขนมหวานจดัชนิดต่างๆได ้    จึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า ดา้นการ

รับประทานอาหาร     ส่วนองคป์ระกอบท่ี 4 นั้น  ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพและ  

การปฏิบติัตนเพ่ือป้อกนัโรคไดแ้ก่ ท่านสามารถสงัเกตอาการผดิปกติต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองได ้

ท่านสามารถปฏิบติัตามคาํแนะนาํของแพทยไ์ดห้ากมีโรคประจาํตวั       ท่านทราบว่าควรตรวจ

สุขภาพเพ่ือคดักรองโรคใดบา้งท่ีอาจเกิดกบัท่าน  จึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่าดา้นการป้องกนัโรค 

 4.7  การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  องคป์ระกอบท่ี 1 

การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีใหข้อ้มลูสุขภาพและศาสนา   องคป์ระกอบท่ี 2  การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีให้
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ขอ้มลูการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  โดยในองคป์ระกอบท่ี1 นั้นประกอบดว้ยคาํถามท่ีแสดงถึงการ

เขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคลและสถานท่ีโดยแหล่งเรียนรู้ดงักล่าวใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสุขภาพและ

ศาสนาแก่ผูสู้งอาย ุดงัคาํถามว่า ท่านสามารถไปหาความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพท่ีสถานีอนามยั

หรือสถานบริการสาธารณสุขได ้  ท่านสามารถไปสนทนาธรรมหรือแลกเปล่ียนความรู้ต่างๆกบั

พระได ้ จึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า  การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีใหข้อ้มลูสุขภาพและศาสนา       ส่วน

องคป์ระกอบท่ี2 ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกบัการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล สถานท่ีแต่แหล่ง

เรียนรู้ดงักล่าวใหข้อ้มลูข่าวสารในเร่ืองทัว่ๆไป ในการดาํเนินชีวติประจาํวนั   เช่น  ท่านสามารถไป

ศึกษาหาความรู้ต่างๆท่ีหอ้งสมุด   ท่านสามารถไปขอรับเอกสารความรู้ต่างๆท่ีสนใจจากศนูยเ์รียนรู้

ในชุมชนได ้   และท่านสามารถเขา้ร่วมประชุมเพ่ือรับรู้ข่าวสารต่างๆท่ีกลุ่มองคก์รต่างๆในชุมชน

ได ้  จึงตั้งช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า   การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีใหข้อ้มลูการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

  4.8 การช้ีนาํตนเอง  มีองคป์ระกอบเดียว ทั้งน้ีเน่ืองจากประกอบดว้ยคาํถามท่ีมี

แสดงถึงคุณลกัษณะของบุคคลเก่ียวกบัการช้ีนาํตนเอง ไดแ้ก่ ความริเร่ิมในตวัของบุคคล  การ

วิเคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้   การคิดวิธีการในการเรียนรู้เพ่ือไปยงัจุดมุ่งหมาย   

เลือกแหล่งทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้  เลือกและดาํเนินการตามวิธีการ ประเมินผลการเรียนรู้

ได ้  ซ่ึงเป็นคุณสมบติัในภาพรวมของบุคคล ไม่สามารถแยกเป็นดา้นๆได ้ และเน่ืองจากดดัแปลง

มาจากแบบสอบถามท่ีเช่ือถือไดแ้ลว้  การช้ีนาํตนเองจึงมีองคป์ระกอบเดียว 

 5. การวิเคราะห์แบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขต

ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย   พบว่าแบบจาํลองมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูการวิจยั  

โดยปัจจยัท่ีส่งผลทางบวกและมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ การ

ช้ีนาํตนเอง  ความเช่ือดา้นสุขภาพ   แรงสนบัสนุนทางสงัคม   การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้    และความ

เช่ือประสิทธิภาพแห่งตน          ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลทางลบและมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน    และความรู้การดูแลสุขภาพ   

การช้ีนาํตนเอง  เป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุทั้งน้ีเน่ืองจาก

การช้ีนาํตนเองเป็นคุณลกัษณะท่ีดีของบุคคลซ่ึงบุคคลท่ีมีการช้ีนาํตนเองสูง กล่าวคือเป็นผูท่ี้มีความ

ริเร่ิม  สามารถวิเคราะห์ความตอ้งการของตนเองได ้  รู้จกัคิดวิธีการในการเรียนรู้เพ่ือไปยงั

จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการได ้ รู้จกัเลือกแหล่งทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้รวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ของ

ตนเองได ้คุณลกัษณะเหล่าน้ีลว้นมีประโยชน์ต่อบุคคลทาํใหส้ามารถหาส่ิงท่ีเป็นปะโยชน์ต่อตนเอง

ได ้และนาํมาประยกุตใ์ชไ้ดก้บัตนเองเป็นอยา่งดี  ในทาํนองเดียวกนัผูสู้งอายท่ีุมีคุณลกัษณะการ

ช้ีนาํตนเองในระดบัสูงจะทาํใหบุ้คคลมีแนวโนม้ท่ีจะมีความรู้  ความเช่ือท่ีถกูตอ้งอนันาํไปสู่การมี

พฤติกรรมท่ีถกูตอ้งไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมดา้นสุขภาพหรือดา้นอ่ืนๆก็ตาม  จากการพิจารณาขอ้
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คาํถามการช้ีนาํตนเอง  เช่น  ท่านเป็นคนท่ีใฝ่หาความรู้เก่ียวกบัการดูแลสุขภาพอยูเ่สมอ  ( X = 

2.25 )   ท่านสามารถหาคาํตอบใหต้นเองไดเ้ม่ือเกิดความสงสยัเก่ียวกบัสุขภาพไม่ว่าเร่ืองใด  ( X = 

2.07 )    ท่านสามารถนาํความรู้ดา้นสุขภาพท่ีตนเองศึกษามาปรับใชก้บัชีวิตตนเองได ้ ( X = 2.28 )     

จะเห็นไดว้่าขอ้คาํถามเหล่าน้ีแสดงถึงความสามารถในการช้ีนาํตนเองของผูสู้งอายท่ีุทาํใหไ้ดรั้บ

ความรู้ ขอ้มลูต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ  ดงันั้นจึงทาํใหก้ารช้ีนาํตนเอง  เป็นปัจจยัท่ีส่งผล

ทางบวกต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 ความเช่ือดา้นสุขภาพเป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุทั้งน้ี

เน่ืองจากตามทฤษฎีความเช่ือต่อสุขภาพ (Sheeran, P and Abraham, C 1996)  ไดเ้สนอแนวคิดว่า มี

หลกัฐานท่ีแสดงไวอ้ยา่งชดัเจนว่าภูมิหลงัของบุคคลเช่น สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ เพศ    

เช้ือชาติ    และอายุ มีผลต่อการตดัสินใจในการรับพฤติกรรมสุขภาพในเชิงป้องกนัหรือการใช้

บริการสุขภาพ   ปัจจยัเก่ียวกบัภูมิหลงัของบุคคลท่ีนาํไปสู่ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการท่ีจะ

โนม้เอียงไปสู่การแสดงพฤติกรรมในการป้องกนัและปฏิบติัตามคาํแนะนาํทางดา้นการแพทย ์ความ

เช่ือของแต่ละบุคคลนาํไปสู่ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเช่ือมโยงระหว่างสงัคมกบัพฤติกรรมสุขภาพ          

ความเช่ือเป็นส่ิงท่ีคงอยูใ่นบุคลิกภาพซ่ึงก่อใหเ้กิดพฤติกรรมและสามารถรับไดจ้ากสภาพสงัคม

เบ้ืองตน้ของแต่ละคน  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดความเช่ือดา้นสุขภาพของเบคเกอร์ (Becker, 1974) 

ท่ีกล่าวว่าความเช่ือดา้นสุขภาพเป็นการรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อภาวะสุขภาพของตนเองและความเช่ือ

ดา้นสุขภาพเป็น ปัจจยัสาํคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ ไพเราะ  

กิจจาทิชากร ( 2551) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผูป่้วยท่ีมารับบริการในหอ้งอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี   ผลการวิจยัพบว่า  ความเช่ือดา้นสุขภาพ  มี

ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสุขภาพของผูม้ารับบริการ และ บุตษรา นาคลาํภา (2546) ศึกษาปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายใุนตาํบลโตนด อาํเภอโนนสูง จงัหวดั

นครราชสีมา  พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ไดแ้ก่ อาย ุ รายรับ   ความเช่ือ

เก่ียวกบัสุขภาพ   และ วนัดี คาํศรี( 2549 ) ศึกษาความเช่ือดา้นสุขภาพท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ป้องกนัการหกลม้ในผูสู้งอายโุรคความดนัโลหิตสูง  พบว่าความเช่ือดา้นสุขภาพมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการป้องกนัการหกลม้ในผูสู้งอาย ุและโสภิต ทิพยรั์ตน์(2551)ศึกษาปัจจยัคดัสรรท่ี

สมัพนัธก์บัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายมุุสลิม ท่ีเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายภุาคใต้

ตอนบน พบว่า ความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ   

 แรงสนบัสนุนทางสงัคม   เป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

ทั้งน้ีเน่ืองจากแรงสนบัสนุนทางสงัคม เป็นปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีความสาํคญัต่อการแสดง

พฤติกรรมของบุคคล โดยไดรั้บจากบุคคลใกลชิ้ด เช่น บุคคลในครอบครัว หรือไดรั้บจากบุคคลอ่ืน
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ท่ีไม่ไดมี้ความสมัพนัธก์นัโดยตรง เช่น บุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัพฤติกรรม

นั้น ๆ ทาํใหบุ้คคลมีวิถีชีวิตท่ีดีและมีความสุข   แรงสนบัสนุนทางสงัคมเป็นตวัแปรท่ีก่อใหเ้กิดผลดี

ต่อภาวะสุขภาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาวะการเจ็บป่วยหรือช่วยเหลือตนเองไดจ้าํกดั เพราะการ

ดาํรงชีวิตของมนุษยใ์นสงัคมมีลกัษณะเป็นเครือข่ายท่ีตอ้งพ่ึงพาอาศยักนั อนัจะทาํใหชี้วิตอยูอ่ยา่งมี

ความสุขและมีความหมายมากข้ึน ไดมี้ผูส้นใจการศึกษาการสนบัสนุนทางสงัคมอยา่งมากมาย เช่น 

นกัมานุษยวิทยา แพทย ์ พยาบาล นกัจิตวิทยา เป็นตน้ ทาํใหก้ารสนบัสนุนทางสงัคมไดถ้กูมองเป็น

หลายแนวคิดและมีความหมายแตกต่างกนัออกไป สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เพนเดอร์ (Pender 

1987 : 398) ท่ีกล่าวว่า แรงสนบัสนุนทางสงัคมจะส่งเสริมภาวะสุขภาพและป้องกนัความเจ็บป่วย 

แรงสนบัสนุนทางสงัคมจะช่วยใหมี้วิจารณญาณ หรือเลือกใชก้ลยทุธใ์นการปรับตวัเม่ือมี

ความเครียดเกิดข้ึน ช่วยใหค้นปรับพฤติกรรมเพ่ือผอ่นคลายระบบของอนัตรายหรือความเครียดท่ี

ประสบอยู ่ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เตือนใจ ทองคาํ (2549)  ศึกษาระดบัพฤติกรรมการดูแล

ตนเองของผูสู้งอาย ุพบว่า แรงสนบัสนุนทางสงัคมจากบุคคลในครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ  และการศึกษาของ   อรชร โวทว ี(2548) ศึกษาปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุในอาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี  พบว่า แรงสนบัสนุนทาง

สงัคมจากบุคลากรสาธารณสุข   แรงสนบัสนุนทางสงัคมจากบุคคลในครอบครัว เป็นปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ และจรุง  วรบุตร (2550)  ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

ประชาชนวยักลางคน พบว่าผูก้ารไดรั้บการสนบัสนุนดา้นส่ิงของและบริการ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และจากการเก็บขอ้มลูพบว่ากลุ่มตวัอยา่งไดรั้บแรงสนบัสนุน

ทางสงัคมอยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงแสดงว่าผูสู้งอายไุดรั้บการช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ เช่น   การไดรั้บ

ขอ้มลูข่าวสารและบริการจากครอบครัวอยา่งเพียงพอ ทาํใหไ้ดรั้บความรู้ ขอ้มลูต่างๆในการดูแล

สุขภาพและสามารถนาํไปใชใ้นการปรับพฤติกรรมสุขภาพของตนเองได ้ การไดรั้บส่ิงของและ

บริการจากรัฐอยา่งเพียงพอทาํใหผู้สู้งอายไุดรั้บการดูแลสุขภาพ  ไดรั้บบริการ  การช่วยเหลือท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง อนันาํไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีได ้

 การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้    เป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุทั้งน้ี

เน่ืองจากแหล่งเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ตามอธัยาศยัอยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ือง  ช่วยเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลจะช่วย1เสริมสร้างจินตนาการและความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรคส์ามารถเรียนรู้ไดต้ามอธัยาศยั เรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต ช่วยสร้างความรู้ ความคิด 

วิชาการและประสบการณ์ การมีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ของ

ผูสู้งอาย ุน่าจะทาํใหผู้สู้งอายไุดรั้บความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ ในปัจจุบนัแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมี
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อยูม่ากมายและเขา้ถึงไดม้ากข้ึนกว่าเดิม เช่น  ศนูยเ์รียนรู้ชุมชน  ศนูยก์ารศึกษาตามอธัยาศยั  ศนูย์

สาธิตต่างๆ  สถานบริการสาธารณสุข  ศนูยส์าธารณสุขมลูฐาน   หรือแมแ้ต่ภาคเอกชนซ่ึงใน

ปัจจุบนัไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมต่อการพฒันาสงัคมมากข้ึน  และปัจจุบนัน้ีสงัคมเปิดโอกาสทางการ

ศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  ประกอบกบัความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ

ท่ีทาํใหมี้การเผยแพร่ขอ้มลู ข่าวสาร  ไดง่้ายและหลากหลายช่องทาง  และจากการพิจารณาขอ้

คาํถามการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้พบว่า เช่น  ขอ้คาํถามว่า ท่านสามารถไปหาความรู้เก่ียวกบัการดูแล

สุขภาพท่ีสถานีอนามยัหรือสถานบริการสาธารณสุขได ้ และท่านสามารถไปขอคาํแนะนาํเก่ียวกบั

การดูแลสุขภาพจากอาสาสมคัรสาธารณสุขได ้เป็นคาํถามท่ีแสดงถึงการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารดา้น

สุขภาพของผูสู้งอาย ุซ่ึงทาํใหผู้สู้งอายนุาํความรู้ท่ีไดรั้บมาปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองให้

ถกูตอ้ง ดงันั้นการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้    เป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

 ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน     เป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุทั้งน้ีเน่ืองจากความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนเป็นความเช่ือมัน่ของบุคคลเก่ียวกบั

ความสามารถของตนเองในการบริหารจดัการและกระทาํพฤติกรรมใด  ๆภายใตอุ้ปสรรคหรือ

สภาวะต่างๆในการปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เม่ือบุคคลเช่ือว่าตนเองสามารถปฏิบติั

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพภายใตอุ้ปสรรคหรือสถานการณ์ต่างๆได ้   การรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ มีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบติัพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1986 : 391) ท่ีกล่าวว่าความเช่ือประสิทธิภาพ

แห่งตนแสดงถึงการท่ีบุคคลตดัสินความสามารถของตนเองเก่ียวกบัการกระทาํหรือพฤติกรรม

บางอยา่งว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะนาํทกัษะต่าง  ๆท่ีมีอยูม่าใชไ้ดห้รือไม่ ระดบัใด   บุคคลท่ีรับรู้

ว่าความสามารถของตนเองสูง และคาดว่าถา้กระทาํพฤติกรรมนั้นแลว้จะไดรั้บผลท่ีเกิดข้ึนจากการ

กระทาํสูงดว้ย บุคคลนั้นก็มีแนวโนม้ท่ีจะใชค้วามพยายามในการกระทาํพฤติกรรมนั้นสูงดว้ย  

ผูสู้งอายท่ีุมีความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนในระดบัสูงจึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมสุขภาพใน

ระดบัสูงดว้ยเช่นกนั  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวรินทร์พร ฝึกวาจา(2548) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมสุขภาพของพยาบาลวยัก่อนหมดประจาํเดือน  พบว่าการรับรู้ความสามารถแห่งตนเป็น

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ และกนกวรรณ  บางเสง่ียม  (2547)ศึกษา พฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพของพนกังานเก็บขนมลูฝอยกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความสามารถของ

ตนเองในการส่งเสริมสุขภาพ  มีความสมัพนัธท์างบวกกบัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ   และ

การศึกษาของ ทศันาวดี  เมยไธสง(2551) ศึกษาพฤติกรรมของผูใ้หญ่วยักลางคน อาํเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบุรี พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพตนเองของผูใ้หญ่วยักลางคน 
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  ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  เป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางลบต่อพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุทั้งน้ีเน่ืองจากความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ินมีลกัษณะคาํถามท่ีเป็นเชิงลบ กล่าวคือ เป็นความ

เช่ือท่ีไม่ถกูตอ้ง    ความเช่ือเป็นสภาพท่ีบุคคลใหค้วามมัน่ใจ เห็นคลอ้ยตามส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้นาํไป

ปฏิบติัหรือถ่ายทอดใหบุ้คคลอ่ืนไดท้ราบเพ่ือตอ้งการใหเ้กิดความมัน่ใจเห็นคลอ้ยตามดว้ยโดยไม่

คาํนึงว่าความเช่ือนั้น ๆ จะมีเหตุผลท่ีสามารถพิสูจน์ไดห้รือถกูตอ้งหรือไม่ บางเร่ืองเก่ียวกบัความ

เช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ หรืออาํนาจเหนือธรรมชาติซ่ึงยากต่อการตดัสินใจว่าหากมีความเช่ือเช่นนั้นแลว้จะ

มีผลเสียหรือผลดี     จากการพิจารณาขอ้คาํถามความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นขอ้คาํถามท่ี

แสดงถึงความเช่ือส่วนบุคคล  บางขอ้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นหรือเล่าต่อๆกนัมา ไม่อาจตดัสินไดว้่า

ความเช่ือนั้นถกูหรือผดิ  การมีความเช่ือเช่นนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะปฏิบติัตามแต่ไม่แน่เสมอไป    

อยา่งไรก็ตามทางจิตวิทยาแลว้ความเช่ือของแต่ละบุคคลนาํไปสู่ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเช่ือมโยง

ระหว่างสงัคมกบัพฤติกรรมสุขภาพ     กล่าวคือความเช่ือมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล  โดยในการ

วิจยัคร้ังน้ีความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินเป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางลบต่อพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุ ทั้งน้ีเน่ืองจากความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ินบางเร่ืองสืบทอดมาหลายชัว่อายคุน  บางเร่ือง

กลายเป็นเร่ืองเก่า ไม่น่าเช่ือถือ หรือเป็นไปไดเ้น่ืองจากโลกปัจจุบนัเปล่ียนไปมากตามเทคโนโลยท่ีี

กา้วหนา้ข้ึน  ผูท่ี้มีความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ินในระดบัตํ่าจะหมายถึงผูน้ั้นเร่ิมมีความคิดว่าความเช่ือ

วฒันธรรมทอ้งถ่ินเป็นเร่ืองลา้สมยัหรือไม่เป็นจริงตามหลกัวิชาการและมีความเช่ือต่อวิทยาการ

สมยัใหม่มากข้ึน ยอมรับค่านิยม  ความรู้ ขอ้เท็จจริง ต่างๆท่ีสามารถพิสูจน์ไดห้รือเป็นท่ียอมรับของ

คนสมยัปัจจุบนั  เช่น  ขอ้คาํถามท่ีว่า  ท่านเช่ือว่าการแขวนเคร่ืองราง ช่วยใหบ้าดแผลหายเร็ว ( X  = 

1.46)  และขอ้คาํถามท่ีว่า ท่านเช่ือว่าการใชร้องเทา้ตบบาดแผล เช่น ตะปูตาํ ช่วยหา้มเลือดได ้( X  = 

1.79)  ซ่ึงคาํถามทั้ง 2 ขอ้ ถา้พิจารณาตามการยอมรับของยคุปัจจุบนัหรือการยอมรับทางการแพทย์

หรือวิทยาศาสตร์ จะเห็นว่าขอ้คาํถามทั้งสองไม่ถกูตอ้ง  เป็นความเช่ือท่ีผดิ ดงันั้นผูท่ี้มีความเช่ือ

ผดิๆในระดบัตํ่า  ยอ่มมีโอกาสท่ีจะเช่ือในส่ิงท่ีถกูตอ้งไดม้ากกว่าและทาํใหมี้พฤติกรรมสุขภาพใน

ระดบัสูง ทาํนองเดียวกนัผูท่ี้มีความเช่ือแบบดั้งเดิมมกัจะปิดกั้นหรือไม่ยอมรับขอ้มลู ขอ้เท็จจริง

ใหม่ๆ จึงทาํใหมี้พฤติกรรมสุขภาพในระดบัตํ่า  จากท่ีกล่าวมาจึงทาํใหค้วามเช่ือดา้นวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน  เป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางลบต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ     ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ ซ่ิวฮวย  แซ่ล้ิม(2549) พฤติกรรมของมารดาในการป้องกนัโรคติดเช้ือในบุตร พบว่า ความเช่ือ

ของมารดาตามวฒัธรรมทอ้งถ่ินมีผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรค  

 ความรู้การดูแลสุขภาพ  เป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางลบต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุแต่

อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้การดุแลสุขภาพอยูใ่นระดบัสูง

เกือบทุกดา้น ไดแ้ก่  การรับประทานอาหาร  การออกกาํลงักาย  การดูแลอนามยัส่วนบุคคลและการ
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ดูแลสุภาพจิต และระดบัความรู้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงดว้ย  ความรู้ของบุคคลเป็นปัจจยัท่ีจะ

ส่งผลใหบุ้คคลมีแนวโนม้ท่ีจะปฏิบติัตามความรู้ท่ีตนเองมีอยู ่   สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พจนีย ์ 

เสง่ียมจิตต(์2542 : 44) ท่ีว่าบุคคลจะนาํความรู้ท่ีมีอยูม่าใชแ้ละเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จรุง  วรบุตร (2550)  ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

ประชาชนวยักลางคน พบว่าความรู้ดา้นสุขภาพเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ตนเอง  และ ฐิติมา  คุม้สืบสาย(2550) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุของผูสู้งอายใุนตาํบล

หว้ยพล ูอาํเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม พบว่า  ความรู้เก่ียวกบัอุบติัเหตุและการป้องกนัเป็น

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุของผูสู้งอาย ุ     วารี สายนัหะ(2546) ศึกษา

พฤติกรรมการสร้างสุขภาพดา้นการออกกาํลงักายของประชาชนวยัผูใ้หญ่ตอนกลาง ก่ิงอาํเภอบา้น

คา จงัหวดัราชบุรี พบว่า ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการออกกาํลงักายเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การสร้างสุขภาพดา้นการออกกาํลงักาย อยา่งไรก็ตามในการวิจยัคร้ังน้ีซ่ึงพบว่าผูสู้งอายมีุความรู้การ

ดูแลสุขภาพอยูใ่นระดบัสูง แต่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อทางลบต่อพฤติกรรมสุขภาพ  ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก

การเก็บขอ้มลูพบว่าผูสู้งอายท่ีุขาดความรู้ในเร่ืองนั้นๆ แต่มีพฤติกรรมหรือการปฏิบติัตนท่ีถกูตอ้ง

ได ้เช่น  พบว่าผูสู้งอายสุ่วนใหญ่  มีความรู้ว่าความใจวา่ คนเราควรการแปรงฟันอยา่งนอ้ยวนัละ 1 

คร้ังเป็นส่ิงท่ีถกูตอ้ง  แต่ทางปฏิบติัผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีการแปรงฟันอาบนํ้ าวนัละ 2 คร้ัง   และ

คาํถามเก่ียวกบัการตรวจสุขภาพ แมว้่าผูสู้งอายจุะขาดความรู้ว่า ควรตรวจสุขภาพอยา่งนอ้ยปีละก่ี

คร้ัง ( X  = 0.12 )แต่ในทางปฏิบติัผูสู้งอายสุามารถสงัเกตตนเองไดว้่าถา้มีอาการปกติควรไปพบ

แพทย ์และมีการปฏิบติัตนตามคาํแนะนาํของแพทย ์   และความรู้บางอยา่งมีความรู้แต่นาํไปปฏิบติั

จริงได ้ยาก  เช่น ท่านรับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ๆ ผูสู้งอายอุาจมีความรู้ว่าควรรับประทาน

อาหารท่ีปรุงสุกใหม่ๆ แต่ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั อาจไม่สามารถทาํเช่นนั้นได ้เน่ืองจากอาจ

ไม่ไดป้รุงอาหารเอง    ไม่มีผูดู้แลเร่ืองอาหารตอ้งซ้ืออาหารปรุงสาํเร็จตามตลาดนดั    หรืออยูก่นั

หลายคน ตอ้งรอรับประทานอาหารพร้อมกนั   หรือ คาํถามท่ีว่า  ท่านรับประทานผกั ผลไม ้ 

ผูสู้งอายอุาจทราบว่าควรรับประทานเพราะผกั ผลไมมี้ประโยชน์ต่อร่างกาย แต่เน่ืองจากบางฤดูกาล

ผลไมมี้ราคาแพง   สถานะทางเศรษฐกิจไม่ดี   ผกัผลไมบ้างอยา่งขาดแคลน   บางคอบครัวมีหลาน 

ผูสู้งอายจึุงเก็บไวใ้หห้ลานรับประทาน  ผลไมบ้างอยา่งไม่สะดวกต่อการรับประทาน เช่น  ปลอก

เปลือกยาก    มีความแข็ง  จึงอาจทาํใหไ้ม่ไดรั้บประทานผกั ผลไม ้จากเหตุผลดงักล่าวมาจึงทาํให้

ความรู้การดูแลสุขภาพ  เป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางลบต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ 

    ข้อเสนอแนะ 

  1.ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 
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  จากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมุขภาพของ

ผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย   พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ การช้ีนาํตนเอง  ความเช่ือดา้นสุขภาพ   แรงสนบัสนุนทางสงัคม   การเขา้ถึงแหล่ง

เรียนรู้    และความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน           ความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน    และความรู้

การดูแลสุขภาพ  จึงขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้ ดงัน้ี 

       แรงสนบัสนุนทางสงัคม  เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุการ

ไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสงัคมในดา้นต่างๆ เช่น  อารมณ์จากผูใ้กลชิ้ด  ขอ้มลูข่าวสารจากเพ่ือนบา้น   

บุคลากรต่างๆ  การไดรั้บส่ิงของหรือการช่วยเหลือ  ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพกายและ

จิตใจท่ีดี  และมีแนวโนม้ท่ีจะมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีดว้ย บุคคลในครอบครัวซ่ึงใกลชิ้ดกบัผูสู้งอายุ

มากท่ีสุด จึงควรตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุหม้าก

ข้ึน สมัพนัธภาพในครอบครัวท่ีดี   การทาํกิจกรรมร่วมกนัในครอบครัว จะช่วยใหผู้สู้งอายมีุ

สุขภาพจิตท่ีดี  เราควรใหผู้สู้งอายเุป็นหวัใจสาํคญัของกิจกรรมนั้นๆ   เช่น การพาผูสู้งอายไุปเท่ียว

วดัหรือสถานท่ีต่างๆท่ีเหมาะกบัผูสู้งอาย ุ  ขณะเดียวกนัสมาชิกในครอบครัวควรช่วยกนัเอาใจใส่

ดูแลผูสู้งอายใุนดา้นต่างๆ ดว้ย เช่น การพาไปตรวจสุขภาพประจาํปี    การปรับปรุงสภาพท่ีพกัอาศยั 

เป็นตน้  

   ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน    จากการทบทวนเอกสารท่ีผา่นมาพบว่าความเช่ือ

ประสิทธิภาพแห่งตนจะลดลงเม่ือเขา้สู่วยัสูงอาย ุแต่จากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ความเช่ือประสิทธิภาพ

แห่งตนของผูสู้งอายมีุผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  ดงันั้น การส่งเสริมใหผู้สู้งอายเุกิด

ความรู้สึกมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  เห็นคุณค่าในตนเองจึงมีความสาํคญัมาก เพราะการท่ีผูสู้งอายมีุ

พฤติกรรมการปฏิบติัตนในเร่ืองสุขภาพท่ีดี จะเป็นตวับ่งช้ีสถานะสุขภาพของผูสู้งอายไุด ้    หาก

ผูสู้งอายมีุพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีจะลดภาระการพ่ึงพาในดา้นต่างๆ เช่น  ค่าใชจ่้าย ความสามารถใน

ทาํกิจวตัรประจาํวนัต่าง ๆ  โดยสมาชิกในครอบครัวหรือผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดมีความสาํคญัอยา่งมาก 

รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุข  ทอ้งถ่ิน   เพ่ือนบา้น สมาชิกในชุมชนท่ีผูสู้งอายอุาศยัอยู ่ ลว้นแต่มี

ส่วนช่วยในการสร้างเสริมความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนของผูสู้งอาย ุ 

  ความรู้การดูแลสุขภาพ  ความเช่ือดา้นสุขภาพ  และความเช่ือดา้นวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน  เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ  โดยความรู้  ความเช่ือของบุคคลจะทาํใหมี้โอกาส

ท่ีจาํกระทาํพฤติกรรมตามความรู้ ความเช่ือนั้น ๆ    จึงควรมีการใหค้วามรู้ท่ีถกูตอ้งควบคู่กบัการ

แกไ้ขความเช่ือท่ีผดิ   เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีมีผลเสียต่อสุขภาพ    บุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้งควรมี

การใหค้วามรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุหค้รอบคลุมมากข้ึน  นอกจากน้ียงัตอ้ง

คาํนึงถึงครอบครัวของผูสู้งอายดุว้ยเน่ืองจากครอบครัวมีความสาํคญัในการส่งเสริมพฤติกรรม
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สุขภาพของผูสู้งอายเุพราะผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีตอ้งพ่ึงพาผูอ่ื้นหรือสมาชิกในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ 

ดงันั้นครอบครัวจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงโดยการใหค้รอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลผูสู้งอาย ุ มีการ

ใหค้วามรู้แก่ญาติและครอบครัวเพ่ือสามารถดูแลและใหค้าํแนะนาํแก่ผูสู้งอายไุด ้ การประสานงาน

ระหว่างครอบครัว ชุมชน หน่วยงานรัฐ  ภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายจึุงมีความสาํคญัและช่วย

ใหก้ารพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายบุรรลุผลและส่งผลดีต่อสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

  การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ   ดงันั้น

จึงควรส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพในชุมชน เขา้ถึงไดง่้าย  ปัจจุบนัมีศนูยเ์รียนรู้ในชุมชนท่ี 

เราจึงควรใชศ้นูยเ์หล่าน้ีใหเ้กิดประโยชนม์ากท่ีสุด  มีการปรับปรุง พฒันาโครงสร้าง วสัดุอุปกรณ์ 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆเพ่ิมข้ึน    การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน เช่น 

ศนูยส์าธิตสมุนไพร  แปลงผกัปลอดสารพิษ ใหส้อดคลอ้งเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมสุขภาพ   การ

ส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดใ้ชศ้กัยภาพท่ีมีอยูอ่ยา่งเต็มท่ี เช่น ผูสู้งอายบุางคนท่ีมีความสามารถหรือบาง

คนมีความเป็นผูน้าํโดยธรรมชาติอาจเป็นแกนนาํเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพราะผูท่ี้อยูใ่นวยัเดียวกนัมกั

พดูคุย ส่ือสารกนัไดดี้กว่า  บางคนมีภูมิปัญญาอนัทรงคุณค่า  สามารถช้ีนาํตนเองและเป็นแบบอยา่ง

ท่ีดีกบัผูอ่ื้นได ้จึงควรใหโ้อกาสผูสู้งอายเุหล่าน้ีไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั  เพราะบุคคลเป็น

ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสาํคญัเช่นกนั  

  การร่วมกิจกรรมทางการศึกษา การเปิดโอกาสใหผู้สู้งอาย ุไดร่้วมกิจกรรมดา้น

การศึกษาและการเรียนรู้   โดยองคก์รทอ้งถ่ิน ผูน้าํชุมชน  ควรสนบัสนุนการจดักิจกรรมเหล่าน้ี เช่น 

การฝึกอาชีพท่ีผูสู้งอายสุนใจ  ซ่ึงนอกจากไดรั้บความรู้ท่ีตนเองสนใจแลว้ ยงัมีผลดีสุขภาพจิตและ

สุขภาพกาย นอกจากน้ียงัอาจสร้างรายไดก้บัผูสู้งอายไุดอี้กดว้ยซ่ึงการมีเงินไวใ้ชจ่้ายดว้ยตนเองทาํ

ใหผู้สู้งอายมีุความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง   การร่วมกิจกรรมในสงัคมเป็นส่ิงท่ีทาํใหผู้สู้งอายไุด้

แลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มลูข่าวสารต่างๆรวมทั้งในดา้นสุขภาพดว้ย  ดงันั้นทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผูสู้งอายคุวรมีการประสานงานกนัเพ่ือจดักิจกรรมสงัคมท่ีผูสู้งอายสุามารถเขา้ร่วมได ้เช่น กิจกรรม

ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  จดัประกวดผูสู้งอาย ุ 

   จากการเก็บขอ้มลูการวิจยัท่ีพบว่าผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีรายไดต้ ํ่า ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ  

ดั้งนั้นจึงควรมีการส่งเสริมอาชีพสาํหรับผูสู้งอายเุพ่ือใหผู้สู้งอายุมีรายไดเ้ป็นของตนเอง  เกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเอง  รู้สึกมีคุณค่าและเป็นสุข โดยองคก์รทอ้งถ่ินควรเป็นผูริ้เร่ิมและควรทาํอยา่ง

ย ัง่ยนื  หากฝึกอาชีพเก่ียวกบัสินคา้  อาจสนบัสนุนอยา่งจริงจงัจนเป็นผลิตภณัฑต์าํบล การหาแหล่ง

จาํหน่ายสินคา้หรือตลาดให ้ อาจขยายผลเป็นกิจกรรมในครัวเรือนไดอี้กดว้ย  การมีรายไดเ้ป็นของ

ตนเองมีประโยชน์หลายประการดว้ยกนั นอกจากทางดา้นเศรษฐกิจแลว้ ยงัทาํใหผู้สู้งอายมีุเพ่ือน   

ใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์  กล่าวคือ ส่งผลดีต่อทางกาย  จิตใจ  เศรษฐกิจ และสงัคม 
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 นอกจากน้ีจากการเก็บขอ้มลูการวิจยัท่ีพบว่าผูสู้งอายจุาํนวนมากไม่มีผูด้แูล  ตอ้ง

อาศยัอยูก่นัเองตามลาํพงั  ดงันั้นจึงควรมีการปลกูฝังค่านิยมการเล้ียงดูผูสู้งอายแุก่บุตรหลาน   

สถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัทางสงัคมสถาบนัแรกท่ีเลก็ท่ีสุดแต่สาํคญัท่ีสุดมาทุกยคุทุกสมยั  แต่

ปัจจุบนัค่านิยมเก่ียวกบัการเคารพผูอ้าวุโส   ความกตญั�ูกตเวทีเร่ิมเส่ือมหายไป  ครอบครัวใน

สงัคมเปล่ียนแปลงไปจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน  มีการยา้ยถ่ินฐานไปประกอบ

อาชีพท่ีอ่ืน  ทอดท้ิงบุพการีมากข้ึน  ผูสู้งอายจุาํนวนมากตอ้งอาศยัอยูก่นัเองตามลาํพงัโดยไม่มีบุตร

หลานดูแล ส่ิงเหล่าน้ีทาํใหบุ้ตรหลานมีความห่างเหินกบับุพการี เช่น ปู่ยา่  ตายาย มากข้ึน สภาพ

สงัคมท่ีเปล่ียนไปน้ีทาํใหช่้องว่างระหว่างวยัทีมากข้ึนเป็นลาํดบั  โดยเฉพาะในวยัรุ่น  ดงันั้นจึงควร

ปลกูฝังค่านิยมแบบดั้งเดิม ใหค้วามเคารพผูอ้าวุโส มีความกตญั�ูแก่พ่อแม่หรือบุพการี ตั้งแต่เด็ก   

พ่อแม่ควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัเด็ก  สถาบนัการศึกษาควรมีการเรียนการสอน เพ่ือปลกูฝัง

ค่านิยมท่ีดีงามเหล่าน้ีใหก้บันกัเรียนตั้งแต่เด็ก เพ่ืออนาคตขา้งหนา้ เด็กเหล่าน้ีจะไดเ้ติบโตเป็น

ผูใ้หญ่ท่ีดี เล้ียงดูพ่อแม่ ปู่ยา่ ตายาย  ซ่ึงอาจใชเ้วลานานและส่งผลชา้แต่สามารถแกปั้ญหาไดใ้น

อนาคตและช่วยลดปัญหาสงัคมเก่ียวกบัผูสู้งอายไุด ้

  นอกจากน้ีควรสนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้สู้งอายไุดมี้บทบาทในชุมชน   มีโอกาส

เขา้ร่วมเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายหุรือกิจกรรมต่างๆในชุมชน ซ่ึงส่งผลดีต่อจิตใจและทางกายต่อ

ผูสู้งอาย ุ ไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนในวยัเดียวกนั การเปิดโอกาสใหผู้สู้งอายไุดถ่้ายทอด

ประสบการณ์สู่คนรุ่นหลงั ใชเ้วลาว่างท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นประโยชน์  และทาํใหมี้โอกาสท่ีจะไดรั้บทราบ

ขอ้มลูข่าวสารดา้นสุขภาพท่ีทนัยคุทนัเหตุการณ์สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดท่ี้ถกูตอ้งได ้  

  2. ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 

      2.1 ควรศึกษาตวัแปร และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ

เช่น การเขา้ถึงสถานบริการ  เพ่ือจะไดท้ราบถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายุ ต่อไป          

           2.2  ควรศึกษาพฤติกรรมสุขภาพดา้นอ่ืนของผูสู้งอายใุหค้รอบคลุมเพ่ิมข้ึน เพ่ือ

นาํผลวิจยัมาใชใ้นการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุหค้รอบคลุมยิง่ข้ึน 

       2.3 ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพมากข้ึน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีลึกซ้ึง  รายละเอียด

ชดัเจน มีความเจาะจงเฉพาะดา้น  เช่น  ศึกษาเชิงลึกเก่ียวกบัการทาํงานดา้นผูสู้งอายขุอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสภาพตาํบล 

      2.4 ควรมีการศึกษาภูมิภาคอ่ืนๆ  หรือศึกษาเชิงเปรียบเทียบ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

252 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

กชกร สงัขชาติ.รูปแบบการดาํรงชีวิตของผูสู้งวยัอายเุกิน 100 ปี จงัหวดัชลบุรี . 

   ชลบุรี : ภาควิชาการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลยับูรพา, 2548.   

กชกร  สงัขชาติ. ความตอ้งการบริการสวสัดิการสงัคมสาํหรับผูสู้งอาย ุจงัหวดัชลบุรี . ชลบรี:  

          มหาวิทยาลยับูรพา,2545.  

กณิกนนัต ์หยกสกุล. “การมีส่วนร่วมของผูสู้งอาย ุในการจดักิจกรรมเพ่ือสุขภาพ.”วิทยานิพนธ.์

   ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต   บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2551. 

กรรณิการ์ สุวรรณโคตร.  “พลงัชีวิตอาจารยส์าขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลยั   

  กรุงเทพมหานคร”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา(2540) : 12-14 

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   กองสุขศึกษา. รายงานผลการประเมินพฤติกรรม พ้ืนฐานตามสุข 

บญัญติั: แผนภูมิพฤติกรรมผอ่นคลายความเครียดเม่ือมีเร่ืองไม่สบายใจ.กรุงเทพมหานคร ,2548.  

กรมสุขภาพจิต. คู่มือการออกกาํลงักายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพจิตผูสู้งอาย.ุกรุงเทพฯ: ศรีเมืองการพิมพ,์ 

  2544. 

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข .รายงานประจาํปี 2548 กรมอนามยั .นนทบุรี : กระทรวง

 สาธารณสุข, 2548. 

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข .รายงานประจาํปี 2548 กรมอนามยั .นนทบุรี : กระทรวง

 สาธารณสุข, 2548. 

กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข.  การศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพผูสู้งอายรุะยะยาว 

 ในสถานบริการ นนทบุรี, 2551. 

กระทรวงสาธารณสุข.คู่มือประเมินภาวะโภชนาการในผูสู้งอาย.ุ กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์ 

  การเกษตรแห่งประเทศ, 2547. 

กองคลงัขอ้มลูและสนเทศสถิติ สาํนกังานสถิติแห่งชาติ.สถิติผูสู้งอายขุองประเทศไทย6. กรุงเทพฯ: 

 บริษทั พี.เอ.ลีฟวิ่ง จาํกดั,2541.  

กองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. รายงานสรุปผลการศึกษา 

              โครงการนาํร่อง ศึกษากระบวนการพฒันาชมรมสร้างสุขภาพ .กรุงเทพมหานคร: 

   โรงพิมพอ์งคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก,2549. 

 

กองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการพฒันาแกนนาํชมรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://library.lib.ru.ac.th/search*tha/w%7b714%7d%7b694%7d%7b724%7d%7b693%7d%7b724%7d%7b700%7d%7b729%7d%7b745%7d%7b714%7d%7b729%7d%7b679%7d%7b717%7d%7b722%7d%7b706%7d%7b728%7d%7b674%7d%7b717%7d%7b679%7d%7b699%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b736%7d%7b695%7d%7b712%7d%7b740%7d%7b695%7d%7b706%7d/w%7b714%7d%7b694%7d%7b724%7d%7b693%7d%7b724%7d%7b700%7d%7b729%7d%7b745%7d%7b714%7d%7b729%7d%7b679%7d%7b717%7d%7b722%7d%7b706%7d%7b728%7d%7b674%7d%7b717%7d%7b679%7d%7b699%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b736%7d%7b695%7d%7b712%7d%7b740%7d%7b695%7d%7b706%7d/1,2,2,B/frameset&FF=w%7b714%7d%7b694%7d%7b724%7d%7b693%7d%7b724%7d%7b700%7d%7b729%7d%7b745%7d%7b714%7d%7b729%7d%7b679%7d%7b717%7d%7b722%7d%7b706%7d%7b728%7d%7b674%7d%7b717%7d%7b679%7d%7b699%7d%7b707%7d%7b720%7d%7b736%7d%7b695%7d%7b712%7d%7b740%7d%7b695%7d%7b706%7d&2,2,


 

253 

   สร้างสุขภาพและการจดักิจกรรมสร้างสุขภาพ.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์

  การเกษตรแห่ง ประเทศไทยจาํกดั ,2549. 

กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข . การศึกษากระบวนการสนบัสนุนการดาํเนินงานชมรมสร้าง

  สุขภาพของ อปท. บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจกิจพอเพียง.กรุงเทพมหานคร,2550. 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย.์ รวมกฎหมาย/ ประกาศ/ ระเบียบ ท่ีออก ตาม 

  ความในพระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546 .กรุงเทพฯ: โรงพิมพส์าํนกังาน

 พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,2548. 

กญัญา ตั้งสุวรรณรังสี.ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัการจดักิจกรรมสาํหรับผูสู้งอายใุน  

 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง .กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัรามคาํแหง,2548. 

กญัญา ตั้งสุวรรณรังสี.ความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกบัการจดักิจกรรมสาํหรับผูสู้งอายใุน  

 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง .กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัรามคาํแหง,2548. 

กาญจนรัตน์ ทองบุญ. “แนวปฏิบติัการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุในศนูยสุ์ขภาพชุมชนรัตนวารี 

 อาํเภอ หวัตะพาน จงัหวดัอาํนาจเจริญ”.วิทยานิพนธพ์ยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต

 บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัขอนแก่น,2548. 

ก่ิงแกว้ อตัถากรคติชนวิทยากรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก ์กรมการฝึกหดัครู, 2520 

กุลยา ตนัติผลาชีวะ. การพยาบาลผูสู้งอาย.ุ กรุงเทพฯ: เจริญกิจ, 2524. 

เกษม ตนัติผลาชีวะ และ กุลยา ตนัติผลาชีวะ. การรักษาสุขภาพในวยัสูงอาย.ุ กรุงเทพฯ: 

  อรุณการพิมพ,์ 2548. 

ไกรสิทธ์ิ ตนัติศิรินทร์.  โภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพ .กรุงเทพมหานคร  : สถาบนัวิจยั

 โภชนาการมหิดล,2533 

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ์และคณะ.วิถีชุมชนคู่มือการเรียนรู้ท่ีทาํใหง้านชุมชนง่ายไดผ้ลและสนุก. 

  นนทบุรี : สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข,2545. 

ขนิษฐา นาคะ. สถานการณ์การออกกาํลงักายของผูสู้งอายใุนจงัหวดัสงขลา. เชียงใหม่ : คณะ

 พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545. 

ขนิษฐา  นนัทบุตร และคณะ.  กรณีศึกษานวตักรรมการดูแลสุขภาพชุมชน (ภาค 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ : การดูแลผูสู้งอายใุนชุมชน.นนทบุรี: สถาบนัวิจยัและ พฒันาระบบสุขภาพ

ชุมชน ,2550. 

เขมิกา ยามะรัต. ความพึงพอใจในชีวิตของคนชรา. วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2527. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

254 

คณะกรรมการจดัเวทีสมชัชาผูสู้งอายปีุ 2551 และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงใน

 มนุษย.์ เอกสารประกอบการประชุมสมชัชาผูสู้งอายรุะดบัชาติปี 2551 วนัท่ี 8 

 2551 โรงแรมแมกซ ์.กรุงเทพมหานคร,2551. 

คณะกรรมการส่งเสริมและปฏิบติังานผูสู้งอายแุห่งชาติ.แผนผูสู้งอายแุห่งชาติฉบบัท่ี2 .กรุงเทพฯ :

   โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ,2545. 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. “แนวคิดการพฒันาหลกัสูตรพยาบาลศาสตร 

  บณัฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)”. เอกสารประกอบการสมัมนาโครงการสมัมนาทาง 

 วิชาการ ประจาํปี 2548 วนัท่ี 14 – 16 มีนาคม2548. เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2548. 

โฆษิต ไชยประสิทธ์ิ.บทบาทผูน้าํกลุ่มผูสู้งอายใุนชุมชนชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีผูสู้งอายใุนตาํบล

 หวัโพ อาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2546. 

จริยาวตัร  คมพยคัฆ.์  “กระบวนการพยาบาลในการแกปั้ญหาอนามยัชุมชน” ใน  เอกสารการสอน

 ชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลอนามยัชุมชน หน่วยท่ี 1-7. พิมพค์ร้ังท่ี 3.  กรุงเทพฯ :  

 สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2530. 

จริยาวตัร  คมพยคัฆ ์และอุดม  คมพยคัฆ.์  การดาํเนินงานอนามยัชุมชน.  กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองธรรม. 

 2526. 

จรุง  วรบุตร. “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนวยักลางคน อาํเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดั

 กาญจนบุรี” วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,

 2550. 

จนัทนา มหามงคล. “การทาํกิจกรรมทางสงัคมของผูสู้งอายใุนอาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี” 

 วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547. 

จนัทนา รณฤทธิวิชยั. คู่มือการพยาบาลผูสู้งอาย.ุ กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัมหิดล, 2533. 

จนัพลอย สินสุขเศรษฐ.์   “ภาวะสุขภาพและการดูแลตนเองของผูสู้งอายจุงัหวดัเชียงใหม่”. 

 วิทยานิพนธ ์สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั หาวิทยาลยัเชียงใหม่,2541. 

จนัทร์ศรี นิตยฤกษ ์.มนุษยฯ์ สาร : ฉบบัรวมบทความทางวิชาการ .กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. 2531. 

จินตนา เหลืองศิริเธียร . “การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างการสนบัสนุนทางสงัคมกบัภาวะซึมเศร้า

 ของผูสู้งอายใุนจงัหวดัเพชรบูรณ์”.สารนิพนธก์ารศึกษามหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยา

 พฒันาการ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,2550. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

255 

ฉตัรสุมน พฤฒิภิญโญ.การทาํงานของผูสู้งอายไุทย.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัมหิดล, 2546. 

ชลธิชา   บุญศิริ . “การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างการสนบัสนุนทางสงัคมกบัภาวะซึมเศร้าของ

 ผูสู้งอายใุนชมรมผูสู้งอายวุชิรพยาบาลกรุงเทพมหานคร”.สารนิพนธก์ารศึกษา

 มหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาพฒันาการ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ,

 2550. 

ชลพิชา ดงักอ้ง.การจดัการศึกษาตามอธัยาศยั เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายภุาคตะวนัออก 

 นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2548. 

ชาลิณี ภทัรพงศ.์การปฏิบติัของอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายท่ีุบา้น อาํเภอสนักาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 เชียงใหม่ : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2550. 

ช่ืน ศรีสวสัด์ิ. ความเร้นลบัในหมู่ชาวไทย – เขมร : ศึกษากรณีคาถาอาคม. กรุงเทพมหานคร : 

 โครงการสนบัสนุนการวิจยัทางวฒันธรรม มลูนิธิเจมส์ เอช ดบัเบิลทอมป์สนั,2530. 

ชุติมา หฤทยั . “นโยบายคุณภาพชีวิตตามแผนพฒันาสาธารณสุข” วารสารกองการพยาบาล .กทม.  

 มปท 2531 

ชุมเขต แสวงเจริญ .แนวทางการออกแบบสภาพแวดลอ้มทางกายภาพภายนอกและส่ิงอาํนวยความ

 สะดวกสาํหรับผูสู้งอายขุองสถานบริการสาธารณสุขระดบัปฐมภูมิในจงัหวดั 

นครราชสีมา.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2549. 

โชติ ธีตรานนท.์ มาตรฐานภาระงานตาํแหน่งวิชาการ สิทธิประโยชน์. เชียงใหม่ :สาํนกังาน 

 อธิการบดี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2543.  

ณัฏฐวุฒิ ทรัพยอุ์ปถมัภ.์การดาํเนินงานดา้นสุขภาพผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนตาํบล [อบต.] 

 ในจงัหวดัชลบุรี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2550. 

ดนยั ทิพยกนก.ภาวะสุขภาพทางใจของผูสู้งอาย.ุกรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2544. 

ดวงจิตต ์นะนกัวฒัน ์ . “ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ: กรณีศึกษาตาํบล

 ม่วงคาํ อาํเภอพาน จงัหวดัอุบลราชธานี” .ภาคนิพนธค์ณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์, 2550.  

ดวงเดือน มลูประดบั. “ แรงสนบัสนุนทางสงัคมกบัการปรับตวัของวยัรุ่นตอนตน้.” วิทยานิพนธ์

 ปริญญา มหาบณัฑิต สาขาวิชาอนามยัครอบครัว บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหิดล, 

 2541. 

ดิเรก ปัทมสิริวฒัน.์ ขอ้เสนอภาพรวมนโยบายการคลงัเพ่ือสงัคมและสุขภาวะและมาตรการเพ่ือ 

 ผูสู้งอายุ. กรุงเทพฯ : ทีเค พร้ินต้ิง,2550. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://libsearch.nida.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=133723B553Y14.35552&profile=main&uri=search=AL@!%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C%20%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C&ri=1&aspect=advanced&menu=search&source=202.28.16.20@!nidadb


 

256 

แดนเนาวรัตน์ จามรจนัทร์.การศึกษาเร่ืองการทรงตวัและหกลม้ในผูสู้งอายไุทย. 

 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548. 

เตือนใจ ทองคาํ. “พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุในอาํเภอตากฟ้า จงัหวดันครสวรรค”์. 

 วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,2549. 

ไตรรัตน์ จารุทศัน.์การศึกษามาตรฐานขั้นตํ่าสาํหรับท่ีพกัอาศยั และสภาพแวดลอ้มของผูสู้งอาย ุ

 กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548. 

ทศพร ศรีบริกิจ.การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของผูสู้งอายใุน

 กรุงเทพมหานคร .กรุงเทพฯ : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2548. 

ทศันีย ์เกริกกุลธร.ปัญหาสุขภาพและภาวะเศรษฐกิจของผูสู้งอาย ุในเขตเทศบาลตาํบลทบักวาง 

 อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี. สระบุรี : วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี,2546. 

 ทศันีย ์นนทะสาร. “การวิเคราะห์ภาระงานของอาจารยพ์ยาบาลในวิทยาลยัสงักดัสถาบนัพระบรม

 ราชชนกกระทรวงสาธารณสุข ในเขตภาคกลาง”.วารสารการศึกษาพยาบาล, 2541.  

ทวีศกัด์ิ รูปสิงห์.การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุสาํหรับบุคลากรทีม

 สุขภาพ.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2550. 

ธนภทัร์ สุทธิ . “การดาํเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกบัความพึงพอใจในชีวิตของผูสู้งอาย ุ

 เทศบาลตาํบล ด่านซา้ย อาํเ ภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย ”. สารนิพนธก์ารศึกษามหาบณัฑิต 

 สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,2550. 

ธนชั กนกเทศ .การพฒันามาตรฐานและตวัช้ีวดัทางสงัคมดา้นความมัน่คงทางสุขภาพของผูสู้งอายุ

 ในเขตชุมชนเมืองพิษณุโลก : มหาวิทยาลยันเรศวร, 2549. 

ธวชั ปุณโณทก. “ความเช่ือพ้ืนบา้นอนัสมัพนัธก์บัวิธีชีวิตในสงัคม.”  วฒันธรรมพ้ืนบา้น :คติ 

   ความเช่ือ, 1-38. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2528. 

ธนากร โกมลวานิช .หลกัประกนัรายไดผู้สู้งอายตุามกฎหมาย . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธุรกิจ

 บณัฑิตย,์ 2548. 

นครินทร์ ซ่ือสตัย์ . “ชมรมผูสู้งอายกุบัการพฒันาสุขภาพผูสู้งอาย ุจงัหวดัปทุมธานี” . วิทยานิพนธ ์

 (รป.ม.). มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร, 2551. 

นภาพร ชโยวรรณ.การสาํรวจสภาวะผูสู้งอายใุนประเทศไทย.กรุงเทพฯ : สถาบนัประชากรศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548. 

นภาพร ชโยวรรณ. กลุ่มผูสู้งอายท่ีุเปราะบางในประเทศไทย. วารสารประชากรศาสตร์ ,2548. 

 นภาพรรณ  ชโยวรรณและคณะ. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคมและประชากรผูสู้งอายใุน 

ประเทศไทย. รายงานการวิจยั สถาบนัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2532.     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

257 

นนัทริกา เลิศเชวงกุล “การรับรู้อุปสรรค และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกระดูกของผูสู้งอายชุาย” 

 วิทยานิพนธพ์ยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต7 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2549. 

นิตยา อุ่นเบา้.การพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสุข ในการดูแลผูสู้งอายท่ีุเป็นโรคเร้ือรัง กรณีศึกษา

 เฉพาะเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร .กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

 2549. 

นิรมล พ่ึงธรรมเดช .ความสุขในชีวิตในทศันะของผูสู้งอาย ุ. กรุงเทพฯ : สถาบนับณัฑิตพฒัน 

 บริหารศาสตร์, 2551. 

บรรลุ  ศิริพานิช .คู่มือผูสู้งอายฉุบบัสมบูรณ์ .พิมพค์ร้ังท่ี13 .กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ ์พิมพดี์ ,2544. 

บรรลุ  ศิริพานิช. ผูสู้งอายไุทย : ผูสู้งอายเุป็นทรัพยากรของสงัคม.กรุงเทพฯ : หมอชาวบา้น,2541. 

บรรลุ  ศิริพานิช. ผูสู้งอายไุทย .พิมพค์ร้ังท่ี1. กรุงเทพฯ : หมอชาวบา้น,2542. 

บรรลุ  ศิริพานิช  และคณะ.พฤติกรรมและการดาํเนินชีวิตของผูสู้งอายไุทยท่ีอายยุนืยาวและ 

 แข็งแรง.รายงานการวิจยักรมการแพทย.์กระทรวงสาธารณสุข,2532           

บรรลุ  ศิริพานิช .หนงัสือธรรมลีลา ฉบบัท่ี 101 เม.ย. 2552 

บรรลุ ศิริพานิช. ผู้สูงอายุไทย. พิมพค์ร้ังท่ี 2.กรุงเทพฯ: สภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทย, 2542. 

บญัชา ศรีสมบติั.บทบาทของครัวเรือนต่อการดูแลผูสู้งอาย ุกรณีศึกษาครัวเรือนท่ีดูแลผูสู้งอายใุน

 เขตเทศบาลนคร จงัหวดัพิษณุโลก .พิษณุโลก : มหาวิทยาลยันเรศวร, 2550. 

บุปผา ทวีสุข . คติชาวบา้น . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพดี์แอนดเ์อส , 2520. 

ปณิธาน    หล่อเลิศวิทย.์ นิยามศพัทส่์งเสริมสุขภาพ.  กรุงเทพฯ   : บริษทัดีไซดจ์าํกดั,2541 

ประจญ ก่ิงม่ิงแฮ.รูปแบบการพฒันาสุขภาพผูสู้งอายใุนเขตชุมชนเมือง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 ขอนแก่น : มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2548. 

ประพิณ วฒันกิจ. ระเบียบวิธีวิจยั:วิจยัสงัคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.2542. 

ประภาเพญ็ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ. พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพและสุขศึกษา. 

 กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์. มหาวิทยาลยัมหิดล,2532. 

ประภาเพญ็ สุวรรณ และ สวิง สุวรรณ. พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพและ 

 สุขศึกษา. กรุงเทพฯ : เจา้พยาการพิมพ,์2543. 

ประภาเพญ็ สุวรรณ. ทศันคติ: การวดัการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมอนามยั. พิมพค์ร้ังท่ี 2. 

 กรุงเทพฯ: บริษทัสมัพนัธพ์านิชย,์ 2526. 

ประยงค ์ล้ิมตระกลู.การดูแลผูสู้งอายท่ีุบา้น ชุมชนศรีวิชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546. 

ประสาท อิศรปรีดา และคณะ. ความเช่ือและส่ิงยดึเหน่ียวทางใจของชาวบา้นอีสาน. กาฬสินธุ ์: 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

258 

 โรงพิมพจิ์นตภณัฑ ์,ม.ป.ป. 

ประอรนุช เช่ือถือ. “ความสมัพนัธร์ะหว่างบทบาทครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพกบัพฤติกรรม

 การส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอาย”ุ. วิทยานิพนธป์ริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 

 สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น,2548. 

ปัญญภทัร ภทัรกณัทากุล . “ การเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมและความผาสุกทางใจของผูสู้งอาย”ุ

 วิทยานิพนธพ์ยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.2544. 

ปราณี   อ่ิมสมบติั.ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัการมีส่วนร่วมของสมาชิก ในกิจกรรมของชมรม 

ผูสู้งอายจุงัหวดัอ่างทอง.นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2546. 

ปาหนนั บุญหลง. “การเปล่ียนแปลงทางชีวจิตสงัคมในผูสู้งอาย.ุ” วารสารวิทยาลยัพยาบาลราชบุรี 

 13 (กรกฎาคม-ธนัวาคม) ,2533.  

ปราโมทย ์วงัสะอาด.  “ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธต่์อสุขภาพจิตของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลเมือง 

 จงัหวดักาฬสินธุ.์” วิทยานิพนธศึ์กษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัมหิดล,2530. 

ปิยากร หวงัมหาพร.นโยบายผูสู้งอายขุองประเทศไทย .กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

 2546. 

ปริยานุช ชามพนูท.การบริหารจดัการการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายขุองพยาบาลวิชาชีพ 

 พิษณุโลก : มหาวิทยาลยันเรศวร, 2549. 

ปริวตัร มโนรมชชัวาล. “การปฏิบติัทางดา้นสุขภาพตามบทบาทสุขบญัญติัแห่งชาติของนกัเรียนชั้น

 มธัยมศึกษาปีท่ี1ในจงัหวดัสมุทรปราการ”.วิทยานิพนธป์ริญญาการศึกษาบณัฑิต บณัฑิต

 วิทยาลยัมหาวิทยาลยัศีนครินทรวิโรฒ,2533. 

ปุณภทั ตุลยะเสถียร . “ความเช่ืออาํนาจภายในตน กบัความพึงพอใจในชีวิตของผูสู้งอาย ุในชมรม

 ผูสู้งอาย ุ เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ”.สารนิพนธก์ารศึกษามหาบณัฑิต สาขา

 จิตวิทยาพฒันาการ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,2550. 

ไปรมา อิศรเสนา ณ อยธุยา .แนวทางแกปั้ญหาการดูแลผูสู้งอายไุทย : ท่ีอยูอ่าศยัและอุปกรณ์เพ่ือลด

 ภาระของผูดู้แล.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551. 

พจนา สมุรทรัตน.์ “ความตอ้งการบริการสุขภาพและบริการสุขภาพท่ีไดรั้บของผูสู้งอาย ุในเขต

 อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง”. ปริญญานิพนธพ์ยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั

 มหาวิทยาลยับูรพา ,2549. 

พรเทพ มนตร์วชัรินทร์.การสาํรวจคุณภาพชีวิต และความตอ้งการดา้นการศึกษา เพ่ือส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

 2547. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

259 

พรเทพ ศิริวนารังสรรค ์ .การสาํรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิต:การศึกษาระดบัประเทศ ปี 2546

 กรุงเทพมหานคร :บริษทั วงศก์มล จาํกดั ,2546. 

พระฐิตะวงษ ์ลาเสน.คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนชนบทไทย : กรณีศึกษา อาํเภอแกง้คร้อ จงัหวดั

 ชยัภูมิ. กรุงเทพฯ : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2548. 

พชัรี  แซ่จึง. “ปัจจยัท่ีมีผลในการทาํนายพฤติกรรมการปรับตวัของผูสู้งอาย ุในชมรมผูสู้งอายอุาํเภอ

 เมืองจงัหวดัแพร่”. ปริญญาวิทยานิพนธว์ิทยาศาตรมหาบณัฑิต  เอกสุขศึกษา  บณัฑิต

 วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. 

พนัธทิ์พย ์วรวาท.การศึกษาความตอ้งการของผูสู้งอาย ุในสถานบริบาลเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร

 และปริมณฑิลกรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551. 

พิทกัษณา สุภานุสร.กลไกทางวฒันธรรมในการช่วยเหลือผูสู้งอายขุองชุมชนชนบท 

 เชียงใหม่ : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546. 

พิพฒัน์ ตั้งนิติพงศ ์. “การออกแบบบา้นพกัอาศยัสาํหรับผูสู้งอาย”ุ  . วิทยานิพนธ ์(ค.อ.ม.)สถาบนั

 เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2550. 

เพญ็นภา กาญจโนภาส . “ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการส่งเสริม

 สุขภาพในการดแูลตนเองของผูสู้งอาย ุอาํเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ”  

 วิทยานิพนธริ์ญญาการศึกษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ,2541. 

เพญ็ผกา กาญจโนภาส. “ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการส่งเสริม 

 สุขภาพในการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุอาํเภอหนองบวัระเหว จงัหวดัชยัภูมิ.” 

 วิทยานิพนธป์ริญญาการศึกษามหาบณัฑิต วิชาเอกสุขศึกษา มหาวิทยาลยั 

 ศรีนครินทรวิโรฒ, 2541. 

ไพเราะ  กิจจาทิชากร . “พฤติกรรมสุขภาพของผูป่้วยท่ีมารับบริการในหอ้งอุบติัเหตุและฉุกเฉิน

 โรงพยาบาลบางปลามา้  จงัหวดัสุพรรณบุรี”.   ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

 มหาวิทยาลยัมหิดล,2551. 

ภาวิดา พรหมขุนทอง . “ปัจจยัคดัสรรท่ีสมัพนัธก์บัภาวะสุขภาพของผูสู้งอายชุุมชนเมือง ภาคใต้

 ตอนบน”. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2549. 

ภิญโญ จิตตธ์รรม . ความเช่ือ. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพม์งคลการพิมพ,์ ม.ป.ป. 

 

มยรีุ ถนอมสุข.การพฒันารูปแบบการออกกาํลงักาย เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตสาํหรับผูสู้งอาย ุ

 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2549. 

มศัยา แซ่จึง. “ ความเช่ือเก่ียวกบัโรคมะเร็งเตา้นมท่ีสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการป้องกนัโรค: 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

260 

กรณีศึกษาสตรีเขมรถ่ินไทย หมู่บา้นหน่ึงในจงัหวดัสุรินทร์.” วิทยานิพนธป์ริญญา 

 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสงัคมศาสตร์การแพทยแ์ละสาธารณสุข บณัฑิตวิทยาลยั 

 มหาวิทยาลยัมหิดล,2547. 

มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย. สถานการณ์ผูสู้งอายไทย2550. กรุงเทพฯ: สาํนกังาน

 ปลดักระทรวงแรงงาน ,2551. 

มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย. รายงานการวิจยั การขยายกาํหนดเกษียณอาย ุ

 และการออมสาํหรับวยัเกษียณอาย.ุ กรุงเทพฯ: สาํนกังานปลดักระทรวงแรงงาน ,2551 

มลูนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. เวทีนโยบายสาธารณะ : เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสู้งอาย ุบทบาท 

 ทอ้งถ่ินในการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย.ุ กรุงเทพฯ : เปนไท พบัลิชช่ิง จาํกดั.,2549. 

มลูนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. การประชุมระดบัชาติเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสู้งอาย ุเร่ือง 

 “ระบบบาํนาญแห่งชาติเพ่ือผูสู้งอายไุทย”. กรุงเทพฯ: บริษทัเปนไท พบัลิชช่ิง จาํกดั ,

 2550. 

ไมตรี ติยะรัตน กลู. “ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัสุขภาพจิตของผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร”. 

 วิทยานิพนธส์งัคมศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัมหิดล,2536. 

ยวุดี ไวทยะโชติ.โปรแกรมการจดัการศึกษาตลอดชีวิตสาํหรับผูสู้งอาย ุในจงัหวดัภาคเหนือตอนบน

 ของประเทศไทย.ขอนแก่น : มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2547. 

เยาวลกัษณ์ อนุรักษแ์ละคณะ. กระบวนการสุขศึกษากบัการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 

 กา้วสู่ยคุ 2000. กรุงเทพฯ: ซิกม่า ดีไซน์กราฟฟิก.2543. 

รศรินทร์ เกรย.์ การอยูอ่าศยัร่วมกบับุตรของผูสู้งอายไุทย. ประชากรและสงัคม 2548“ประชากรของ

 ประเทศไทย ณ พ.ศ. 2548”. สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล ,2548. 

ระพีพรรณ คาํหอม และคณะ. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการบริการสวสัดิการสงัคมของผูสู้งอายใุน

 เขตชนบท.กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2547. 

__________ .ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการบริการสวสัดิการสงัคมของผูสู้งอายใุน เขตชนบท  

.   สถาบนัวิจยัและใหค้าํปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2547.  

__________. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการบริการสวสัดิการสงัคมของผูสู้งอายใุน เขตชนบท.

 กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2547. 

ระพีพรรณ คาํหอม และคณะ. ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการบริการสวสัดิการสงัคมของผูสู้งอายใุน

 เขตชนบท . กรุงเทพมหานคร :สถาบนัวิจยัและใหค้าํปรึกษาแห่ง

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2547.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

261 

รักชนก ชูพิชยั.ความผาสุกของผูสู้งอาย ุท่ีเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้  

จงัหวดันนทบุรี.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550. 

รักชนก ชูพิชยั.ความผาสุกของผูสู้งอาย ุท่ีเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้  

จงัหวดันนทบุรี.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550. 

รักชนก ชูพิชยั.ความผาสุกของผูสู้งอาย ุท่ีเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุโรงพยาบาลพระนัง่เกลา้  

จงัหวดันนทบุรี.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550. 

รุ่งโรจน์ พุ่มร้ิว. สวสัดิการสาํหรับผูสู้งอาย ุและบทบาทของสุขศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพ

 ผูสู้งอาย.ุ กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเ์จริญดีการพิมพ,์2545. 

รุจน ์ เลาหภกัดี.การพฒันาแบบแผนการออกกาํลงักาย แบบท่ารําไมพ้ลองกระบ่ีกระบองท่ีมีผลต่อ

 สมรรถภาพทางกายเก่ียวกบัสุขภาพของผูสู้งอาย.ุ กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

 2549. 

รุจิรางค ์แอกทอง. “การปรับตวัของผูสู้งอาย ุในเขตเทศบาลนครนครปฐม จงัหวดันครปฐม” 

 วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,2549. 

เรณู เหมือนจนัทร์เชย. “ การศึกษาอิทธิพลของความเช่ือประเพณี และพิธีกรรมของชาวไทยโซ่ง 

 ท่ีมีผลต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาหมู่บา้นแหลมกระเจา 2 ตาํบลลาํลกูบวั 

 อาํเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม.”วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

 สาขาวิชาพฒันาชนบทศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล,2541. 

ลดาวลัย ์ นอ้ยเหลือ . “ปัจจยัทางจิตและการสนบัสนุนทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมคุณภาพ

 ชีวิตของผูสู้งอายใุนชมรมผูสู้งอายโุรงพยาบาลของรัฐจงัหวดันนทบุรี”.วิทยานิพนธ์

 ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาพฒันาการ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 

 ศรีนครินทรวิโรฒ,2551. 

ละออง สุวิทยาภรณ์ . “ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอายใุนชนบท กรณีศึกษาเฉพาะอาํเภอควนขุน จงัหวดั

 พทัลุง” วิทยานิพนธป์ริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา  บณัฑิต

 วิทยาลยั มหาวิทยาลยั,2534. 

เลก็ สมบติั.ภาวะการดูแลผูสู้งอายขุองครอบครัวในปัจจุบนั  .กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

 2549. 

วรรณภา ศรีธญัรัตน ์และคณะ.ระบบบริการสุขภาพและหลกัประกนัสุขภาพสาํหรับผูสู้งอายไุทย: 

 นานาทศันะของผูท้รงคุณวุฒิ. ขอนแก่น: โรงพิมพค์ลงันานาวิทยา ,2545. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

262 

วรพจน์ จรัสศรี. “มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ครองสิทธิผูสู้งอายตุามรัฐธรรมนูญแห่ง

 ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ 2540”. วิทยานิพนธนิ์ติศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยั

 รามคาํแหง,2545. 

วรเวศม ์สุวรรณระดา.การศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนั ของการสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพสาํหรับ 

ผูสู้งอายใุนประเทศไทย.กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2550. 

วราภรณ์ ภูมิสวสัด์ิ.การสาํรวจและศึกษาภาวะสุขภาพ ของผูสู้งอาย ุ4 ภาค ของไทย 

 นนทบุรี : สถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอาย,ุ 2549. 

วรรณิภา บุญระยอง.  “แนวคิดในการจดักิจกรรมสาํหรับผูสู้งอาย”ุ วารสารผูสู้งอาย ุ16, 2542. 

วราภรณ์ จินตานนท ์. “พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายชุมรมส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟสูภาพ

 ผูสู้งอายโุรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จงัหวดันราธิวาส”. 

 ภาคนิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ,2545. 

วราภรณ์ ภูมิสวสัด์ิ.การสาํรวจและศึกษาภาวะสุขภาพ ของผูสู้งอาย ุ4 ภาค ของไทย 

 นนทบุรี : สถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอาย,ุ 2549. 

วิพรรณ ประจวบเหมาะ. การติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนผูสู้งอายแุห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 

 และการสงัเคราะห์ขอ้มลู เพ่ือการพฒันานโยบายและแผน : การพฒันาระบบกลไกใน

 การติดตามประเมินผล และการพฒันาคู่มือดชันี. กรุงเทพฯ : วิทยาลยัประชากรศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548. 

วิภา   เจริญสุข และคณะ. “การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพดา้นการออกกาํลงักายของอาสาสมคัร 

 สาธารณสุข ในศนูยสุ์ขภาพชุมชน เขตอาํเภอเมืองอุทยัธานี     จงัหวดัอุทยัธานี”  

วิภา   เจริญสุข และคณะ. “การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพดา้นการออกกาํลงักายของอาสาสมคัร 

 สาธารณสุข ในศนูยสุ์ขภาพชุมชน เขตอาํเภอเมืองอุทยัธานี     จงัหวดัอุทยัธานี”  

วิภาวรรณ  ลิขิตเลิศล ํ้า.  “ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม

 ทางสงัคมและปัจจยัลกัษณะทางชีวสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตของสมาชิกชมรม

 ผูสู้งอายมุหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ”.ปริญญานิพนธว์ิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,2550. 

วิภาวี กิจกาํแหง.ปัจจยัเส่ียงท่ีมีความสมัพนัธต่์อการหกลม้ของผูสู้งอายใุนชุมชน. 

 พิษณุโลก : มหาวิทยาลยันเรศวร, 2548. 

วิรัตน ์คาํ ศรีจนัทร์ และคณะ. รายงานวิจยัปรับแนวคิดร่วมชีวิตผูสู้งวยั. นครปฐม: 

 มหาวิทยาลยัมหิดล ,2550. 

 ผลงานวิชาการสาธารณสุขประจาํปี 2546  นาํเสนอในการประชุมวิชาการสาธารณสุข 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

263 

  คร้ังท่ี 11 . กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพอ์งคก์ารรับ – ส่ง สินคา้ และพสัดุภณัฑ ์รสพ. ,2545. 

วิริยา สุขวงศ์  . “ความเช่ือดา้นสุขภาพกบัพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุ ในชมรมผูสู้งอาย ุ

 กรุงเทพมหานคร” .กรุงเทพฯ : ภาควิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2545. 

วิไลลกัษณ์ ไกรสุวรรณสาร.แนวทางในการจดัเตรียมท่ีอยูอ่าศยั สาํหรับผูสู้งอายุ : กรณีศึกษา ชมรม

 อยูร้่อยปี.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2545. 

วิศาล คนัธารัตนกุล. การออกกาํลงักายในวยัทาํงาน.กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพก์องออกกาํลงักาย 

 เพ่ือสุขภาพกรมอนามยั, 2547. 

วารี สายนัหะ.“พฤติกรรมการสร้างสุขภาพดา้นการออกกาํลงักายของประชาชนวยัผูใ้หญ่ตอนกลาง 

 ก่ิงอาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบุรี ” วิทยานิพนธป์ริญญาศิลปศาสตร มหาบณัฑิต สาขาวิชา 

 จิตวิทยาชุมชน บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,2546. 

ศราวุธ ยงยทุธ. “การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลตนเอง และการออกกาํลงักาย 

 ของผูสู้งอายท่ีุมารับบริการศนูยบ์ริการทางดา้นสงัคมผูสู้งอายขุอนแก่น”. 

 วิทยานิพนธป์ริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 

 มหาวิทยาลยัขอนแก่น,2546. 

ศศิพฒัน ์ยอดเพชร. รายงานการวิจยัโครงการผูดู้แลผูสู้งอายใุนครอบครัว. กรุงเทพ: โรงพิมพ ์

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ,2548. 

ศศิพฒัน์ ยอดเพชร.ระบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวสาํหรับผูสู้งอาย ุ

 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2549. 

ศศิพฒัน์ ยอดเพชร.ผูดู้แลผูสู้งอายใุนครอบครัว .กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2548. 

ศศิพฒัน ์ยอดเพชร. “การพฒันาระบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวสาํหรับผูสู้งอาย”ุ. 

 เอกสารรายงานการประชุมวิชาการประจาํปี พ.ศ. 2550 เร่ือง “การดูแลต่อเน่ืองและการ

 ดูแลระยะยาวสาํหรับผูสู้งอายไุทย. จดัโดย สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ

 ไทย ณ  โรงแรมปร๊ินพาเลซ กรุงเทพ วนัท่ี 21-23 พฤศจิกายน 2550. ,2550. 

ศรีธรรม ธนภูมิ. พฒันาการทางอารมณ์ลบุคลิกภาพ กทม. ชวนพิมพ ์2535 

ศรีเมือง พลงัฤทธ์ิ การพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายโุดยตนเอง ครอบครัว และชุมชน จงัหวดั 

พระนครศรีอยธุยา,2546. 

ศรีเรือน แกว้กงัวาล.  จิตวิทยาพฒันาการชีวิตทุกช่วงวยั (เล่ม2). กรุงเทพฯ : 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,2545.  

สมจิต  หนุเจริญกุล.การส่งเสริมสุขภาพ: แนวคิดทฤษฎีและการปฏิบติัการพยาบาล. 

 นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์,2543. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

264 

สมใจ ศิระกมล และ กุลวดี อภิชาติบุตร. “พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย ์

 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่”. รายงานวิจยั เชียงใหม่ : คณะ- 

 พยาบาลศาสตร์. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2547. 

สมชาย มญัชุนากร . “การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวในการดูแลผูสู้งอาย ุกรณีศึกษา

 ผูสู้งอายใุนอาํเภอเมืองสตูล.”  กรุงเทพฯ : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2550. 

สมโชค สวสัดิรักษ.์ “ความสมัพนัธร์ะหว่างไทย-พม่า-กะเหร่ียง.” ใน โครงการหนงัสือชุด

 ประเทศเพ่ือนบา้นของไทยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต,้17-42. นครปฐม : สถาบนั 

 พฒันาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลยัมหิดล, 2540. 

สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม. การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548-2568 

 มหาวิทยาลยัมหิดล ฉบบัเดือนมีนาคม 2549. กรุงเทพฯ: บริษทัเอดิสนัเพรสโพรดกัส์

 ,2549. 

สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม. สารประชากรมหาวิทยาลยัมหิดล. ปีท่ี 17 มกราคม 2551. ,2551. 

สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย. รายงานการวิจยั โครงการสร้างและขยายโอกาสในการ 

 เขา้ถึงหลกัประกนัทางสงัคมขั้นพ้ืนฐานสาํหรับผูสู้งอาย.ุ กรุงเทพ: สาํนกังาน

 ปลดักระทรวงแรงงาน,2549. 

สถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุ กรมการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข. การออกกาํลงักายทัว่ไปและ 

  เฉพาะโรคผูสู้งอาย.ุ กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ, 2547. 

สถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข. ผูสู้งอายใุนประเทศไทย 

 กรุงเทพมหานคร,มปท,2542. 

สถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอาย.ุฐานขอ้มลูผูสู้งอายไุทย.นนทบุรี : สถาบนั, 2548. 

สมคัร เจาะใจดี. “พิธีกรรมกอร์เซาะกาํป็อจของชาวไทยเขมรบา้นหนองบวั ตาํบลเมืองที 

 อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์.” วิทยานิพนธป์ริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชา 

 ไทยศึกษา(กลุ่มสงัคมศาสตร์) บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 มหาสารคาม,2540.  

 

 

สิริบูรณ์ ยาวิชยั. “พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรพยาบาล แผนกผูป่้วยนอก 

 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่.” รายงานการคน้ควา้อิสระหลกัสูตรปริญญาพยาบาล 

 ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการพยาบาล บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 

 เชียงใหม่,2545. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

265 

สิริพร  สุธญัญา. “พฤติกรรมการดูแลตนเองกบัความพึงพอใจในชีวิตของผูสู้งอาย ุ ในสวนรมณี

 นาถ กรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาพฒันาการ. 

 บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครรินทรวิโรฒ.2550. 

สิรินทร ฉนัศิริกาญจน.์ (2539). เภสชักรรมชุมชนกบัการใหค้าํปรึกษาเร่ืองยาแก่ผูป่้วย. 

 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัมหิดล. 

สุขุมา รักวานิช.การศึกษาภาวะโภชนาการผูสู้งอายขุองประเทศไทย.กรุงเทพฯ : กองโภชนาการ, 

 2542. 

สุตา ถือมัน่. “ปัจจยัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายใุนตาํบลยา่นยาว อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั” 

 นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2547. 

สุโขทยัธรรมาธิราช, มหาวิทยาลยั. เอกสารการสอนชุดวิชาสุขศึกษา (Health)  

 พิมพค์ร้ังท่ี 17. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ,์2543. 

สุชาติ โสมประยรู.). จิตกายสบายสุข. กรุงเทพฯ: ไทฟัน อินเตอร์ แอคท.์มปป. 

สุชาติ โสมประยรู. โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน. พิมพค์ร้ังท่ี 4 กรุงเทพฯ : ไทยวฒันา 

 พาณิช. 2525. 

สุทธิชยั จิตะพนัธก์ุลแ ละคณะ. ผูสู้งอายใุนประเทศไทย. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ,2545. 

สุทธินนัท ์ นํ้ าเพชร.  “พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูป่้วยเบาหวาน : ศึกษากรณีจงัหวดัเพรชบุรี”. 

 ภาคนิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2543.  

สุนนัทา คุม้เพชร . “ อิทธิพลของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพตนเอง การมีส่วนร่วมในชุมขน และ

 ความตอ้งการสวสัดิการสงัคมต่อภาวะสุขภาพจิตผูสู้งอายใุนอาํเภอเมืองระนอง จงัหวดั

 ระนอง”. วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,

 2545. 

สุภาพร ทองมา. “การออกแบบฐานขอ้มลูสุขภาพ กิจกรรม และสวสัดิการผูสู้งอายุ

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์”.  วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2550. 

 

สุภาพร อาจเดช . “ บทบาทหมอพ้ืนบา้นทางดา้นสุขภาพจิตชุมชน : กรณีศึกษาหมอธรรมนูญ 

 นานวล บา้นดอนสมัพนัธ ์ตาํบลท่าหาดยาว อาํเภอโพนทราย จงัหวดัร้อยเอด็.” 

 วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาพฒันาการชนบทศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั 

 มหาวิทยาลยัมหิดล ,2540. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.riclib.nrct.go.th/scripts/wwwi32.exe/%5bin=book2.par%5d/?%5et2006=213908&%5et2003=1&%5et2000=สวัสดิการผู้สูงอายุ
http://www.riclib.nrct.go.th/scripts/wwwi32.exe/%5bin=book2.par%5d/?%5et2006=213908&%5et2003=1&%5et2000=สวัสดิการผู้สูงอายุ


 

266 

สุภทัธา เจติโคตร. “สถานะสุขภาพการใชบ้ริการสุขภาพและการดูแลสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขต

 รับผดิชอบโรงพยาบาลหนองสูง อาํเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร” 

 ขอนแก่น : มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2547. 

สุพตัรา สุภาพ. สงัคมและวฒันธรรมไทย: ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี .พิมพค์ร้ังท่ี 6. 

 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช,2531. 

สุมนสั วงศก์ุญชร. “ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัคดัสรรกบัการเขา้ร่วมกิจกรรมของสมาชิกชมรม

 ผูสู้งอายุ”. วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล,2537. 

สุเมธ คงสวสัด์ิ . “ความเช่ือของชาวบา้นพลวง ตาํบลกงัแอน อาํเภอปราสาท จงัหวดั สุรินทร์.”

 วิทยานิพนธป์ริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (กลุ่ม

 สงัคมศาสตร์) บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม,2531. 

สุรกุล เจนอบรม. วิทยาการผูสู้งอาย.ุ ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน คณะครุศาสตร์ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2534. 

สุรเดช วงอุปปา. “การใชบ้ริการสุขภาพของผูสู้งอาย ุในพ้ืนท่ีบริการของศนูยสุ์ขภาพชุมชน

 โรงพยาบาลขอนแก่น.” ขอนแก่น : มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2546. 

สุรเดช สาํราญจิตต.์ “วิถีชีวิตของผูสู้งอาย ุเขตเมืองภาคกลางในประเทศไทย” 

 วิทยานิพนธป์รัชญาดุษฎีบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2550. 

สุรพงษ ์คณานุรักษ.์การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุ: ศึกษากรณี เทศบาลนครยะลา 

 กรุงเทพฯ : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2545. 

สุรียพ์ร ตรียาวุฒิวาทย.์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดอุบติัเหตุในบา้นของผูสู้งอายใุนชุมชนยอ่ยเขต

 เทศบาลเมืองนครปฐม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัมหิดล, 2534 

สุริยาภรณ์ อินทรภิรมย.์ “การดูแลตนเองของผูสู้งอาย ุท่ีอาศยัเพียงลาํพงัในจงัหวสุัราษฎร์ธานี

 วิทยานิพนธพ์ยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต.” มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2550. 

สุวรรณา สจัจาช่วยชยั. “พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จ 

 เจา้พระยาตากสินมหาราช.”รายงานการคน้ควา้อิสระหลกัสูตรปริญญาพยาบาลศาสตร 

 มหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการพยาบาล, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ,

 2544. 

เสาวภา  พรศิริพงษ ์และคณะ. บริโภคนิสยัของผูสู้งอาย ุ: กรณีศึกษาสถานสงเคราะห์ คนชรา 

วาสนะเวศน์และหมู่บา้นนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา .รายงานการ วิจยั สถาบนั

 ภาษาและวฒันธรรมเพ่ือพฒันาชนบท มหาวิทยาลยัมหิดล,2534 

เสนอ   อินทรสุขศรี. คู่มือสุขภาพจิตผูสู้งอาย.ุ กรุงเทพฯ : มิตรสยาม, 2519. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

267 

แสงเดือน ไพบูลย.์การดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ.2546 ขององคก์ารบริหารส่วน

 ตาํบล ในเขตพ้ืนท่ีอาํเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย.กรุงเทพฯ : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร

 ศาสตร์, 2548. 

แสงทอง ธีระทองคาํ. “ประสิทธิผลของกระบวนการกลุ่มต่อการเปล่ียนแปลงความรู้ เจตคติ และ 

 การปฏิบติัในการป้องกนัโรคเอดส์ของสตรีตั้งครรภ ์ในโรงพยาบาลรามาธิบดี.” 

 วิทยานิพนธว์ิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเจริญพนัธุแ์ละวางแผนประชากร 

 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 2538. 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. กรอบยทุธศาสตร์การเตรียม 

 ความพร้อมสงัคมไทยสู่สงัคมผูสู้งอาย,ุ2548. 

สาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการและผูสู้งอาย.ุ  

 กองทุนผูสู้งอาย.ุ มปท,2551. 

สาํนกังานสถิติแห่งชาติ. สถิติผูสู้งอายใุนประเทศไทย. กรุงเทพ: ศนูยร์วบรวมขอ้มลูและ 

 เผยแพร่ ,2541. 

สาํนกังานสถิติแห่งชาติ.ผูสู้งอายกุบัการทาํงาน.กรุงเทพฯ : สาํนกังาน, 2549. 

สาํนกังานสถิติแห่งชาติ.รายงานการสาํรวจประชากรผูสู้งอายใุนประเทศไทย ปี 2550 . กรุงเทพฯ : 

 สาํนกังาน, 2550. 

สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือระบบหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ี 

 (กองทุนหลกัประกนัสุขภาพองคก์ารบริหารส่วนตาํบล/เทศบาล). กรุงเทพ: บริษทั ศรี

 เมืองการพิมพ.์2550. 

สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงแรงงาน. รายงานสรุปผลการจดัประชุมสมัมนา “เร่ือง 

 “การส่งเสริมการเตรียมความพร้อมขององคก์รดา้นแรงงานก่อนเขา้สู่วยัสูงอาย”ุ. 

 กรุงเทพ:บางกอกบลอ็ก ,2551. 

สาํนกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย.ุ คู่มือการดาํเนินงานอาสาสมคัรดูแลผูสู้งอายท่ีุบา้น (อผส.). 

 กรุงเทพ: สาํนกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย,ุ2547. 

สาํนกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย.ุ พระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์

 สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,2550. 

สาํนกัส่งเสริมและพิทกัษผ์ูสู้งอาย.ุ “กองทุนผูสู้งอาย”ุ. แผน่พบัประชาสมัพนัธ์,2549. 

สาํนกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการและผูสู้งอาย ุ

 ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองผูสู้งอาย ุ.กรุงเทพฯ : สาํนกังาน, 2549. 

สาํนกัส่งเสริมสุขภาพ. ผูสู้งอายสูุงค่าสูงประสบการณ์. กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ,2544. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

268 

โสภิต ทิพยรั์ตน.์  “ปัจจยัคดัสรรท่ีสมัพนัธก์บัพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผูสู้งอายมุุสลิมท่ีเป็น

 สมาชิกชมรมผูสู้งอายภุาคใตต้อนบน”. วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาพยาบาล

 ศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2551. 

ฬุฬิญา โอชารส.สถานการณ์บริการสุขภาพของผูสู้งอายกุลุ่มเปราะบางในประเทศไทยปี พ.ศ.2550 

 นนทบุรี : สถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอาย,ุ 2551. 

อมรา พรมใหม.ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม การบรรลุงานตามขั้นพฒันาการ และคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุน

 พ้ืนท่ีสาธารณสุข เขต 2.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2547. 

อรชร ไวทว.ีปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุในอาํเภอบางแพ จงัหวดัราชบุรี 

 วิทยานิพนธศิ์ลปศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548.                             

อรวรรณ พุ่มพวง .การเขา้ถึงบริการสุขภาพของผูสู้งอาย ุในเขตชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ . 

 รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง .มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2551. 

อนุชา ขุนเมือง. “พฤติกรรมการดูแลตนเองดา้นจิตใจของผูสู้งอาย ุในชมรมผูสู้งอายุ จงัหวดั 

 สระแกว้.” วิทยานิพนธพ์ยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิตและ- 

 การพยาบาลจิตเวช มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2546. 

อนุมาน ราชธน, พระยา. การศึกษาประเพณีไทย. กรุงเทพมหานคร : รุ่งเรืองธรรม , 2502. 

อภิวฒัน์  เสือปาน . “ความตอ้งการกิจกรรมนนัทนาการของผูสู้งอายใุนชมรมผูสู้งอาย ุโรงพยาบาล

 สุราษฏร์ธานี”. ปริญญานิพนธว์ิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการนนัทนาการ 

 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ,2549. 

อภิสิทธ์ิ วิริยานนท ์.หลกั 5 อ. : ทฤษฎีพอเพียงแห่งสุขภาพ .กรุงเทพฯ : นํ้าฝน, 2542.      

  อจัฉรา คาํเชียงตา.  พฤติกรรมสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลของนกัศึกษาพยาบาลและของ 

อาจารยพ์ยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราช-ชนนีอุดรธานี. วิทยานิพนธพ์ยาบาลศาสตร 

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.2544.               

อญัเชิญ ชยัลอ้รัตน์. “ความสมัพนัธร์ะหว่างการเตรียมตวัก่อนเขา้สู่วยัสูงอาย ุการไดรั้บการ

 สนบัสนุนทางสงัคม และความพึงพอใจในชีวิตของผูสู้งอาย”ุ. กรุงเทพฯ : 

 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2549. 

อารักษ ์กิติกร .ชุมชนการปฏิบติัเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพในชมรมผูสู้งอาย ุโรงพยาบาลนครพิงค์6 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,2545. 

อารีย ์มัง่เกียรติสกุล. “การสนบัสนุนทางสงัคมและการปรับตวัในวยัรุ่นโรคมะเร็ง”. 

 วิทยานิพนธพ์ยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล,2543. 

อุบลวรรณ ดวงดี .  “พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูสู้งอายใุนชุมชน ของจงัหวดัสตูล” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=78797&query=อารักษ์%20กิติกร%20&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2555-05-17&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=1&maxid=1


 

269 

 ภาคนิพนธป์ริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ,2544. 

อุไรวรรณ จาริก, “การพฒันารูปแบบการดูแลสุขภาพท่ีบา้นและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูพิ้การจากโรค

 หลอด เลือดสมองของศนูยสุ์ขภาพชุมชนโคราชเมโมเรียล จงัหวดันครราชสีมา” 

 วิทยานิพนธ ์(ส.ม.)มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา, 2551. 

อุษณีย ์วรรณาลยั, กระบวนการเรียนการสอนทางสุขภาพ . วิทยาลยัพยาบาลบรม 

 ราชชนนีนครลาํปาง, ลาํปาง : 2550. 

อาํนาจ วงัจีน.พิมพพ์ร ฟองหลํ่า.ดชันีคุณภาพชีวิตผูสู้งวยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กรุงเทพฯ : สาํนกัวิชาการศึกษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน,2546. 

อาํนาจ ศรีรัตนบลัล.์ กระบวนทศัน์ใหม่ของการสร้างเสริมสุขภาพ. เอกสารประกอบการ 

 สมัมนาพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 3เร่ือง การพฒันาการจดัการศึกษาหลกัสูตร 

 พยาบาลศาสตรบณัฑิต เพ่ือตอบสนองการปฏิรูประบบบริการสุขภาพไทย. กรุงเทพ ฯ : 

 โรงแรมดิเอมเมอรัลดล์ ,2545 

 

ภาษาองักฤษ 

Ansak M. The On Lok Model: consolidating care and financing.     Generation LTC Finacing 

 Spring., 1990. 

Bandura, A. . Self-efficacy. “Mechanism in Human Agency” American Psychologist. 31. 

 (Febuary. 1982) 122 – 147,1982. 

Bandura, B., & Kickbusch, I.   Healthpromotion research : Towards a new 

 social epidemiology. Copenhagen : WHO Regional publications ,1991. 

Beel-Bates,e.A.,Ziemba, R.& Algase ,D.L.2007 .Familier perceptions of service in assisted 

     living residences . Journal of Gerontiological Nursing. (December), (5-12) . 

Butler, J. T.  . Principles of health education & health promotion. Australia :Wadsworth   

 Thomson Learning, 2001. 

 

Chieko Fujii. “Health behavior of elderly people engaged in agriculture in conjunction with 

 information communication technology”. Journal  of Medical Investion Vol.59 

 February,2012. 

Department of Health.. Care home for older people: National minimum Standard,        

 care home regulations (3 th edition) . London: The Stationary Office,2003. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

270 

Dunham, K. L.  . Health promoting lifestylesof nursing faculty. (Master thesis(M.S.N), 

 The University of Texus at Arlington, 1992).Masters Abstracts International, 

 31,83,1992. 

Good, Carter V. (Attude.Retrived Oterber 25,2009,from URL: http://www.novabizz.Ace/   

 Attitude.htm,1959. 

Good ,Carter V.. (). Dictionary of Education. New York: Mcgraw-Hill., 1959. 

Green, J., & Tones, K.   . Health promotion :Planning and strategies. London :  

 SAGEpublications , 2004.                   

Green, Lawrence W. and Kreuter, Marshall W.  . Health Promotion Planning : And 

 Environmental    Approach.Toronto : Mayfied Publishing. Nursing Research. 31  

 ( December)  : 137 –  142 , 1991. 

Kerrison. S.K& Pollock, A.M. Regulating nursing home : caring for older people in the       

 private sector in England.BMS,323 (September : 566-56), 2001. 

Knodel  J and   Chayovan N. A Report on the survey of the welfare of the elderly in Thailand 

 Bangkok : Institute of Population Studies, Chulalongkorn University, 1997. 

Knodel  J and   Chayovan N. A Report on the survey of the welfare of the elderly in Thailand 

 Bangkok : Institute of Population Studies, Chulalongkorn University, 1997. 

Murdaugh, C.L. & Parsons, M.A.   . Health Promotion in     Nursing Practice. 5th (ed). New 

 Jersey : Pearson Education, Inc. , 2006.                      

Nemeck, M.A.    . “Health beliefs and preventive behavior : A review of research      , 1990  

Pender, N.J.   . Health Promotion in Nursing Practice. 3rd ed. Stanford, Connecticut : Appleton & 

 lange, 1996. 

Pender,N.J. . Health promotion in nursing practice (2nd ed.) New York : Appleton& Lange., 

 1987. 

Pender, N.J., Murdaugh, C.L. & Parsons, M.A.  . Health Promotion in     Nursing Practice. 4th (ed). 

 New   Jersey :   PearsonEducation, Inc. , 2002.                                                                                                            

Pender, N.J., Robertson, D., and Keller, C. . Relationships among health beliefs self-efficacy  and 

 exercise adherarance in patients with coronary disease. Health & Lung, 21, 56 – 63. , 

 1992. 

Pender, N. J.   . Health promotion innursing pratice (3 rd ed.). Stamford: 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/aKnodel+J+and+Chayovan+N+/aknodel+j+and+chayovan+n/-3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=aknodel+john&5%2C%2C10/indexsort=-
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/aKnodel+J+and+Chayovan+N+/aknodel+j+and+chayovan+n/-3%2C0%2C0%2CB/frameset&FF=aknodel+john&5%2C%2C10/indexsort=-


 

271 

 Appleton & Lange. , 1996. 

Pender, N. J., & Stein, K. F.  . Social  support, the self system, and adolescents 

 health and health behavior. In L. L. Hayman, M. M. Mahoo, & J. R. Turner  (Eds.),  

 America: Springer. , 2002. 

United Nations .We the peoples : the role of the United Nations in the twenty-first century :  the 

 millennium report. New York : United Nations, 2001. 

United Nations .We the peoples : the role of the United Nations in the twenty-first century :  the 

 millennium report. New York : United Nations, 2006. 

Walker, S.N., Sechrist, K.R. and Pender, N.J.  . The health promoting life style profile II. 

 Unpublished manuscript.  , 1995. WHO.  Ottawa charter for health 

 promotion;First international conference on 

 health promotion,Ottawa, 21 November 1986. Retrieved January 1, 2004 from http: 

 //www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_ charter_hp.pdf. , 1986                          

WHO.Regional Office for Europe . Ottawacharter for health promotion, 1986. Retrieved 

 November 25, 2003 from http://www.who.dk/AboutWHO/Policy/ 20010827_2  , 

 2003. 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/aUnited+Nations/aunited+nations/-3,-1,0,B/browse
http://www.opac.lib.su.ac.th/search~S0?/aUnited+Nations/aunited+nations/-3,-1,0,B/browse
http://www.who.dk/AboutWHO/Policy/


 

272 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

273 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แผนการสนทนากลุ่ม 

ประเด็นคาํถามการสนทนากลุ่ม 
สรุปการสนทนากลุ่ม 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

274 

แผนการสนทนากลุ่มเพือ่วเิคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤตกิรรมสุขภาพของผู้สูงอายใุนเขต

ภูมภิาคตะวนัตกของประเทศไทย   

 

ลําดับ กิจกรรม สถานที่ วันที่

ดําเนินการ 

เวลา ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม หมายเหตุ 

1 การ

สนทนา

กลุ่มคร้ังท่ี1 

สาํนกังาน

สาธารณสุข

อาํเภอ

กาํแพงแสน 

จ.นครปฐม 

14  ก.ย. 

2553 

เวลา 

09.00 – 

12.00 น. 

นายประวิทย ์ แดงสาํอาง 

นายเทง้    ตรีธญัญา 

น.ส.ญาณิศา  รังสรรคล์ิขิต 

นางสาวซ่ิวฮวย  แซ่ลิ้ม 

นายอเนก ทิมทบั 

1. ผูว้ิจยั

เป็นผู ้

ดาํเนินการ

สนทนากลุ่ม

ดว้ยตนเอง 

2. ผูช่้วย

วิจยั   1 คน

(นางสาวซ่ิว

ฮวย  แซ่ลิ้ม) 

 

2 การ

สนทนา

กลุ่มคร้ังท่ี2 

สถานีอนามยั

ตาํบลทุ่ง

กระพงัโหม 

24  ก.ย. 

2553  

เวลา 

09.00 – 

12.00 น. 

นางพนารัตน์  เอี่ยมสอาด 

นายสุธีร์  วิมูลชาติ 

นางมนสันนัท ์ มีศรีสุข 

นางสุทสัสี  สังขท์อง 

นายกิมจุย้  แซ่ลิ้ม 

3 การ

สนทนา

กลุ่มคร้ังท่ี3 

 

โรงพยาบาล

หว้ยพล ู

จ.นครปฐม 

29 ก.ย. 

2553 

เวลา 

15.00 – 

18.00 น. 

นางสกุล   มหารัตนวงศ ์

นางสาวฐิติมา   คุม้สืบสาย 

น.ส.สุนนัทา  อยูพ่ะเนียด   

นางสุพตัรา  พรหมมินทร์ 

นางสาวอุไร  บุญญะกรรจ์ 

4 การ

สนทนา

กลุ่มคร้ังท่ี4 

 

สถานีอนามยั

คลองโยง2 

อาํเภอพุทธ

มณฑล    

จงัหวดั

นครปฐม 

 

6 ต.ค. 

2553 

เวลา 

13.00 – 

16.00 น. 

นางไพรินทร์  พูลสุขโข 

นายกิตติศกัด์ิ  พูลสุขโข 

นางสุภาภรณ์  เอี่ยมแสงศรี 

นางบุญยรัตน์  ลบแยม้ 

นายพิพฒัน์  บุญวฒันวิบูลย ์
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ประเด็นคาํถามในการสนทนากลุ่ม 

ดุษฎีนิพนธ์ :   ปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤตกิรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตภูมภิาคตะวนัตก 

ของประเทศไทย 

 

   1.จากกรอบแนวคิดการวิจยั ขอ้มลูพ้ืนฐานของผูสู้งอาย ุอนัประกอบดว้ย  เพศ  

อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ภาวะสุขภาพ   รายไดต่้อเดือน   ท่ีมาของรายได ้   ความ

เพียงพอของเบ้ียยงัชีพ ภาวะการพกัอาศยั สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั และการเป็นสมาชิกชมรม

ผูสู้งอาย(ุ รวมทั้งส้ิน 11 ตวัแปร )  ท่านคิดว่ามีขอ้มลูพ้ืนฐานอ่ืนท่ีควรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ และเพราะ

เหตุใด 

  2.จากกรอบแนวคิดการวิจยั มีตวัแปรเชิงแนวคิดทฤษฎีท่ีนาํมาใช ้ไดแ้ก่ กิจกรรมทาง

สงัคม  ความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ความรู้การดูแลสุขภาพ   ความเช่ือดา้นสุขภาพ  แรง

สนบัสนุนทางสงัคม  ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน แหล่งเรียนรู้และการช้ีนาํตนเอง (รวมทั้งส้ิน 8 

แนวคิดทฤษฎี ) 

   2.1 ท่านคิดว่ามีแนวคิด ทฤษฎีใดท่ีควรนาํมาใชใ้นการวิจยัน้ีเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   

และเพราะเหตุใด 

   2.2 ท่านคิดว่ามีแนวคิด ทฤษฎีใดท่ีไม่เหมาะสมจะนาํมาใชใ้นการวิจยัน้ีหรือไม่   

และเพราะเหตุใด 

  3.จากกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้    ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมสุขภาพ  

ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่   การรับประทานอาหาร  การออกกาํลงักาย  การดูแลอนามยัส่วนบุคคล)  

การป้องกนัโรคและการดูแลสุขภาพจิต    ท่านคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร   

 กรุณาใหข้อ้เสนอแนะพร้อมระบุเหตุผล 
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การวเิคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤตกิรรมสุขภาพของผู้สูงอายุเพือ่ปรับกรอบแนวคดิการวจิยั 

โดยการสนทนากลุ่ม ( Focus  group) 

 

การสนทนากลุ่มคร้ังที1่  

วนัท่ี  :   14 กนัยายน 2553  

สถานท่ี :  สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอกาํแพงแสน จ.นครปฐม         

       บันทึกสภาพการสนทนากลุ่ม 

    เร่ิมการสนทนากลุ่มประมาณ 14.30 น. ใชห้อ้งประชุมท่ีใชส้าํหรับปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ผูป่้วยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง  มีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มทั้งส้ิน  5 ท่าน ซ่ึงผูว้ิจยัไดส่้ง

ไฟลเ์อกสารประกอบการสนทนากลุ่มใหผู้เ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มทุกคนทางจดหมาย

อิเลก็ทรอนิคส์แลว้ล่วงหนา้ประมาณ 1 สปัดาห์แต่มี     1 ท่านท่ีแจง้ว่าพ่ึงไดรั้บเม่ือคืนแต่ก็ไดอ่้าน

เอกสารแลว้ ผูช่้วยวิจยัไดแ้จกเอกสารท่ีพิมพม์าใหแ้ก่ผูร่้วมสนทนากลุ่มบางท่านท่ีไม่ไดเ้ตรียม

เอกสารมา  พร้อมแจกสมุดบนัทึกและปากกา  เร่ิมการสนทนากลุ่มโดยผูด้าํเนินการไดแ้นะนาํ

ตนเอง  ผูช่้วยวิจยั    กล่าวนาํการวิจยัเร่ืองปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขต

ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย เร่ิมดว้ยบทนาํ  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา   คาํถาม

การวิจยั    วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอบเขตการวิจยัดา้นประชากรและดา้นตวัแปร วิธีดาํเนินการวิจยั    

กรอบแนวคิดการวิจยั  นิยามศพัทเ์ฉพาะเชิงปฏิบติัการ ระหว่างนั้นผูร่้วมสนทนากลุ่มไดซ้กัถาม

เก่ียวกบัโปรแกรม LISREL ว่าเป็นอยา่งไร ซ่ึงผูด้าํเนินการไดอ้ธิบายพอสงัเขป  และมีผูร่้วมสนทนา

กลุ่มบางท่านไดซ้กัถามเก่ียวกบันิยามศพัทบ์างคาํ ไดแ้ก่ ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนว่าเป็น

อยา่งไร เหมือนกบัความภาคภูมิใจในตนเองหรือ self esteem หรือไม่ ซ่ึงผูร่้วมสนทนากลุ่มอีกท่าน

หน่ึงไดใ้หค้าํตอบและหลงัจากนั้นผูด้าํเนินการจึงยกตวัอยา่งใหเ้ขา้ใจมากข้ึน  ส่วนอีกท่านซกัถาม

เก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้และการช้ีนาํตนเอง ซ่ึงผูด้าํเนินการไดอ้ธิบายใหฟั้งพอใจ  หลงัจากกล่าวนาํ

เสร็จส้ินผูด้าํเนินการจึงไดเ้ร่ิมประเด็นในการสนทนากลุ่ม  ขอ้แรก  คือ จากตวัแปรขอ้มลูพ้ืนฐาน

ของผูสู้งอาย ุ ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ภาวะสุขภาพ   รายไดต่้อ

เดือน   ท่ีมาของรายได ้   ความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพ ภาวะการพกัอาศยั สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั 

และการเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ รวมทั้งส้ิน 11 ตวัแปร  ท่านคิดว่ามีขอ้มลูพ้ืนฐานของผูสู้งอายุ

อ่ืนๆ ท่ีควรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ และเพราะเหตุใด ซ่ึงในประเด็นคาํถามน้ี ผูร่้วมสนทนากลุ่มมีการ

ซกัถามรายละเอียดเก่ียวกบัตวัแปรขอ้มลูพ้ืนฐานบางตวั ไดแ้ก่ ภาวะสุขภาพ ว่าแบ่งออกเป็น

ลกัษณะอยา่งไร  ซ่ึงผูด้าํเนินการไดอ้ธิบายว่าแบ่งเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ มีโรคประจาํตวั และไม่มีโรค   ผู ้

ร่วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึงไดเ้สนอว่าอยากใหถ้ามเก่ียวกบัการช่วยเหลือตนเองของผูสู้งอายดุว้ย
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เน่ืองจากการมีโรคอยา่งเดียวยงัไม่สามารถใหร้ายละเอียดเพียงพอ ผูสู้งอายบุางรายไม่มีโรค

ประจาํตวัแต่ช่วยเหลือตวัเองไม่ไดก้็มีเพราะชราภาพหรือไม่มีโรคประจาํตวัแต่ไม่แข็งแรง หรือบาง

รายมีโรคประจาํตวัแต่ยงัแข็งแรง ช่วยเหลือตวัเองไดดี้ก็มี การซกัถามการช่วยเหลือตนเองของ

ผูสู้งอายจุะทาํใหท้ราบว่าสภาพของผูสู้งอายเุป็นอยา่งไร  ไดร้ายละเอียดมากข้ึน  ซ่ึงผูร่้วมสนทนา

กลุ่มท่านอ่ืนๆก็มีความเห็นคลอ้ยตามไปดว้ยและช่วยเสนอว่าใหซ้กัถามว่าช่วยเหลือตวัเองไดดี้  ได้

นอ้ย  หรือไม่ไดเ้ลย   ผูร่้วมสนทนากลุ่มอีกท่านซกัถามว่าภาวะการพกัอาศยัว่าแบ่งกลุ่มอยา่งไร 

เน่ืองจากมีความคิดว่าการไดท้ราบว่าผูสู้งอายพุกัอาศยัอยูต่ามลาํพงัหรืออยูมี่คนอยูด่ว้ยเป็นอีกส่ิง

หน่ึงทีมีความสาํคญัและปัจจุบนัน้ีครอบครัวในสงัคมไทยแมก้ระทัง่ในเขตชนบทไดเ้ปล่ียนจาก

ครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเด่ียวมากข้ึน ผูด้าํเนินการไดอ้ธิบายการแบ่งเกณฑข์องภาวะการพกั

อาศยัใหฟั้ง ซ่ึงผูร่้วมสนทนากลุ่มสรุปว่าท่ีกาํหนดไวเ้หมาะสมและครอบคลุมดีแลว้   ส่วนขอ้มลู

พ้ืนฐาน ดา้นความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพ ผูร่้วมสนทนากลุ่มบางท่านเสนอว่าใชค้าํว่าความเหมาะสม

จะดีกว่าหรือไม่ ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มท่านอ่ืนๆแสดงความคิดเห็นว่าใกลเ้คียงกนั ไม่ใช่ประเด็น

สาํคญั  จึงเปล่ียนประเด็นไปเน่ืองจากมีผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึงเสนอว่า เห็นดว้ยหรือไม่ว่าการ

ท่ีผูสู้งอายมีุผูดู้แลเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุแมว้่าเราจะทราบ

ว่าผูสู้งอายพุกัอาศยัอยูก่บัใครก็ตามแต่ไม่ไดห้มายความว่าการท่ีมีผูพ้กัอาศยัอยูด่ว้ยจะหมายความว่า

มีผูดู้แลผูสู้งอายเุพราะมีไม่นอ้ยท่ีอยูด่ว้ยกนัหลายคนแต่ไม่มีสมาชิกคนใดในครอบครัวท่ีใส่ใจความ

เป็นอยูข่องผูสู้งอายเุลย  ดงันั้นจึงอยากใหเ้พ่ิมการมีผูดู้แลผูสู้งอายดุว้ย โดยเสนอว่าผูดู้แลหมายถึงผู ้

ท่ีคอยดูแลเร่ืองต่างๆเช่น กิจวตัรประจาํวนั  อาหาร  ยา ความสะอาด  เส้ือผา้  ท่ีนอน  พาไปพบ

แพทย ์เป็นตน้  และเสนอใหถ้ามว่ามีผูดู้แลคอยดูแลอยูด่ว้ยตลอดเวลาหรือมีผูดู้แลบางเวลาหรือว่า

ไม่มีผูดู้แลเลย ผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านอ่ืนๆก็มีความเห็นว่าเหมาะสมท่ีจะเพ่ิมเติมขอ้มลูพ้ืนฐานดา้น

น้ีดว้ยเช่นกนั  หลงัจากนั้นผูร่้วมสนทนากลุ่มไดพ้ดูคุยกนัเองว่าเพียงพอหรือไม่ท่ีจะเพ่ิมเติมดงัท่ี

เสนอไป  มีท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่  หลงัจากนั้นผูด้าํเนินการไดถ้ามอีกคร้ังว่าประเด็นคาํถามน้ีมี

ท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอสรุปประเด็นคาํถามขอ้น้ี  ซ่ึงไม่มีผูใ้ดเสนอ  ผูด้าํเนินการ

จึงสรุปว่าในประเด็นคาํถามขอ้น้ี สรปุว่ามีส่ิงท่ีผูร่้วมสนทนากลุ่มเสนอใหเ้พ่ิมเติม ไดแ้ก่  ภาวะการ

ช่วยเหลือตนเองของผูสู้งอาย ุ และการมีผูดู้แลผูสู้งอาย ุ  

 หลงัจากนั้นผูด้าํเนินการไดเ้ขา้สู่ประเด็นคาํถามขอ้ต่อไป      จากตวัแปรท่ีมาจาก

แนวคิด ทฤษฎีท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ กิจกรรมทางสงัคม  ความเช่ือดา้นวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน  ความรู้การดูแลสุขภาพ   ความเช่ือดา้นสุขภาพ  แรงสนบัสนุนทางสงัคม  ความเช่ือ

ประสิทธิภาพแห่งตน แหล่งเรียนรู้และการช้ีนาํตนเอง รวมทั้งส้ิน 8 แนวคิดทฤษฎี   ท่านคิดว่ามี

แนวคิด ทฤษฎีใดท่ีควรนาํมาใชใ้นการวิจยัน้ีเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   และเพราะเหตุใด  ผูร่้วมสนทนา
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กลุ่มไดซ้กัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายละเอียดของแรงสนบัสนุนทางสงัคม  เน่ืองจากบางท่านไม่เขา้ใจ

คาํน้ีดีพอ  ผูด้าํเนินการไดอ้ธิบายว่าแบ่งเป็น 3 ดา้นและยกตวัอยา่งใหฟั้ง ผูร่้วมสนทนกลุ่มท่านหน่ึง

ไดแ้สดงความคิดเห็นว่าสมัพนัธภาพในครอบครัวมีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอาย ุและขอความคิดเห็นท่านอ่ืนว่าใกลเ้คียงหรืออยูใ่นแรงสนบัสนุนทางสงัคมแลว้ใช่หรือไม่ 

ซ่ึงผูร่้วมสนทนากลุ่มไดช่้วยกนัแสดงความคิดเห็นว่าแรงสนบัสนุนทางสงัคมโดยเฉพาะดา้น

อารมณ์นั้นครอบคลุมถึงสมัพนัธภาพอยูแ่ลว้และฝากใหผู้ว้ิจยักาํหนดคาํถามท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง

สมัพนัธภาพของครอบครัวผูสู้งอายดุว้ย  ผูร่้วมสนทนากลุ่มอีกท่านไดเ้สนอประเด็นเก่ียวกบั

อิทธิพลของส่ือและโฆษณาต่างๆ ข่าวสารท่ีไดรั้บหลายช่องทาง เช่น โฆษณากาแฟท่ีมีพระเอก

สูงอายทุ่านหน่ึงเป็นผูแ้สดงว่ามีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายเุน่ืองจากทาํใหผู้สู้งอายอุยากดู

ดีเหมือนพระเอกท่ีโฆษณาอาจทาํใหอ้ยากด่ืมกาแฟทั้งๆท่ีปกติไม่ด่ืมก็ได ้หรือโฆษณาเคร่ืองด่ืมชู

กาํลงัท่ีใหน้กัร้องช่ือดงัพดูถึงวิตามินบาํรุงสมอง  ซ่ึงอาจทาํใหผู้สู้งอายเุขา้ใจว่าเคร่ืองด่ืมชนิดนั้นมี

วิตามินบาํรุงสมองและอยากด่ืมเคร่ืองด่ืมชนิดน้ีได ้ผูร่้วมสนทนากลุ่มไดร่้วมกนัแสดงความคิดว่า

ส่ือโฆษณาสาํคญัต่อพฤติกรรมสุขภาพผูสู้งอายจุริงแต่อยูใ่นตวัแปรแรงสนบัสนุนทางสงัคมดา้น

ขอ้มลูข่าวสารแลว้  และสรุปว่าแนวคิด ทฤษฎีท่ีนาํมาใชเ้หมาะสมแลว้ไม่จาํเป็นตอ้งเพ่ิมเติมเพราะ

หากมากเกินไปจะไม่เหมาะกบัผูสู้งอาย ุ  ผูด้าํเนินการวิจยัจึงเร่ิมประเด็นคาํถามต่อไปท่ีต่อเน่ืองกนั 

ว่าท่านคิดว่ามีแนวคิด ทฤษฎีใดท่ีไม่เหมาะสมจะนาํมาใชใ้นการวิจยัน้ีหรือไม่   และเพราะเหตุใด 

ซ่ึงผูร่้วมสนทนากลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎีท่ีกาํหนดไวค้รอบคลุมดีแลว้ไม่

จาํเป็นตอ้งตดัออกเพราะอาจทาํใหไ้ดข้อ้มลูไม่ครบถว้น 

 หลงัจากนั้นผูด้าํเนินการไดเ้ขา้สู่ประเด็นคาํถามขอ้สุดทา้ย   ว่าจากกรอบแนวคิดการวิจยัท่ี

กาํหนดไวใ้นการวิจยั   ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมสุขภาพประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่   อาหาร   ออก

กาํลงักาย  อนามยัส่วนบุคคล  อโรคยา   อารมณ์  ท่านคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร   

 กรุณาใหข้อ้เสนอแนะพร้อมระบุเหตุผล  ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นว่าการ

ปฏิบติังานดา้นสาธารณสุขในปัจจุบนัก็นิยมใชง้าน 5 อ  หรือ 6 อ มาใชก้นัอยูแ่ลว้   กบัผูสู้งอายใุช ้5 

ดา้น ก็เพียงพอและแต่ละดา้นมีความชดัเจนในตวัเองอยูแ่ลว้ 

 เม่ือครบทุกประเด็นคาํถามผูด้าํเนินการสรุปผลท่ีไดอี้กคร้ังและกล่าวขอบคุณผูร่้วม

สนทนากลุ่มทุกท่าน และปิดการสนทนากลุ่มประมาณ  16.05 น.  

             การวเิคราะห์ผล 

 ส่ิงท่ีผูร่้วมสนทนากลุ่มเสนอแนะในการสนทนากลุ่มคร้ังท่ี1 ไดแ้ก่ การศึกษาขอ้มลู

พ้ืนฐานผูสู้งอายดุา้นภาวะการช่วยเหลือตนเองของผูสู้งอาย ุซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าภาวะการ

ช่วยเหลือตนเองของผูสู้งอายจุะทาํใหท้ราบรายละเอียดของผูสู้งอายมุากข้ึน จากประสบการณ์ใน
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การปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายพุบว่าผูสู้งอายจุาํนวนมากท่ีประสบปัญหาดา้นการดูแลตนเอง

หรือช่วยเหลือตนเองและวยัผูสู้งอายเุป็นช่วงวยัท่ีตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆมากมาย

โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงของสภาพร่างกายท่ีเส่ือมถอยไปตามวยัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือ

ตนเองของผูสู้งอาย ุ ผูสู้งอายบุางรายมีแมจ้ะอยูใ่นวยัสูงอายตุอนปลาย คือ มีอายมุากแต่สามารถ

ช่วยเหลือตนเองไดก้็มีแมจ้ะมีโรคประจาํตวัแต่หากปฏิบติัตนไดถ้กูตอ้ง มีพฤติกรรมเหมาะสม

ผูสู้งอายจุะช่วยเหลือตนเองไดใ้นระดบัหน่ึง ในทาํนองเดียวกนัผูสู้งอายบุางรายอยูใ่นวยัผูสู้งอายุ

ตอนตน้แต่ช่วยเหลือตนเองไดน้อ้ยหรือไม่ไดเ้ลยก็มี นอกจากน้ีผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีมีการช่วยเหลือ

ตนเองในระดบัท่ีต่างกนั  บางรายช่วยเหลือตนเองไดดี้ไม่ต่างกบัวยัผูใ้หญ่  บางรายช่วยเหลือตนเอง

ไดบ้า้ง  บางรายช่วยเหลือตนเองไดน้อ้ยมาก ในขณะท่ีบางรายช่วยเหลือตนเองไม่ไดเ้ลย   ผูสู้งอายุ

บางรายขาดการดูแลตนเองท่ีดีมาตั้งแต่วยัผูใ้หญ่ก็เขา้สู่วยัสูงอายจุะทาํใหช่้วยเหลือตนเองไดน้อ้ย

กว่าผูสู้งอายท่ีุอยูใ่นวยัเดียวกนัก็มี ดงันั้นจึงเห็นไดว้่ามีความหลากหลายของภาวการณ์ช่วยเหลือ

ตนเองของผูสู้งอายแุละผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า ภาวะการช่วยเหลือตนเองเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานของ

ผูสู้งอายท่ีุควรศึกษาเพ่ิมเติม 

 ส่วนขอ้เสนอแนะอีกประการหน่ึงท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มคร้ังน้ี  คือ การมีผูดู้แล

ผูสู้งอาย ุผูว้ิจยัมีความเห็นว่าจากความต่อเน่ืองกนัของภาวะการช่วยเหลือตนเองของผูสู้งอายทุาํให้

ผูสู้งอายสุมควรท่ีจะมีผูดู้แลผูสู้งอาย ุในเร่ืองต่างๆเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงตามวยัท่ีตอ้งประสบ

ในช่วงวยัสูงอาย ุเช่น  ผูสู้งอายท่ีุมีโรคประจาํตวัหรือปัญหาสุขภาพ  ตอ้งไปพบแพทยซ่ึ์งผูสู้งอายุ

บางรายช่วยเหลือตนเองไม่ไดห้รือไดบ้า้งก็ตามมกัประสบปัญหาการเดินทาง  บางรายแมอ้ายไุม่

มากสามารถขบัข่ียานพาหนะเองไดแ้ต่สายตาไม่ดีจึงไม่สะดวกท่ีจะเดินทางตามลาํพงั บางรายอ่าน

หนงัสือไม่ได ้  ผูสู้งอายบุางรายตอ้งรับประทานยาต่อเน่ืองแต่หากมีปัญหาดา้นสายตาหรือการอ่าน

หนงัสือก็อาจรับประทานยาผดิพลาด  บางรายเป็นอมัพาต ทาํกิจวตัรประจาํวนัเองไม่ได ้เช่น 

อาบนํ้ า แปรงฟัน จาํเป็นตอ้งมีผูดู้แล คอยช่วยเหลือในดา้นต่างๆ  การซกัเส้ือผา้  ทาํความสะอาด

บา้น  การปรุงอาหารรับประทาน  เหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีผูสู้งอายตุอ้งพบในชีวิตประจาํวนัและ

หลีกเล่ียงไม่ได ้ต่างกนัเพียงว่าจะทาํเองหรือมีคนช่วยเหลือบา้งเท่านั้น  ผูสู้งอายบุางรายมีผูดู้แลใน

ทุกๆเร่ือง แต่ผูสู้งอายบุางรายตอ้งอยูต่ามลาํพงั ช่วยตนเอง  บางครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัว

หลายคนแต่ต่างคนต่างประกอบอาชีพหรือขากการใส่ใจผูสู้งอายเุท่าท่ีควร   บางครอบครัวจา้งคน

มาดูแลผูสู้งอาย ุ  ผูสู้งอายบุางคนมีผูดู้แลในบางเร่ือง บางเวลา  เห็นไดว้่าวยัผูสู้งอายเุป็นวยัท่ีควรมี

ผูดู้แลผูสู้งอายเุน่ืองจากสภาพร่างกายและจิตใจท่ีเปล่ียนแปลงไป   ดงันั้นผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า 

การมีผูดู้แลผูสู้งอายเุป็นขอ้มลูพ้ืนฐานของผูสู้งอายท่ีุควรศึกษาเพ่ิมเติมเช่นกนั 
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 ผลที่ได้จากการสนทนากลุ่มคร้ังที1่  

 1.ตวัแปรใหม่ท่ีได ้ 

 ตวัแปรใหม่ท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มคร้ังท่ี1 ไดแ้ก่  ภาวะการช่วยเหลือตนเองของผูสู้งอาย ุ 

และการมีผูดู้แลผูสู้งอาย ุ  

 2.ตวัแปรท่ีถกูตั้งขอ้สงัเกต มีดงัน้ี 

  ภาวะสุขภาพ เป็นตวัแปรท่ีผูร่้วมสนทนากลุ่มมีความสงสยัว่าแบ่งออกเป็นลกัษณะ

อยา่งไร ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดไวว้่าแบ่งเป็น มีโรคประจาํตวัและไม่มีโรคประจาํตวั  เม่ือช้ีแจง

ใหผู้ร่้วมสนทนากลุ่มรับทราบเป็นท่ียอมรับของกลุ่มเพียงแต่เสนอใหเ้พ่ิมเติมตวัแปรอ่ืนเพ่ือความ

ครอบคลุมมากข้ึน ดงันั้นขอ้มลูพ้ืนฐานผูสู้งอาย ุคือ ภาวะสุขภาพ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดใหค้งไวเ้ช่นเดิม  

  ความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพ ผูร่้วมสนทนากลุ่มบางท่านเสนอว่าใชค้าํว่าความ

เหมาะสมจะดีกว่าหรือไม่เน่ืองจากมีความเห็นว่าเบ้ียยงัชีพท่ีไดมี้ค่าท่ีแน่นอนอยูแ่ลว้ คือ 500 บาท 

ต่อคนต่อเดือน และเน่ืองจากในการวิจยัคร้ังน้ีมีตวัแปรขอ้มลูพ้ืนฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ รายไดต่้อ

เดือน ท่ีมาของรายได ้ผูว้ิจยัจึงพิจารณาความเหมาะสมของตวัแปรน้ีใหม่ และตดัสินใจว่าจะปรับตวั

แปรน้ีใหม่เป็นความเพียงพอของรายได ้ ซ่ึงทาํใหท้ราบความเพียงพอของรายไดต่้อเดือน เน่ืองจาก

เบ้ียยงัชีพมีค่าท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้และท่ีมาของรายไดท้าํใหท้ราบอยูแ่ลว้ว่ารายไดม้าจากแหล่ง

ใดบา้ง และการสอบถามความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพผลท่ีไดไ้ม่น่าจะเกิดประโยชน์มากนกัเพราะ

เป็นนโยบายยากท่ีจะเปล่ียนแปลง แต่การทราบว่ารายไดข้องผูสู้งอายเุพียงพอกบัค่าใชจ่้ายหรือไม่

จะมีประโยชน์มากกว่าเพราะทาํใหรั้บทราบถึงสภาพความเป็นอยูข่องผูสู้งอายดุา้นเศรษฐกิจ ดงันั้น

ผูว้ิจยัจึงปรับตวัแปรความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพเป็นความเพียงพอของรายได ้

 แรงสนบัสนุนทางสงัคม   เป็นตวัแปรท่ีมีความหมายกวา้งและถกูกล่าวถึงดงัน้ี 

  -  สมัพนัธภาพของครอบครัวเป็นส่ิงท่ีผูร่้วมสนทนากลุ่มสนใจแต่อยา่งไรก็ตาม ใน

การวิจยัคร้ังน้ีแรงสนบัสนุนทางสงัคมไดก้าํหนดไว ้3 ดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์  ขอ้มลู

ข่าวสาร  ส่ิงของและบริการ ซ่ึงทั้ง 3 ดา้นน้ีหากสอบถามอยา่งครบถว้นแลว้จะแสดงใหท้ราบถึง

สมัพนัธภาพในครอบครัวอยูแ่ลว้ เช่น การสนบัสนุนทางดา้นอารมณ์ เม่ือผูสู้งอายมีุปัญหา ไดรั้บ

การสนใจ ดูแลจากบุตรหลานแสดงใหเ้ห็นว่ามีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตดัสินใจท่ีจะ

กาํหนดตวัแปร แรงสนบัสนุน ทางสงัคมไวเ้ช่นเดิม      

  - อิทธิพลส่ือโฆษณา  เป็นอีกประเด็นท่ีผูร่้วมสนทนากลุ่มมีความเห็นว่ามีผลต่อ

พฤติกรรมสุขภาพผูสู้งอาย ุ แต่เน่ืองจากตวัแปรแรงสนบัสนุนทางสงัคม ดา้นขอ้มลูข่าวสารนั้น

ครอบคลุมเก่ียวกบัการโฆษณาอยูแ่ลว้  ผูว้ิจยัจึงเห็นควรว่าแรงสนบัสนุนทางสงัคมท่ีกาํหนดไว้

เหมาะสมดีแลว้    
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              หมายเหตุ  

 ในการสนทนากลุ่มคร้ังท่ี1น้ี ผูเ้ขา้ร่วมสนทนา 1 ท่านท่ีไม่สามารถอยูร่่วมสนทนาจน

เสร็จส้ินไดเ้น่ืองจากติดภารกิจส่วนตวั(พามารดาไปโรงพยาบาลตามแพทยน์ดั) ซ่ึงผูร่้วมสนทนา

ท่านน้ีไดส่้งขอ้เสนอแนะกลบัมาใหท้างจดหมายอิเลก็ทรินิคส์ ในภายหลงัโดยเสนอแนะให ้เพ่ิมเติม

ขอ้มลูพ้ืนฐานของผูสู้งอาย ุคือ ผูดู้แลผูสู้งอาย ุ 

  

การสนทนากลุ่มคร้ังที ่2 

วนัท่ี  :    24 กนัยายน 2553  

สถานท่ี :  สถานีอนามยัตาํบลทุ่งกระพงัโหม  อาํเภอกาํแพงแสน   จงัหวดันครปฐม 

 บันทึกสภาพการสนทนากลุ่ม 

              เร่ิมการสนทนากลุ่มประมาณ 10.30 น.  มีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มทั้งส้ิน  7 ท่าน ซ่ึงผูว้ิจยัได้

ส่งไฟลเ์อกสารประกอบการสนทนากลุ่มใหผู้เ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มทุกคนทางจดหมาย

อิเลก็ทรอนิคส์แลว้ล่วงหนา้ประมาณ 1 สปัดาห์   ผูช่้วยวิจยัไดแ้จกเอกสารท่ีพิมพม์าใหแ้ก่ผูร่้วม

สนทนากลุ่มบางท่านท่ีไม่ไดเ้ตรียมเอกสารมาดว้ย   พร้อมแจกสมุดบนัทึกและปากกา  เร่ิมการ

สนทนากลุ่มโดยผูด้าํเนินการไดแ้นะนาํตนเองและผูช่้วยวิจยั    กล่าวนาํการวิจยัเร่ืองปัจจยัเชิงสาเหตุ

ของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย เร่ิมดว้ยบทนาํ  ความ

เป็นมาและความสาํคญัของปัญหา   คาํถามการวิจยั    วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอบเขตการวิจยัดา้น

ประชากรและดา้นตวัแปร  วิธีดาํเนินการวิจยั    กรอบแนวคิดการวิจยั  นิยามศพัทเ์ฉพาะเชิง

ปฏิบติัการ ระหว่างนั้นผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึงไดส้อบถามว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกศึกษาภูมิภาค

ตะวนัตก ซ่ึงผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านอ่ืนไดช่้วยเสริมว่าไดน้าํเสนอไปแลว้ว่าเน่ืองจากภูมิภาค

ตะวนัตกมีความหลากหลายทางวฒันธรรมและเป็นแหล่งประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญัแห่งหน่ึง หลงัจาก

เสร็จส้ินกล่าวนาํแลว้ ผูด้าํเนินการไดเ้ร่ิมเขา้สู่ประเด็นสนทนา ขอ้แรก คือ จากตวัแปรขอ้มลูพ้ืนฐาน

ของผูสู้งอาย ุ ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ภาวะสุขภาพ   รายไดต่้อ

เดือน   ท่ีมาของรายได ้   ความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพ ภาวะการพกัอาศยั สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั 

และการเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ รวมทั้งส้ิน 11 ตวัแปร  ท่านคิดว่ามีขอ้มลูพ้ืนฐานของผูสู้งอายุ

อ่ืนๆ ท่ีควรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ และเพราะเหตุใด ผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึงขออนุญาตออกนอก

ประเด็นเน่ืองจากเป็นความสงสยัส่วนบุคคลไดถ้ามคาํถามท่ีประชุมว่าส่วนใหญ่พวกเพศท่ี3จะใส่ใจ

สุขภาพจนเองดีกว่าเพศชายหรือหญิง เห็นดว้ยหรือไม่ ผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านอ่ืนสนบัสนุนว่าน่าจะ

เป็นเช่นนั้นแต่บุคคลประเภทดงักล่าวเป็นเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นและยงัไม่เป็นท่ียอมรับอยา่งเป็น
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ทางการนกัจึงไม่สมควรท่ีจะศึกษาทางวิชาการเช่นน้ี  หลงัจากนั้นผูร่้วมสนทนากลุ่มไดซ้กัถาม

รายละเอียดเก่ียวกบัตวัแปรภาวะสุขภาพและสภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั  ผูด้าํเนินการไดอ้ธิบายให้

เขา้ใจตรงกนั หลงัจากนั้นไดมี้ผูร่้วมสนทนากลุ่มเสนอว่าจาํนวนบุตรน่าจะเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ เน่ืองจากผูท่ี้มีบุตรหลายคนน่าจะใหค้วามใส่ใจผูสู้งอายุ

หรือมีเวลามากกว่าเพราะอาจแบ่งหนา้ท่ีกนัได ้ แต่ผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึงเสนอว่าไม่ไดเ้ป็น

เช่นนั้น เสมอไป จากการปฏิบติังานในชุมชน พบไม่นอ้ยท่ีผูสู้งอายมีุบุตรหลานมากมาย แต่ไม่ได้

ใหค้วามใส่ใจความเป็นอยูข่องบิดามารดาเลยก็มี   หรือบางคร้ังการมีบุตรจาํนวนมากอาจเกิดการ

เก่ียงหนา้ท่ีกนัหรือคิดว่าคนอ่ืนอาจใหก้ารดูแลใส่ใจแลว้ หรือบางคร้ังจาํนวนบุตรมากก็จริงแต่

ไม่ไดอ้าศยัอยูด่ว้ย ปล่อยใหผู้สู้งอายพุกัอาศยัอยูต่ามลาํพงัก็มีเช่นกนั ผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านอ่ืนๆจึง

สนบัสนุนว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอท่ีจะเพ่ิมขอ้มลูพ้ืนฐานดา้นจาํนวนบุตรและผูร่้วมสนทนากลุ่มอีก

ท่านไดเ้สนอว่าจาํนวนสมาชิกในครอบครัวน่าจะมีผลกว่าซ่ึงอยูใ่นขอ้มลูพ้ืนฐานดา้นภาวะการพกั

อาศยัแลว้ หลงัจากนั้นแต่แลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อเน่ืองกนัไปจนไดป้ระเด็นวา่ผูดู้แลผูสู้งอายุ

ต่างหากท่ีน่าจะมีความสาํคญัโดยผูดู้แลอาจจะไม่ใช่บุตรหลานก็ได ้บางครอบครัวอาจจา้งลกูจา้งมา

ทาํหนา้ท่ีดูแลผูสู้งอายเุพราะตอ้งประกอบอาชีพแต่หากผูสู้งอายมีุคนดูแลไม่ว่าจะเป็นใครก็ถือว่า

ไดรั้บการใส่ใจและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าไม่มีผูดู้แล  ผูร่้วมสนทนากลุ่มจึงร่วมกนัเสนอว่าผูดู้แล

ผูสู้งอายเุป็นขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีควรเพ่ิมเติมในการวิจยั คร้ังน้ี   หลงัจากนั้นผูด้าํเนินการไดเ้ร่ิมประเด็น

คาํถามขอ้ต่อไป หลงัจากนั้นผูด้าํเนินการไดเ้ขา้สู่ประเด็นคาํถามขอ้ต่อไป      จากตวัแปรท่ีมาจาก

แนวคิด ทฤษฎีท่ีนาํมาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ กิจกรรมทางสงัคม  ความเช่ือดา้นวฒันธรรม

ทอ้งถ่ิน  ความรู้การดูแลสุขภาพ   ความเช่ือดา้นสุขภาพ  แรงสนบัสนุนทางสงัคม  ความเช่ือ

ประสิทธิภาพแห่งตน แหล่งเรียนรู้และการช้ีนาํตนเอง รวมทั้งส้ิน 8 แนวคิดทฤษฎี   ท่านคิดว่ามี

แนวคิด ทฤษฎีใดท่ีควรนาํมาใชใ้นการวิจยัน้ีเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   และเพราะเหตุใด  ผูร่้วมสนทนา

กลุ่มท่านหน่ึงไดเ้ปิดประเด็นว่าสวสัดิการสงัคมท่ีผูสู้งอายไุดรั้บเป็นส่ิงหน่ึงท่ีสาํคญัและควร

นาํมาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีดว้ยและไดถ้ามความคิดเห็นของผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านอ่ืน ซ่ึงผูร่้วม

สนทนากลุ่มท่านอ่ืนไดแ้สดงความคิดเห็นว่าเห็นดว้ยว่าสวสัดิการสงัคมเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายแุต่ใหช่้วยพิจารณาอีกคร้ังว่ามีความซํ้าซอ้นกบัตวัแปรท่ีมีแลว้

หรือไม่ ผูร่้วมสนทนากลุ่มจึงไดช่้วยกนัแสดงความคิดเห็นว่าหากสร้างเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในตวั

แปรแรงสนบัสนุนทางสงัคมโดยเฉพาะทางดา้นส่ิงของ บริการ ก็น่าจะครอบคลุมถึงสวสัดิการท่ี

ไดรั้บอยูแ่ลว้  เพราะเราสนใจเพียงว่าผูสู้งอายไุดรั้บการช่วยเหลือหรือส่ิงของสวสัดิการต่างๆ

หรือไม่ การไดรั้บจากแหล่งใดไม่ใช่ประเด็นสาํคญันกั  รอกจากน้ีมีผูร่้วมสนทนากลุ่มอีกท่านได้

เสนอความคิดเห็นว่ากาํลงันึกถึงบริการสุขภาพท่ีไดรั้บอยูเ่ช่นกนั  ซ่ึงน่าจะจดัอยูใ่นแรงสนบัสนุน
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ทางสงัคมแลว้เช่นกนั จึงไม่จาํเป็นตอ้งเพิ่มเติมแนวคิด ทฤษฎีอ่ืนอีก ผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านอ่ืนได้

สนบัสนุนว่าเหมาะสมดีแลว้เช่นกนั ผูด้าํเนินการสนทนากลุ่มจึงขออนุญาตถามประเดน็ถดัไปว่า

จากแนวคิด ทฤษฎีท่ีนาํใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ท่านคิดว่ามีแนวคิด ทฤษฎีใดท่ีไม่เหมาะสมจะนาํมาใช้

ในการวิจยัน้ีหรือไม่  ซ่ึงมีผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึงไดเ้สนอความคิดว่า ความเช่ือดา้นสุขภาพกบั

ความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินเป็นตวัแปรท่ีซํ้าซอ้นหรือใกลเ้คียงกนัหรือไม่ สมควรท่ีจะตดัตวัใด

ตวัหน่ึงออกหรือไม่ ผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านอ่ืนไดช่้วยกนัแสดงความคิดเห็นว่า ความเช่ือวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินเป็นความเช่ือท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ สืบต่อกนัมา จึงไม่น่าจะซํ้าซอ้นกนั

เพราะความเช่ือดา้นสุขภาพมาจากแนวคิดHealth believe model ซ่ึงเป็นคนละแนวคิดกนัแน่นอน 

จึงสรุปว่าแนวคิดทฤษฎีท่ีนาํมาใช ้ไดแ้ก่ กิจกรรมทางสงัคม  ความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  

ความรู้การดูแลสุขภาพ   ความเช่ือดา้นสุขภาพ  แรงสนบัสนุนทางสงัคม  ความเช่ือประสิทธิภาพ

แห่งตน แหล่งเรียนรู้และการช้ีนาํตนเอง เพียงพอและเหมาะสมดีแลว้  

หลงัจากนั้นผูด้าํเนินการไดเ้ขา้สู่ประเด็นคาํถามขอ้สุดทา้ย   ว่าจากกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีกาํหนด

ไวใ้นการวิจยั   ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมสุขภาพประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่   อาหาร   ออกกาํลงั

กาย  อนามยัส่วนบุคคล  อโรคยา   อารมณ์  ท่านคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร   

 กรุณาใหข้อ้เสนอแนะพร้อมระบุเหตุผล  ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นว่า 5 อ 

เม่ือพิจารณานิยามศพัทแ์ลว้ก็มีความครอบคลุมดีแลว้และเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป เหมาะกบับริบท

สงัคมไทย  

 เม่ือครบทุกประเด็นคาํถามผูด้าํเนินการสรุปผลท่ีไดอี้กคร้ังและกล่าวขอบคุณผูร่้วม

สนทนากลุ่มทุกท่าน และปิดการสนทนากลุ่มประมาณ  11.40 น.  

 การวเิคราะห์ผล 

 ส่ิงท่ีผูร่้วมสนทนาตอ้งการใหเ้พ่ิมเติมขอ้มลูพ้ืนฐานของผูสู้งอาย ุ คือ  ผูดู้แลผูสู้งอายุ

เช่นเดียวกบัการสนทนากล่มคร้ังท่ี1 ผูว้ิจยัจึงไม่ขอกล่าวซํ้าอีก ส่วนส่ิงผูร่้วมสนทนากลุ่มสนบัสนุน

ว่าผูสู้งอายท่ีุมีเพศต่างกนัจะมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีต่างกนันั้นทาํใหแ้น่ชดัข้ึนว่าในมุมมองของผูท่ี้

ปฏิบติังานดา้นสุขภาพของผูสู้งอายมีุความคิดเห็นว่า เพศ เป็นขอ้มลูพ้ืนฐานของผูสู้งอายท่ีุควร

ศึกษา  ในเร่ืองของแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสุขภาพนั้น ในการสนทนา

กลุ่มคร้ังน้ี ไดแ้สดงความคิดเห็นว่าสวสัดิการสงัคมท่ีผูสู้งอายไุดรั้บนั้นอาจมีผลต่อพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอาย ุผูว้ิจยัมีความเห็นว่า สวสัดิการสงัคมท่ีผูสู้งอายไุดรั้บนั้น เช่น การไดรั้บแจก

เส้ือผา้  การไดรั้บบริการตรวจสุขภาพ  จากหน่วยงานต่างๆ นั้นเป็นส่ิงท่ีผูว้ิจยัไดก้าํหนดไวแ้ลว้ใน

แนวคิดทฤษฎีแรงสนบัสนุนทางสงัคม  ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์  ดา้นขอ้มลูข่าวสาร  

ดา้นส่ิงของบริการ  ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองสวสัดิการสงัคมท่ีไดรั้บไวอ้ยูแ่ลว้  ผูร่้วมสนทนากลุ่มบาง
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ท่านอาจไม่ไดศึ้กษาเอกสารการวิจยัอยา่งละเอียดหรือขาดความเขา้ใจแนวคิดน้ีจึงทาํใหเ้สนอแนะ

เช่นน้ี  อยา่งไรก็ตามทาํใหเ้กิดผลดีต่อการวิจยัคร้ังน้ีเพราะช่วยสนบัสนุนว่าบริการ ส่ิงของต่างๆท่ี

ผูสู้งอายไุดรั้บนั้น เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายมีุความเห็นว่าควรศึกษาไว้

เน่ืองจากมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ  ส่วนแนวคิดดา้นความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน

กบัความเช่ือดา้นสุขภาพนั้น ผูว้ิจยัไดก้าํหนดความหมายไวต้ามนิยามศพัทซ่ึ์งมีความแตกต่างกนั

โดยความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินนั้นเป็นความเช่ือท่ีมาจากการสืบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษจนทาํ

ใหผู้สู้งอายมีุความเช่ือเช่นนั้น ส่วนความเช่ือดา้นสุขภาพมากจากแนวคิดHealth believe model ซ่ึง

เป็นแนวคิดท่ีใชก้นัแพร่หลายดา้นพฤติกรรมสุขภาพโดยเป็นความเช่ือท่ีเกิดความรู้และ

ประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆจนทาํใหเ้กิดความเช่ือเช่นนั้นโดยแบ่งการรับรู้ประโยชน์หรือผลดีของ

การปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพและการรับรู้โอกาสเส่ียงและโทษของการละเลยปฏิบติัพฤติกรรม

สุขภาพ  จากเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมีความคิดว่าสมควรศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทั้งสองน้ีเช่นเดิม  

 ผลที่ได้จากการสนทนากลุ่มคร้ังที2่ 

 1.ตวัแปรใหม่ท่ีได ้ 

 ตวัแปรใหม่ท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มคร้ังท่ี2 ไดแ้ก่ การมีผูดู้แลผูสู้งอาย ุ เช่นเดียวกบัการ

สนทนากลุ่มคร้ังท่ี1  

 2.ตวัแปรท่ีถกูตั้งขอ้สงัเกต มีดงัน้ี 

 ขอ้มลูพ้ืนฐานผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ จาํนวนบุตรและจาํนวนสมาชิกเป็นตวัแปรท่ีผูร่้วม

สนทนากลุ่มสนใจแต่อยา่งไรก็ตามสุดทา้ยไดมี้ความคิดเห็นร่วมกนัว่า การมีผูดู้แลผูสู้งอายสุาํคญั

และจาํเป็นกว่าการสนใจว่ามีคนก่ีคน ผูว้ิจยัจึงไม่เพิ่มเติมตวัแปรน้ี แต่เพ่ิมเติมตวัแปรใหม่ท่ี

ใกลเ้คียงกนั คือ การมีผูดู้แลผูสู้งอาย ุ  

 สวสัดิการสงัคมเป็นส่ิงท่ีผูร่้วมสนทนากลุ่มมีความเห็นว่าเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอายแุต่เน่ืองจากในการวิจยัคร้ังน้ีมีการกาํหนดท่ีจะศึกษาแรงสนบัสนุนทางสงัคม

ดา้นส่ิงของ บริการซ่ึงจะครอบคลุมสวสัดิการต่างๆท่ีผูสู้งอายไุดรั้บอยูแ่ลว้ เช่น  การสอบถามว่า

ผูสู้งอายไุดรั้บการช่วยเหลือเร่ืองเส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม ก็แสดงใหเ้ห็นว่าผูสู้งอายไุดรั้บสวสัดิการ

เช่นกนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นว่าหากเพ่ิมเติมสวสัดิการสงัคมจะเป็นการซํ้าซอ้นกนั จึงพิจารณาใหแ้รง

สนบัสนุนทางสงัคมเป็นตวัแปรท่ีกาํหนดไวใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเช่นเดิมเพราะมีความครอบคลุมดี

แลว้   

 ความเช่ือดา้นสุขภาพกบัความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็นตวัแปรท่ีผูร่้วมสนทนา

กลุ่มบางท่านมีความเห็นว่าจะซํ้าซอ้นหรือไม่  ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าจากการทบทวนเอกสาร แนวคิด

ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งนั้น  ความเช่ือดา้นสุขภาพเป็นแนวคิดเฉพาะดา้นท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายในวิชาการ
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ดา้นสุขภาพโดยเร่ิมมาจากต่างประเทศและเขา้มาในประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปท่ีอยูใ่นแวดลง

วิชาการดา้นสุขภาพอนามยั  ส่วนความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินนั้นมาจากแนวคิดและความเช่ือ

เฉพาะของทอ้งถ่ินนั้น ตามเอกสารท่ีศึกษาไวโ้ดยส่วนใหญ่ความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินนิยม

จดัเป็นภูมิภาค เป็นความเช่ือท่ีสืบต่อกนัมาหลายชัว่อายคุนซ่ึงมีความแตกต่างกบัความเช่ือดา้น

สุขภาพโดยส้ินเชิง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใหค้งแนวคิดความเช่ือดา้นสุขภาพ  ความเช่ือดา้นวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินไวเ้ช่นเดิมในการศึกษาคร้ังน้ี 

 หมายเหตุ  

 ในการสนทนากลุ่มคร้ังท่ี2น้ี ผูเ้ขา้ร่วมสนทนา 1 ท่านท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมสนทนาตามนดั

ไดเ้น่ืองจากติดภารกิซ่ึงผูร่้วมสนทนาท่านน้ีไดส่้งขอ้เสนอแนะกลบัมาใหท้างจดหมาย

อิเลก็ทรอนิคส์ ในภายหลงัโดยเสนอแนะให ้เพิ่มเติมขอ้มลูพ้ืนฐานของผูสู้งอาย ุคือ อาชีพของ

ผูสู้งอาย ุ 

 

 

 การสนทนากลุ่มคร้ังที ่3 

วนัท่ี  :    29 กนัยายน 2553  

สถานท่ี :  โรงพยาบาลหว้ยพล ู  จ.นครปฐม 

               บันทึกสภาพการสนทนากลุ่ม 

              เร่ิมการสนทนากลุ่มประมาณ 13.00 น.  มีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มทั้งส้ิน  5  ท่าน (ผูว้ิจยัได้

ประสานงานกบัผูร่้วมสนทนากลุ่มตั้งแต่เดือนท่ีแลว้ในการประชุมผูสู้งอายขุองอาํเภอกาํแพงแสน

และไดม้อบเอกสารประกอบการสนทนากลุ่มใหผู้เ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มทุกท่านดว้ยตนเอง

เพ่ือใหไ้ดศึ้กษาล่วงหนา้ และผูร่้วมสนทนากลุ่มไดเ้สนอใหจ้ดัสนทนากลุ่มในการประชุมผูสู้งอายุ

ของอาํเภอกาํแพงแสนในเดือนถดัไป ซ่ึงจดัข้ึนทุกเดือนตามแผนงาน แต่ในการสนทนากลุ่มคร้ังน้ีมี

ผูสู้งอายทุ่านอ่ืนท่ีเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายอุาํเภอกาํแพงแสนขอร่วมฟังดว้ยโดยไม่ไดเ้สนอความ

คิดเห็น)  ผูช่้วยวิจยัไดแ้จกเอกสารท่ีพิมพม์าใหแ้ก่ผูร่้วมสนทนากลุ่ม   เร่ิมการสนทนากลุ่มโดย

ผูด้าํเนินการไดแ้นะนาํตนเอง  ผูช่้วยวิจยั    กล่าวนาํการวิจยัเร่ืองปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย เร่ิมดว้ยบทนาํ  ความเป็นมาและ

ความสาํคญัของปัญหา   คาํถามการวิจยั   วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอบเขตการวิจยัดา้น

ประชากรและดา้นตวัแปร  วิธีดาํเนินการวิจยั    กรอบแนวคิดการวิจยั  นิยามศพัทเ์ฉพาะเชิง

ปฏิบติัการ หลงัจากนั้นผูด้าํเนินการสนทนากลุ่มไดเ้ร่ิมเขา้สู่ประเด็นสนทนา ขอ้แรก คือ จากตวัแปร

ขอ้มลูพ้ืนฐานของผูสู้งอาย ุ ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ภาวะ
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สุขภาพ   รายไดต่้อเดือน   ท่ีมาของรายได ้   ความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพ ภาวะการพกัอาศยั 

สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั และการเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ รวมทั้งส้ิน 11 ตวัแปร  ท่านคิดว่ามี

ขอ้มลูพ้ืนฐานของผูสู้งอายอ่ืุนๆ ท่ีควรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ และเพราะเหตุใด  ผูร่้วมสนทนากลุ่มท่าน

หน่ึงไดเ้สนอความคิดเห็นว่าฐานะหรือบทบาททางสงัคมน่าจะเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานอีกประการหน่ึงท่ี

ควรเพ่ิมเติมเน่ืองจากปัจจุบนัน้ีผูสู้งอายมีุส่วนร่วมในสงัคมมากข้ึน  อยา่งเช่น ในวนัน้ีเป็นการ

ประชุมสมาชิกชมรมผูสู้งอายขุองอาํเภอกาํแพงแสน  ผูสู้งอายท่ีุเป็นประธานของตาํบลต่างๆได้

มาร่วมประชุม  หรือในชุมชนผูสู้งอายท่ีุเป็นสมาชิกชมรมหรือเป็นผูท้รงคุณวุฒิของชุมชนจะมี

โอกาสไดพ้บปะกบับุคคลต่างๆมากมายกว่าผูท่ี้ไม่ไดมี้บทบาททางสงัคม  มีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียน

ความคิด ความรู้ต่างๆ และไดรั้บความรู้การดูแลสุขภาพ ทาํใหมี้พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและถกูตอ้ง  

ดงันั้นจึงขอใหท่้านอ่ืนช่วยแสดงความคิดเห็นดว้ย ซ่ึงผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านอ่ืนก็เห็นสมควรดว้ย

เพราะอยากใหท้ราบว่าผูสู้งอายมีุการทาํประโยชน์ใหก้บัสงัคมมากนอ้ยเพียงใดและการมีส่วนร่วม

ดงักล่าวนั้นเกิดผลดีต่อผูสู้งอายจุริงหรอือไม่   ส่วนขอ้มลูพ้ืนฐานอ่ืนผูร่้วมสนทนากลุ่มเห็นว่า

เหมาะสมแลว้   สรุปไดว้่าบทบาททางสงัคมหรือฐานะทางสงัคม  เช่น  อาสาสมคัรสาธารณสุข   

กาํนนั  ผูท้รงคุณวุฒิ เหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีควรเพิ่มเติมไวใ้นการวิจยั คร้ังน้ี  

 หลงัจากนั้นผูด้าํเนินการไดเ้ร่ิมประเด็นคาํถามขอ้ต่อไป หลงัจากนั้นผูด้าํเนินการได้

เขา้สู่ประเด็นคาํถามขอ้ต่อไป      จากตวัแปรท่ีมาจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  

ไดแ้ก่ กิจกรรมทางสงัคม  ความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ความรู้การดูแลสุขภาพ   ความเช่ือดา้น

สุขภาพ  แรงสนบัสนุนทางสงัคม  ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน แหล่งเรียนรู้และการช้ีนาํตนเอง 

รวมทั้งส้ิน 8 แนวคิดทฤษฎี   ท่านคิดว่ามีแนวคิด ทฤษฎีใดท่ีควรนาํมาใชใ้นการวิจยัน้ีเพ่ิมเติมอีก

หรือไม่   และเพราะเหตุใด  และมีแนวคิด ทฤษฎีใดท่ีไม่เหมาะสมจะนาํมาใชใ้นการวิจยัน้ีหรือไม่  

ซ่ึงมีผูร่้วมสนทนากลุ่มทุกท่านเห็นพอ้งกนัว่าเหมาะสมดีแลว้ ไม่จาํเป็นตอ้งเพ่ิมเติม  หรือตดัออก 

เพราะคิดว่ากว่าจะสร้างกรอบการวิจยัข้ึนมาไดน้ั้นยอ่มผา่นการคดักรองอยา่งดีจากผูว้ิจยัและ

อาจารยแ์ลว้ หลงัจากนั้นผูด้าํเนินการไดเ้ขา้สู่ประเด็นคาํถามขอ้สุดทา้ย   ว่าจากกรอบแนวคิดการ

วิจยัท่ีกาํหนดไวใ้นการวิจยั   ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมสุขภาพประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่   อาหาร   

ออกกาํลงักาย  อนามยัส่วนบุคคล  อโรคยา   อารมณ์  ท่านคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร   

 กรุณาใหข้อ้เสนอแนะพร้อมระบุเหตุผล  ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึงสงสยัว่า อ 

อุบติัเหตุ มีหรือไม่  ผูร่้วมสนทนากลุ่มอีกท่านไดช่้วยตอบว่าจากนิยามศพัทท่ี์กาํหนดไว ้อยูใ่นอโรค

ยาแลว้  ส่วนดา้นอ่ืนเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั จึงสรุปว่าตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมสุขภาพ 5 ดา้น นั้น 

เหมาะสมและครอบคลุมแลว้ 
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 เม่ือครบทุกประเด็นคาํถามผูด้าํเนินการสรุปผลท่ีไดอี้กคร้ังและกล่าวขอบคุณผูร่้วม

สนทนากลุ่มทุกท่าน และปิดการสนทนากลุ่มประมาณ  12.30 น.  

 การวเิคราะห์ผล 

 ส่ิงท่ีผูร่้วมสนทนากลุ่ม เสนอแนะในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การเพ่ิมเติมขอ้มลูพ้ืนฐานของ

ผูสู้งอาย ุในดา้นสถานภาพหรือบทบาททางสงัคม ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าเน่ืองจากปัจจุบนัผูสู้งอายมีุ

บทบาททางสงัคมมากข้ึนและทาํประโยชน์ใหก้บัส่วนร่วมไดม้ากกว่าสมยัก่อน  เราจะพบเห็นว่า

ผูสู้งอายมีุตาํแหน่งต่างๆมากข้ึน  มีการรวมกลุ่มกนับาํเพญ็ประโยชน์ต่างๆ เช่น การจดัตั้งธนาคาร

สาํหรับผูสู้งอาย ุ การจดัตั้งชมรมผูสู้งอายทุั้งในระดบัหมู่บา้น  ตาํบล มีการประกวดแข่งขนักนั   

การส่งเสริมศิลปวฒันธรรมโดยกลุ่มผูสู้งอายใุหเ้ยาวชนรุ่นหลงัไดรู้้จกัเห็นคุณค่าและอนุรักษ์

วฒันธรรมไทย  การจดัตั้งกลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มการเกษตร ผูสู้งอายใุนชุมชนบางคนไดรั้บเลือกให้

ดาํรงเป็นผูน้าํทอ้งถ่ิน เช่น กาํนนั  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เป็นผูท้รงคุณวุฒิในชุมชน   

แพทยป์ระจาํตาํบล  ปราชญช์าวบา้น  เหล่าน้ีลว้นแสดงใหเ้ห็นว่าผูสู้งอายใุนปัจจุบนัไม่ใช่ผูสู้งอายุ

ท่ีไร้ค่าหรือรอวนัไปจากโลกน้ีเท่านั้น แต่วยัสูงอายสุามารถทาํประโยชน์ใหก้บัชุมชนและสงัคมได้

เช่นเดียวกบัวยัอ่ืนๆ  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นดว้ยว่าตาํแหน่งหรือสถานภาพหรือบทบาททางสงัคมของ

ผูสู้งอายเุป็นขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีสมควรศึกษาเพ่ิมเติมในงานวิจยัคร้ังน้ี   การมีสถานภาพทางสงัคมน้ีจะ

ทาํใหผู้สู้งอายมีุโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ ข่างสารต่างๆอนัน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูสู้งอายไุด ้แต่

เน่ืองจากในการวิจยัคร้ังน้ีมีขอ้มลูพ้ืนฐานของผูสู้งอายดุา้นการเป็นสมาชกชมรมผูสู้งอายดุงันั้นใน

การเพ่ิมเติมขอ้มลูพ้ืนฐานดา้นสถานภาพทางสงัคมตอ้งไม่ซํ้าซอ้นกบัการเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ 

โดยอาจสอบถามสถานภาพหรือตาํแหน่งอ่ืนๆ เช่น กาํนนั  นายกองคก์ารบริการส่วนตาํบลหรือผูน้าํ

ทอ้งถ่ินอ่ืนๆ  ผูท้รงคุณวุฒิ  แพทยป์ระจาํตาํบล  กรรมการวดั  อาสาสมคัสาธารณสุข  หวัหนา้กลุ่ม

เกษตร   ปราชญช์าวบา้น ครูอาสา  เป็นตน้  

 ผลที่ได้จากการสนทนากลุ่มคร้ังที3่ 

 1.ตวัแปรใหม่ท่ีได ้ 

 ตวัแปรใหม่ท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มคร้ังท่ี3 ไดแ้ก่ บทบาทหรือสถานภาพทางสงัคมของ

ผูสู้งอายุ 

 2.ตวัแปรท่ีถกูตั้งขอ้สงัเกต มีดงัน้ี 

            พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายดุา้นอุบติัเหตุ   ในการวิจยัคร้ังน้ีพฤติกรรมสุขภาพ แบ่งเป็น

อาหาร   ออกกาํลงักาย  อนามยัส่วนบุคคล  อโรคยา   อารมณ์  ผูร่้วมสนทนากลุ่มมีความสงสยัว่า 

พฤติกรรมการป้องกนัอุบติัเหตุ นั้นถกูกาํหนดไวใ้นการศึกษาคร้ังน้ีหรือไม่ เน่ืองจาก อุบติัเหตุเป็น
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ส่ิงท่ีพบมากในผูสู้งอาย ุ แต่เน่ืองจากในการวิจยัคร้ังน้ี ไดก้าํหนดให ้การป้องกนัอุบติัเหตุอยูใ่น

พฤติกรรมการป้องกนัโรค คือ อโรคยา อยูแ่ลว้ จึงไม่จาํเป็นตอ้งเพิ่มเติม อ อุบติัเหตุอีก  

                      

 หมายเหตุ 

 ในการสนทนากลุ่มคร้ังท่ี3น้ี ผูเ้ขา้ร่วมสนทนา 1 ท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมสนทนาตาม

นดัได ้ซ่ึงผูร่้วมสนทนาท่านน้ีไดไ้ปขอขอ้เสนอแนะดว้ยตนเองท่ีบา้น ซ่ึงมีความคิดเห็นว่ากรอบ

แนวคิดการวิจยัมีความเหมาะสมดีแลว้  

 

การสนทนากลุ่มคร้ังที ่4 

วนัท่ี  :    6  ตุลาคม  2553  

สถานท่ี :  สถานีอนามยัคลองโยง2 อาํเภอพุทธมณฑล    จงัหวดันครปฐม 

               บันทึกสภาพการสนทนากลุ่ม 

              เร่ิมการสนทนากลุ่มประมาณ 13.45 น.  มีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มทั้งส้ิน  5  ท่าน (ผูช่้วยวิจยั

ไดแ้จกเอกสารท่ีพิมพม์าใหแ้ก่ผูร่้วมสนทนากลุ่ม   เร่ิมการสนทนากลุ่มโดยผูด้าํเนินการไดแ้นะนาํ

ตนเอง  ผูช่้วยวิจยั    กล่าวนาํการวิจยัเร่ืองปัจจยัเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขต

ภูมิภาคตะวนัตกของประเทศไทย เร่ิมดว้ยบทนาํ  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา   คาํถาม

การวิจยั    วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอบเขตการวิจยัดา้นประชากรและดา้นตวัแปร  

วิธีดาํเนินการวิจยั    กรอบแนวคิดการวิจยั  นิยามศพัทเ์ฉพาะเชิงปฏิบติัการ หลงัจากเสร็จส้ินบทนาํ

แลว้ ผูด้าํเนินการไดเ้ร่ิมเขา้สู่ประเด็นสนทนา ขอ้แรก คือ จากตวัแปรขอ้มลูพ้ืนฐานของผูสู้งอาย ุ 

ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ภาวะสุขภาพ   รายไดต่้อเดือน   ท่ีมาของ

รายได ้   ความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพ ภาวะการพกัอาศยั สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั และการเป็น

สมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ รวมทั้งส้ิน 11 ตวัแปร  ท่านคิดว่ามีขอ้มลูพ้ืนฐานของผูสู้งอายอ่ืุนๆ ท่ีควร

เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ และเพราะเหตุใด ผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึงไดเ้สนอว่ายงัขาดขอ้มลูพ้ืนฐาน

ดา้นอาชีพของผูสู้งอาย ุ เพราะผูสู้งอายจุาํนวนมากท่ียงัประกอบอาชีพหาเล้ียงตนเองได ้ และการมี

อาชีพท่ีต่างกนัน่าจะมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุเพราะบางอาชีพอาจทาํใหไ้ดรั้บขอ้มลู

ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์หรือมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกนัได ้ ผูร่้วมสนทนากลุ่มท่าน

อ่ืนจึงสนบัสนุนว่าเห็นดว้ยว่าควรเพ่ิมเติมขอ้มลูดา้นอาชีพลงไปดว้ย และคาดว่าพฤติกรรมสุขภาพ

ของผูท่ี้มีอาชีพต่างกนัน่าจะต่างกนัเช่นเดียวกบักลุ่มอายอ่ืุนๆท่ีมีผูศึ้กษาวิจยัว่าอาชีพต่างกนัจะมี

ความรู้หรือมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั  หลงัจากนั้นผูร่้วมสนทนากลุ่มอีกท่านไดเ้สนอว่าสิทธิในการ

รักษาพยาบาลหรือหลกัประกนัสุขภาพของผูสู้งอายสุมควรจะเพ่ิมเติมไวด้ว้ยเน่ืองจากจะไดท้ราบ
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สภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตกว่าสามารถเขา้ถึงหลกัประกนัสุขภาพหรือไม่  อีกทั้งยงัมี

ประโยชน์ในดา้นความเสมอภาคของผูสู้งอายท่ีุมีสิทธิการรักษาพยาบาลต่างกนั  จากประสบการณ์

การปฏิบติังานพบว่าผูสู้งอายท่ีุมีสิทธิต่างกนัมกัมีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาต่างกนั จึงอยากใหท่้านอ่ืน

ช่วยแสดงความคิดเห็นซ่ึงผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านอ่ืนเห็นดว้ย  ผูด้าํเนินการจึงสรุปว่าอาชีพ และ

หลกัประกนัสุขภาพ เป็นขอ้มลูพ้ืนฐานท่ีควรเพ่ิมเติมดว้ย 

            หลงัจากนั้นผูด้าํเนินการไดเ้ร่ิมประเด็นคาํถามขอ้ต่อไป หลงัจากนั้นผูด้าํเนินการไดเ้ขา้สู่

ประเด็นคาํถามขอ้ต่อไป      จากตวัแปรท่ีมาจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ 

กิจกรรมทางสงัคม  ความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ความรู้การดูแลสุขภาพ   ความเช่ือดา้น

สุขภาพ  แรงสนบัสนุนทางสงัคม  ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน แหล่งเรียนรู้และการช้ีนาํตนเอง 

รวมทั้งส้ิน 8 แนวคิดทฤษฎี   ท่านคิดว่ามีแนวคิด ทฤษฎีใดท่ีควรนาํมาใชใ้นการวิจยัน้ีเพ่ิมเติมอีก

หรือไม่   และเพราะเหตุใด  และมีแนวคิด ทฤษฎีใดท่ีไม่เหมาะสมจะนาํมาใชใ้นการวิจยัน้ีหรือไม่  

ซ่ึงมีผูร่้วมสนทนากลุ่มท่านหน่ึงเสนอว่าภูมิภาคตะวนัตกมีหลายเช้ือชาติ เวลาสอบถามความเช่ือ

วฒันธรรมทอ้งถ่ินควรจะเนน้ท่ีคนส่วนใหญ่มากกว่าโดยถามในภาพรวมกวา้งๆเก่ียวกบัความเช่ือท่ี

ไดรั้บการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ไม่ควรเจาะจงเฉพาะเช้ือชาติ เช่น ลาวโซ่ง  กบัคนไทย ยอ่มมี

ความเช่ือต่างกนั  ดงันั้นจึงฝากผูว้ิจยัว่าใหร้ะวงัตอนสร้างแบบสอบถามดว้ย  ส่วนตวัแปรอ่ืนๆ ทุก

ท่านเห็นพอ้งกนัว่าเหมาะสมดีแลว้ ไม่จาํเป็นตอ้งเพิ่มเติม  หรือตดัออก  หลงัจากนั้นผูด้าํเนินการได้

เขา้สู่ประเด็นคาํถามขอ้สุดทา้ย   ว่าจากกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีกาํหนดไวใ้นการวิจยั   ตวัแปรตาม 

คือ พฤติกรรมสุขภาพประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่   อาหาร   ออกกาํลงักาย  อนามยัส่วนบุคคล  

อโรคยา   อารมณ์  ท่านคิดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  อยา่งไร    กรุณาใหข้อ้เสนอแนะพร้อม

ระบุเหตุผล  ผูร่้วมสนทนากลุ่มทุกท่านเห็นว่าเหมาะสมดีแลว้  

 เม่ือครบทุกประเด็นคาํถามผูด้าํเนินการสรุปผลท่ีไดอี้กคร้ังและกล่าวขอบคุณผูร่้วม

สนทนากลุ่มทุกท่าน และปิดการสนทนากลุ่มประมาณ  15.15 น.  

         การวเิคราะห์ผล 

       ในการสนทนากลุ่มคร้ังน้ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนาไดเ้สนอใหเ้พ่ิมเติมขอ้มลูพ้ืนฐานผูสู้งอาย ุ2 ประการ 

ไดแ้ก่ อาชีพและหลกัประกนัสุขภาพของผูสู้งอาย ุ ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าปัจจุบนัผูสู้งอายใุนชุมชนท่ี

อยูใ่นสูงอายตุอนตน้ยงัสามารถประกอบอาชีพหาเล้ียงตนเองไดแ้ละการประกอบอาชีพจะส่งเสริม

ใหผู้สู้งอายไุดมี้โอกาสพบปะบุคคลอ่ืนๆอนัจะนาํไปสู่การไดรั้บข่าวสารและมีความทนัสมยัของ

ขอ้มลูต่างๆมากกว่าผูสู้งอายท่ีุอยูบ่า้นเฉยๆและไม่แสวงหาข่างสารช่องทางอ่ืน นอกจากน้ีบุคคลท่ีมี

อาชีพมกัจะตอ้งใส่ใจดูแลตนเองเน่ืองจากตอ้งการใหมี้สุขภาพท่ีดีสามารถประกอบอาชีพไดจึ้งอาจ

ทาํใหมี้พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีได ้บางอาชีพไดรั้บการยอมรับจากสงัคมมีบุคคลเคารพศรัทธาซ่ึงทาํ
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ใหผู้สู้งอายไุดติ้ดต่อส่ือสารกบับุคคลเหล่าน้ีทาํใหมี้โอกาสแลกเปล่ียนความรู้หรือไดรั้บคาํแนะนาํ

ต่างๆอนัเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได ้ และในขณะเดียวกนัผูสู้งอายบุางคนท่ีตอ้งหาเล้ียงตนเอง

เน่ืองจากขาดคนดูแล บางคนตอ้งรับจา้งทัว่ไป เช่น ดายหญา้ เล้ียงสตัว ์ อาจมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี

ไม่เหมาะสมไดเ้น่ืองจากไม่มีเวลาใส่ใจเร่ืองสุขภาพ  มีอะไรก็ตอ้งรับประทานเช่นนั้นตามแต่จะหา

ได ้ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเห็นดว้ยว่าอาชีพจ่าจะมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ          ส่วน

หลกัประกนัสุขภาพหรือสิทธิในการรักษาพยาบาลของผูสู้งอายนุั้น ผูว้ิจยัในฐานะท่ีปฏิบติังานดา้น

สาธารณสุขมีความรู้ว่าหลกัประกนัสุขภาพส่วนใหญ่ของผูสู้งอายนุั้นมีอยู่ๆ ไม่ก่ีชนิด ไดแ้ก่ 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ   ประกนัสงัคม บตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้หรือบตัรทอง การศึกษาขอ้มลู

ดา้นน้ีอาจทาํใหไ้ดท้ราบถึงสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลของผูสู้งอายแุละจากประสบการณ์การ

ปฏิบติังานพบว่าสิทธิการรักษาพยาบาลต่างกนัอาจมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายไุด ้ เช่น 

ผูสู้งอายท่ีุมีสิทฺธิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ มกัมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีกว่าเน่ืองจากเป็นผูสู้งอายท่ีุ

มีระดบัการศึกษาพอสมควรหรือมีบุตรหลานท่ีมีการศึกษา หนา้ท่ีการงานดี  ส่งเสริมใหผู้สู้งอายุ

ไดรั้บความรู้ ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าผูสู้งอายท่ีุมีสิทธิบตัรทองซ่ึงส่วนใหญ่แลว้

ผูสู้งอายท่ีุมีหลกัประกนัสุขภาพชนิดน้ีจะพบมากในชุมชนและเป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ มี

การศึกษาระดบัประถมศึกษา จึงมกัขาดความรู้ท่ีเหมาะสมหรือไดรั้บการถ่ายทอดความรู้แต่ขาด

ความเขา้ใจจึงไม่สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองใหเ้หมะสมได ้ ผูว้ิจยัเห็นดว้ยเช่นกนัท่ี

จะเพ่ิมเติมขอ้มลูพ้ืนฐานผูสู้งอายดุา้นสิทธิการรักษาพยาบาลเพราะทาํใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีมีความ

ครอบคลุมมากข้ึนและทาํใหท้ราบถึงสภาพของผูสู้งอาย ุ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่าอาชีพ  และ

สิทธิการรักษาพยาบาลเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานของผูสู้งอายท่ีุควรศึกษาเพ่ิมเติมในการวิจยัคร้ังน้ี 

         ผลที่ได้จากการสนทนากลุ่มคร้ังที4่ 

 1.ตวัแปรใหม่ท่ีได ้ 

 ตวัแปรใหม่ท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มคร้ังท่ี4 ไดแ้ก่ อาชีพ  สิทธิการรักษาพยาบาลหรือ

หลกัประกนัสุขภาพ   

 2.ตวัแปรท่ีถกูตั้งขอ้สงัเกต มีดงัน้ี 

            ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็นตวัแปรท่ีผูร่้วมสนทนากลุ่มไดเ้สนอแนะว่าการศึกษาวิจยั

ในภูมิภาคตะวนัตก ซ่ึงมีความหลากหลายเช้ือชาติ เช่น ลาวโซ่ง ไทยทรงดาํ  มีความเช่ือต่างกบัคน

ไทยพ้ืนเมือง ดงันั้นการสอบถามความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหพึ้งระวงันาการสร้าง

แบบสอบถามดว้ย เพราะความเช่ืออาจต่างกนั ควรสอบถามในภาพรวมหรือความเช่ือของคนส่วน

ใหญ่  ซ่ึงจากการทบทวนเอกสาร วรรณกรรมต่างๆ ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าการสร้างแบบสอบถามจะ

มาจากแนวคิด เอกสารต่างๆท่ีรวบรวมไว ้มีท่ีมาท่ีไปชดัเจนและเป็นความเช่ือของคนส่วนใหญ่ใน
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ภาคตะวนัตก ไม่ใช่ส่วนนอ้ย และมีผูเ้ช่ียวชาญช่วยพิจารณา ดงันั้นความเช่ือดา้นวฒันธรรมจึงไม่

เป็นปัญหาในการศึกษาคร้ังน้ี 

             

หมายเหตุ 

          ในการสนทนากลุ่มคร้ังท่ี3น้ี ผูเ้ขา้ร่วมสนทนา 1 ท่านท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมสนทนาตามนดัได ้

ซ่ึงผูร่้วมสนทนาท่านน้ีไดไ้ปขอขอ้เสนอแนะดว้ยตนเองท่ีบา้นในภายหลงั  ซ่ึงท่านมีความคิดเห็นว่า

กรอบแนวคิดการวิจยัมีความเหมาะสมดีแลว้และไดส้อบถามว่าผูร่้วมสนทนาท่านอ่ืนไดเ้สนอแนะ

ไวอ้ยา่งไรบา้ง  มีความคิดเห็นว่ากรอบแนวคิดการวิจยัมีความเหมาะสมดีแลว้  

 

 สรุปผลการสนทนากลุ่มภาพรวม 

             จากการสนทนากลุ่มทั้ง 4คร้ัง โดยใชค้าํถามท่ีกาํหนดไวเ้ป็นประเด็นในการสนทนากลุ่ม 

สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

  1.ตวัแปรใหม่ท่ีได ้

  จากผลการสนทนากลุ่ม   ผูว้ิจยัไดพิ้จารณาว่าปัจจยัส่วนบุคคลของผูสู้งอายท่ีุผูว้ิจยั

กาํหนดไว ้ เดิมประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ภาวะสุขภาพ   รายไดต่้อ

เดือน   ท่ีมาของรายได ้   ความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพ ภาวะการพกัอาศยั สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั 

และการเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ  แต่จากการสรุปผลการสนทนากลุ่ม  ผูร่้วมสนทนากลุ่มได้

เสนอใหเ้พ่ิมตวัแปร ไดแ้ก่  ความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนัหรือภาวะการช่วยเหลือตนเอง

ของผูสู้งอาย ุ การมีผูดู้แลผูสู้งอาย ุ  บทบาทหรือสถานภาพทางสงัคมของผูสู้งอาย ุ    อาชีพและ  

สิทธิการรักษาพยาบาลหรือหลกัประกนัสุขภาพ  และมีการปรับตวัแปร ความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพ 

เป็นการเปรียบเทียบรายไดก้บัรายจ่าย   ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าตวัแปรใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจะทาํใหท้ราบ

ขอ้มลูพ้ืนฐานของผูสู้งอายมุากข้ึนประกอบกบัการมีแนวคิดและผลการวิจยัเก่ียวกบัตวัแปรดงักล่าว   

ผูว้ิจยัจึงเพิ่มตวัแปรในการศึกษา ไดแ้ก่   ความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั  สภาพการมี

ผูดู้แลผูสู้งอาย ุ  บทบาทในชุมชน     อาชีพ     สวสัดิการการรักษาพยาบาล   และความเพียงพอของ

รายได ้   

 2.ตวัแปรท่ีถกูตั้งขอ้สงัเกต มีดงัน้ี 

  ตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคลของผูสู้งอายท่ีุถกูตั้งขอ้สงัเกต ไดแ้ก่ ภาวะสุขภาพ

 ความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพ    ซ่ึงจากเหตุผลท่ีกล่าวถึงในการสรุปผลการสนทนากลุ่มแต่

ละคร้ัง(ภาคผนวก)  ผูว้จิยัจึงเห็นควรใหต้วัแปร ภาวะสุขภาพ คงไวเ้ช่นเดิมเน่ืองจากมีผลการ

ศึกษาวิจยัรับรอง   ส่วนความเพียงพอของเบ้ียยงัชีพ นั้นปรับใหม่เป็นความเพียงพอของรายได ้   
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  ตวัแปรท่ีมาจากแนวคิด ทฤษฎี ท่ีถกูตั้งขอ้สงัเกต ไดแ้ก่ แรงสนบัสนุนทางสงัคม   

โดยสรุปแรงสนบัสนุนทางสงัคมอนัประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์  ขอ้มลูข่าวสาร  

ส่ิงของและบริการนั้น มีความครอบคลุมถึง   สมัพนัธภาพของครอบครัว   อิทธิพลส่ือโฆษณา  และ

สวสัดิการสงัคม ดงันั้นผูว้ิจยัจึงกาํหนดใหมี้การนาํแนวคิดน้ีมาศึกษาเช่นเดิม  ส่วนความเช่ือดา้น

สุขภาพกบัความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน นั้นจากเหตุผลดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจะศึกษา

แนวคิดน้ีเช่นเดิมเน่ืองจากมีความเหมาะสมและไม่ซํ้าซอ้นกนั ทาํใหง้านวิจยัมีความสมบูรณ์กว่าการ

ท่ีจะลดแนวคิดใดแนวหน่ึงออกไป  ดงันั้นตวัแปรท่ีมาจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยัคร้ัง

น้ี  ไดแ้ก่ กิจกรรมทางสงัคม  ความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ความรู้การดูแลสุขภาพ   ความเช่ือ

ดา้นสุขภาพ  แรงสนบัสนุนทางสงัคม  ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน แหล่งเรียนรู้และการช้ีนาํ

ตนเอง รวมทั้งส้ิน 8 แนวคิดเช่นเดิมตามท่ีกาํหนดไว ้ 

                   ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุ จากการสนทนากลุ่ม มีผูส้นใจ

พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายดุา้นอุบติัเหตุ   จากเหตุผลดงักล่าวมาแลว้แสดงใหเ้ห็นว่าพฤติกรรม

สุขภาพท่ีผูว้ิจยักาํหนดไว ้5 ดา้น ไดแ้ก่ การรับประทาน อาหาร  การออกกาํลงักาย   การดูแลอนามยั

ส่วนบุคคล  การป้องกนัโรค และการดแูลสุขภาพจิต  มีความเหมาะสมดีแลว้ ผูว้ิจยัจึงจะศึกษา

พฤติกรรมสุขภาพตามท่ีกาํหนดไวเ้ช่นเดิม  

สรุปตวัแปรท่ีกาํหนดไวใ้นกรอบการวิจยัเดิมและปรับใหม่หลงัจากสนทนากลุ่ม 

ตวัแปรท่ีผูว้ิจยักาํหนด ตวัแปรท่ีปรับ/เพ่ิมเติม 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

    เพศ  อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ภาวะ

สุขภาพ   รายไดต่้อเดือน   ท่ีมาของรายได ้   ความ

เพียงพอของเบ้ียยงัชีพ ภาวะการพกัอาศยั 

สภาพแวดลอ้มท่ีพกัอาศยั และการเป็นสมาชิกชมรม

ผูสู้งอาย ุ   

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีเพ่ิมเติมไดแ้ก่ 

-ความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั   

- สภาพการมีผูดู้แลผูสู้งอาย ุ                                 

-บทบาทในชุมชน           - อาชีพ                                                                           

-สวสัดิการการรักษาพยาบาล                                  

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีปรับใหม่                           

-ความเพียงพอของรายได ้   

ตวัแปรท่ีผูว้ิจยักาํหนด ตวัแปรท่ีปรับ/เพ่ิมเติม 

 ตวัแปรอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ กิจกรรมทางสงัคม  ความ

เช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ความรู้การดูแลสุขภาพ   

ความเช่ือดา้นสุขภาพ  แรงสนบัสนุนทางสงัคม  

ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน แหล่งเรียนรู้และการ

ช้ีนาํตนเอง 

คงเดิม ไม่มีการปรับหรือเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญการตรวจเคร่ืองมอื 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมอื 

 
ลาํดบั ช่ือ - สกุล ตาํแหน่ง ท่ีทาํงาน เบอร์โทรศพัท ์

1. ผศ.ดร.นรินทร์  

สงัขรั์กษา 

อาจารย ์ ภาควิชาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

081-8579337 

2. ดร.ประสพสุข   

ฤทธิเดช 

อาจารย ์  มหาวิทยาลยัราชภฏั    

 มหาสารคาม 

- 

3. อาจารยว์ลัลภ  

จนัทร์ภิวฒัน ์

ผอ.ชาํนาญ

การพิเศษ 

โรงเรียนอินทรศกัด์ิศึกษาลยั 081-9428245 

4. ดร.ยิง่  กีรติบูรณะ     ผูเ้ช่ียวชาญ   สถาบนัวิจยัศิลปะและ

วฒันธรรมอีสาน 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

081-8372760 

5. 

 

นางสาวเขมวนัต ์ 

ทองคาํ 

พยาบาล

วิชาชีพ

ชาํนาญการ 

โรงพยาบาลตากฟ้า 089-2722414 

6. ผศ.ดร.ไชยยศ 

 ไพวิทยศิริธรรม 

อาจารย ์ ภาควิชาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

081-6222271 

7. นางสาวธนวรรณ   

สินประเสริฐ 

พยาบาล

วิชาชีพ

ชาํนาญการ 

โรงพยาบาลโพธาราม - 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามที่ใช้ในการวจิยั 
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แบบสอบถามประกอบการวิจัย  เร่ือง   ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอาย ุ

ในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย  

คาํอธิบาย 

 แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใชใ้นการสัมภาษณ์รวบรวมขอ้มูลสาํหรับการทาํดุษฎีนิพนธ์ เร่ือง 

“ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอา ย ุในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ” โดยมีผูเ้ช่ียวชาญ

และคณาจารยจ์าก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นท่ีปรึกษา ผูว้ิจยั ขอความร่วมมือจากท่าน ขอให้

ท่านโปรดตอบคาํถามตามแบบสอบถามน้ีทุกขอ้ตามความเป็นจริง เพราะขอ้มูลแต่ละขอ้มีความสาํคญัในการวิจยั

คร้ังน้ีเป็นอยา่งยิง่    ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์คร้ังน้ีถือเป็นความลบั และจะนาํไปใชป้ระโยชน์เพื่อการ

ประกอบดุษฎีนิพนธ์เท่านั้น  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไม่ตอ้งบอกช่ือ นามสกุล 

แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 10 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของผูสู้งอาย ุจาํนวน 16 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามการร่วมกิจกรรมทางสังคม     จาํนวน 15ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถิ่น  จาํนวน 14 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามความรู้การดูแลสุขภาพ   จาํนวน 16 ขอ้ 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามความเช่ือดา้นสุขภาพ    จาํนวน 16 ขอ้ 

ส่วนท่ี 6 แบบสอบถามแรงสนบัสนุนทางสังคม     จาํนวน 17 ขอ้ 

ส่วนท่ี 7 แบบสอบถามความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน จาํนวน 24 ขอ้ 

ส่วนท่ี 8 แบบสอบถามการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้   จาํนวน 11 ขอ้ 

ส่วนท่ี 9  แบบสอบถามการช้ีนาํตนเอง    จาํนวน 14 ขอ้ 

ส่วนท่ี10 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ   จาํนวน 32 ขอ้ 

หากท่านมีขอ้สงสัยเกี่ยวกบัแบบสอบถามน้ี ท่านสามารถสอบถามไดจ้ากผูส้ัมภาษณ์ และขอขอบทุก

ท่านท่ีใหค้วามความมือ และเสียสละเวลาในการใหข้อ้มูลดว้ยเตม็ใจ 

 

   นางสาวขวญัดาว  กล ํ่ารัตน ์

                                                                 นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์

 ภาควิชาการศึกษาเพื่อพฒันาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามประกอบการวิจัย เร่ือง   ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอาย ุ

ในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย  

 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ  

คาํอธิบาย โปรดทาํเคร่ืองหมาย /  ลงใน (   )  หรือเติมขอ้มูลลงในช่องว่าง  ตามความเป็นจริงเกี่ยวกบัตวัท่าน 

 

1. เพศของท่าน  คือ  (   ) 1. ชาย    (   )  2. หญิง 

2. ปัจจุบนัท่านอาย ุ…………………. ปี    

3. สถานภาพสมรสของท่านในปัจจุบนั  คือ  

(   ) 1. โสด      (   ) 2. สมรส 

(   ) 3. หมา้ย       (   ) 4. หยา่/แยกกนั 

(   ) อื่นๆ  โปรดระบุ…………………… 

4. ระดบัการศึกษาของท่าน 

(   ) 1. ไม่ไดรั้บการศึกษาหรือตํ่ากว่าประถมศึกษา     (   ) 2.ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า      

(   ) 3. มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า            (   ) 4.มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า     

(   )5. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า        (   ) 6.ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

(   ) 7.สูงกว่าปริญญาตรี       (   ) 8.อื่นๆ โปรดระบุ.................. 

5.  ภาวะสุขภาพของท่านในปัจจุบนั   

              (   ) 1.ไม่มีโรคประจาํตวั                  

              (   ) 2. มีโรคประจาํตวั โปรดระบุ      

                         (   )  2.1 ความดนัโลหิตสูง            (   )  2.2  เบาหวาน 

      (    )  2.3 หลอดเลิอดหวัใจ                               (    ) 2.4  หลอดเลิอดสมอง 

      (   )  2.5  ไต             (    ) 2.6 ขอ้ / กระดูก             

     (   ) 2.7 อื่นๆโปรดระบุ …………….   

6. .สวสัดิการการรักษาพยาบาล 

 (    ) 1.ไม่มีสวสัดิการใดๆ      (   ) 2. ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

 (    ) 3.ประกนัสังคม      (   ) 4.บตัรประกนัสุขภาพ/หรือบตัรทอง 

 (    ) 5.อื่นๆ โปรดระบุ................ 
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7.ความสามารถในการทาํกิจวตัรประจาํวนั 

 (    ) 1.ช่วยเหลือตนเองไดดี้ (12 คะแนนข้ึนไป) 

 (   ) 2.ช่วยเหลือตนเองไดบ้า้ง (5 -11 คะแนน) 

 (    ) 3.ช่วยเหลือตนเองไม่ไดเ้ลย(0 - 4  คะแนน) 

ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน  คะแนนที่ได้ 

1. รับประทานอาหารเม่ือเตรียมสาํรับไวใ้หเ้รียบร้อยต่อหนา้ (Feeding) 

   0  ไม่สามารถตกัอาหารเขา้ปากได ้ตอ้งมีคนป้อนให ้

   1  ตกัอาหารเองได ้แต่ตอ้งมีคนช่วย เช่น ช่วยใชช้อ้นตกัเตรียมไวใ้ห ้  

   2  ตกัอาหารและช่วยตวัเองไดเ้ป็นปกติ 

 

2. ลา้งหนา้, หวีผม,แปรงฟัน,โกนหนวด ในระยะ 24-48 ชัว่โมงท่ีผ่านมา (Grooming) 

   0  ตอ้งการความช่วยเหลือ 

   1  ทาํไดเ้อง (รวมทั้งท่ีทาํไดเ้องถา้เตรียมอุปกรณ์ไวใ้ห)้ 

 

3. ลุกนัง่จากท่ีนอน หรือจากเตียงไปยงัเกา้อี้  (Transfer) 

   0  ไม่สามารถนัง่ได ้(นัง่แลว้จะลม้เสมอ) หรือตอ้งใชค้นสองคนช่วยกนัยกข้ึน 

   1  ตอ้งการความช่วยเหลืออยา่งมากจึงจะนัง่ได ้เช่น ตอ้งใชค้นท่ีแขง็แรงหรือมี

ทกัษะ 1 คน 

   2  ตอ้งการความช่วยเหลือบา้ง เช่น บอกใหท้าํตาม หรือช่วยพยงุเลก็นอ้ย หรือ

ตอ้งมีคนดูแล 

            เพื่อความปลอดภยั 

  3  ทาํไดเ้อง 

 

4. ใชห้อ้งสุขา (Toilet use) 

  0  ช่วยตวัเองไม่ได ้

  1  ทาํเองไดบ้า้ง (ทาํความสะอาดเองไดห้ลงัจากเสร็จธุระ) แต่ตอ้งการความ

ช่วยเหลือบางส่ิง 

  2  ช่วยตวัเองไดดี้ (ข้ึนนัง่และลงจากโถส้วมไดเ้อง ทาํความสะอาดไดเ้รียบร้อย

หลงัจาก 

           เสร็จธุระ ถอดใส่เส้ือผา้ไดเ้รียบร้อย) 

 

5. การเคลื่อนท่ีภายในหอ้ง หรือบา้น (Mobility) 

   0  เคลื่อนท่ีไปไหนไม่ได ้

   1  ตอ้งใชร้ถเขน็ช่วยตวัเองใหเ้คลื่อนท่ีไดเ้อง และจะตอ้งเขา้ออกมุมหอ้งหรือ

ประตูได ้

   2  เดินหรือเคลื่อนท่ีโดยท่ีคนช่วย เช่น พยงุ หรือบอกใหท้าํตาม หรือตอ้งให้

ความสนใจ ดูแลเพื่อความปลอดภยั 

  3  เดินหรือเคลื่อนท่ีไดเ้อง 
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ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน  คะแนนที่ได้ 

6. การสวมใส่เส้ือผา้ (Dressing) 

    0  ตอ้งมีคนสวมให ้ช่วยตวัเองแทบไม่ได ้หรือไดน้อ้ย 

    1  ช่วยตวัเองไดร้าวร้อยละ 50 ท่ีเหลือตอ้งมีคนช่วย 

    2  ช่วยตวัเองไดดี้ (รวมทั้งการติดกระดุม รูดซิบหรือใชเ้ส้ือผา้ท่ีดดัแปลงให้

เหมาะสมกไ็ด)้ 

 

7. การข้ึนลงบนัได 1 ชั้น( Stairs) 

   0  ไม่สามารถทาํได ้

   1  ตอ้งการคนช่วย 

   2  ข้ึนลงไดเ้อง (ถา้ตอ้งการใชเ้คร่ืองช่วยเดิน เช่น walker จะตอ้งเอาข้ึนลงได้

ดว้ย) 

 

8. การอาบนํ้า (Bathing) 

    0  ตอ้งมีคนช่วย หรือทาํให ้

   1  อาบนํ้าเองได ้

 

9. การกลั้นการถ่ายอุจจาระในระยะ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา (Bowels) 

   0  กลั้นไม่ได ้หรือตอ้งการการสวนอุจจาระอยูเ่สมอ 

   1  กลั้นไม่ไดเ้ป็นคร้ังคราว (เป็นนอ้ยกว่า 1 คร้ัง ต่อสัปดาห์) 

    2  กลั้นไดเ้ป็นปกติ 

 

10. การกลั้นปัสสาวะในระยะ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา (Bladder) 

    0  กลั้นไม่ได ้หรือใส่สายสวนปัสสาวะ แต่ไม่สามารถดูแลตวัเองได ้

    1  กลั้นไม่ไดบ้างคร้ัง (เป็นนอ้ยกว่าวนัละ 1 คร้ัง) 

    2  กลั้นไดเ้ป็นปกติ 

 

 

8.รายไดต่้อเดือน ของท่าน  จาํนวน.......................บาท   

9.รายไดส่้วนใหญ่ท่ีท่านไดรั้บ มาจากแหล่งใด 

 (    )  1. การประกอบอาชีพ        (    ) 2.บาํนาญ  

             (    )  3. จากบุคคลในครอบครัว เช่น คู่สมรส บุตร     (    ) 4.สวสัดิการจากรัฐ 

             (    ) 5.อื่นๆ โปรดระบุ………… 

10.ความเพียงพอของรายได ้

              (    ) 1.รายไดม้ากกว่าร่ายจ่าย      (    ) 2. รายไดพ้อดีกบัรายจ่าย 

              (    ) 3. รายไดน้อ้ยกว่ารายจ่าย       (    ) 4.อื่นๆ โปรดระบุ...... 
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11.ปัจจุบนัท่านประกอบอาชีพ 

 (    ) 1.ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ    

 (     ) 2. ประกอบอาชีพ โปรดระบุ 

  (    ) 2.1  คา้ขาย    (    ) 2.2. เกษตรกรรม 

  (    ) 2.3  รับจา้ง                                (    ) 2.4.อื่นๆ โปรดระบุ............ 

12.ภาวะการพกัอาศยัของท่านใน ปัจจุบนั คือ 

             (     ) 1.อยูค่นเดียว            (    ) 2.อยูก่บัคู่สมรส  

(    ) 3.อยูก่บัคู่สมรสและบุตรหลาน       (    ) 4.อยูก่บับุตรหลานหรือญาติ     

(    ) 5.อยูก่บัคนอื่นท่ีไม่ใช่ญาติ      (    ) 6.อื่นๆ โปรดระบุ………… 

13. สภาพท่ีพกัอาศยัของท่านมีการปรับปรุงเพื่อใหเ้หมาะกบัท่านหรือไม่ 

             (    )1.ไม่มีการปรับปรุง 

             (    ) 2.มีการปรับปรุง  โปรดระบุ 

     (    )  2.1 มีราวจบัในจุดท่ีจาํเป็น เช่น บนัได   หอ้งนอน  หอ้งนํ้า หอ้งสุขา 

                 (    ) 2.2 มีการจดัเกบ็อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้หเ้ป็นระเบียบ 

  (    ) 2.3 แสงสว่างจุดท่ีจาํเป็นมี เช่น บนัได  ทางเดิน  ระเบียง 

 

14.สภาพการดูแลผูสู้งอาย ุ

             (    ) 1.มีผูดู้แลพกัอยูด่ว้ยและใหค้วามช่วยเหลือทุกเร่ือง 

              (    ) 2.มีผูดู้แลอยูด่ว้ยในบางเวลาและใหค้วามช่วยเหลือไดบ้างเร่ือง 

              (    ) 3.ไม่มีผูดู้แล 

(    ) 4.อื่นๆ โปรดระบุ………… 

  15.บทบาทของท่านในชุมชน 

             (    ) 1.ไม่มีบทบาทใดๆ    (    ) 2.บทบาทดา้นผูน้าํชุมชน   

            (     ) 3. บทบาทดา้นการใหค้าํปรึกษาต่างๆ  (    ) 4.อาสาสมคัรสาธารณสุข 

            (     ) 5.อื่นๆ ระบุ........  

16. การเป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ   

             (    )1.เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอาย ุ  (    ) 2.ไม่เป็นสมาชิกชมรมผูสู้งอายุ 

             (    ) 3.อื่นๆ ระบุ........  
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการร่วมกิจกรรมทางสังคม    

คาํอธิบาย  แบบสอบถามส่วนน้ีเกี่ยวขอ้งกบัการร่วมกิจกรรมทางสังคม ใหท่้านพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้แลว้ทาํ

เคร่ืองหมาย /  ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัการปฏิบติัตามความเป็นจริงของท่าน  โดยมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั ดงัน้ี 

 ไม่เคยปฏิบติั  หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบติัตามขอ้ความนั้นเลย  

 ปฏิบติันอ้ยคร้ัง        หมายถึง  ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นนานๆคร้ังหรือแทบจะไม่ไดป้ฏิบติัเลย 

ปฏิบติับ่อยคร้ัง          หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นบ่อยคร้ัง                     

ปฏิบติัเป็นส่วนใหญ่  หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นเป็นส่วนใหญ่หรือเกือบสมํ่าเสมอ 

 ปฏิบติัประจาํ              หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นเป็นประจาํหรือสมํ่าเสมอ 

 

  

ข้อ 

คาํถาม ระดับการปฏิบัติ 

ไม่เคย

ปฏิบติั 

ปฏิบติั

นอ้ยคร้ัง 

ปฏิบติั

บ่อยคร้ัง 

ปฏิบติัเป็น

ส่วนใหญ่ 

ปฏิบติั

ประจาํ 

 ด้านศาสนา      

1 ท่านไปทาํบุญท่ีวดัในวนัพระหรือวนัสาํคญั

ทางศาสนา 

     

2 ท่านฟังเทศน์ฟังธรรมในวนัพระหรือวนั

สาํคญัทางศาสนา 

     

3 ท่านเขา้ร่วมถือศีลหรือปฏิบติัธรรมท่ีวดั      

4 ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีวดัจดัข้ึน เช่น 

ไปช่วยงานวดั   ทอดกฐิน 

     

5 ท่านไปร่วมงานตามประเพณีต่างๆใน

ชุมชน เช่น ลอยกระทง สงกรานต ์

     

 ด้านการเมืองและพัฒนาชุมชน      

6 ท่านช่วยดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและสมบติั

สาธารณะของหมู่บา้น 

     

7 ท่านช่วยกิจกรรมพฒันาหมู่บา้น เช่น ทาํ

ความสะอาด ปลูกตน้ไม ้เมือมีโอกาส 

     

8 ท่านเป็นท่ีปรึกษาใหก้บับุคคลหรือองคก์ร

เม่ือมีโอกาส 

     

9 ท่านเขา้ร่วมในการทาํประชาคมหมู่บา้น      

10 ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกบัการเมือง เช่น 

ฟังการหาเสียง การรณรงคไ์ม่ขายสิทธ์ิ 
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ข้อ คาํถาม ระดับการปฏิบัติ 

ไม่เคย

ปฏิบติั 

ปฏิบติั

นอ้ยคร้ัง 

ปฏิบติั

บ่อยคร้ัง 

ปฏิบติัเป็น

ส่วนใหญ่ 

ปฏิบติั

ประจาํ 

 ด้านการศึกษาและนันทนาการ      

11 ท่านถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นประโยชนแก่คน

อื่นในหมู่บา้น 

     

12 ท่านเขา้ร่วมในการประชุม อบรมต่างๆใน

หมู่บา้นเม่ือมีโอกาส 

     

13 ท่านไปร่วมทศันศึกษา ดูงานเม่ือมีโอกาส      

14 ท่านร่วมกิจกรรมชมรมต่างๆท่ีจดัข้ึนใน

หมู่บา้น 

     

15 ท่านไปพบปะกบัเพื่อนบา้นท่ีศูนยก์ลาง

หมู่บา้น  เช่น ร้านกาแฟ  ลานกีฬา 

     

 

 

 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความเช่ือด้านวัฒนธรรมท้องถ่ิน      

คาํอธิบาย  แบบสอบถามส่วนน้ีเกี่ยวขอ้งกบัความเช่ือดา้นวฒันธรรมทอ้งถิ่น     ใหท่้านพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้

แลว้ทาํเคร่ืองหมาย /  ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัความเช่ือของท่าน โดยมีคาํตอบใหเ้ลือก 3 ระดบั ดงัน้ี 

 นอ้ย           หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเช่ือของท่านนอ้ย  

 ปานกลาง   หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเช่ือของท่านปานกลาง 

 มาก            หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเช่ือของท่านมาก 

  

ข้อ คาํถาม ระดับความเช่ือด้านวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 

นอ้ย ปานกลาง มาก 

 ด้านการป้องกันและรักษาโรค    

1 ท่านเช่ือว่าการกวาดยาทาํใหเ้ดก็ท่ีเป็นไข ้อาการดีข้ึนได ้    

2 ท่านเช่ือว่าการใชร้องเทา้ตบบาดแผล  เช่น ตะปูตาํ ช่วยหา้ม

เลือดได ้

   

3 ท่านเช่ือว่าการใชย้าเส้นปิดท่ีบาดแผล ช่วยหา้มเลือดได ้    

4 ท่านเช่ือว่าการแขวนเคร่ืองราง ช่วยใหบ้าดแผลหายเร็ว       

5 ท่านเช่ือว่าถา้เป็นโรคงูสวดั หากมีอาการรอบตวัจะรักษาไม่หาย

และเสียชีวิต ได ้
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามความเช่ือด้านวัฒนธรรมท้องถ่ิน    ( ต่อ ) 

 

ข้อ คาํถาม ระดับความเช่ือด้านวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 

นอ้ย ปาน

กลาง 

มาก 

6 ท่านเช่ือว่าการเขียนรูปเสือท่ีแกม้  ช่วยใหอ้าการของโรคคางทูมดี

ข้ึนหรือหายได ้

   

7 ท่านเช่ือว่าเม่ือเป็นไข ้ ไม่ควรอาบนํ้าเพราะทาํใหไ้ขไ้ม่ลดและชกั

ได ้

   

 ด้านการรับประทานอาหาร     

8 ท่านเช่ือว่า การรับประทานผลไมบ้างชนิด เช่น มะละกอ ฝร่ัง  จะ

ทาํใหไ้ขไ้ม่ลดหรือสูงข้ึนได ้

   

9 ท่านเช่ือว่าการรับประทานไข่ จะทาํใหบ้าดแผลปูดโปน     

10 ท่านเช่ือว่าการรับประทานขา้วเหนียว จะทาํใหแ้ผลอกัเสบ  หาย

ชา้ 

   

11 ท่านเช่ือว่าการรับประทานผลไมบ้างชนิด เช่น สาเก ทาํใหอ้าการ

ของโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์รุนแรงข้ึน 

   

12 ท่านเช่ือว่าการรับประทานผลไมท่ี้มีรสเปร้ียว เช่น มะยม มะดนั  

ทาํใหแ้ผลอกัเสบ หายชา้ 

   

13 ท่านเช่ือว่าการด่ืมนํ้ามะพร้าว ทาํใหอ้าการปวดทอ้งรุนแรงข้ึนได ้    

14 ท่านเช่ือว่าหากเป็นสุกใสแลว้รับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูง  จะ

ทาํใหแ้ผลหายชา้ 

   

 

 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความรู้การดูแลสุขภาพ      

คาํอธิบาย แบบสอบถามส่วนน้ีเกี่ยวขอ้งกบัความรู้เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพ    ใหท่้านพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้

ตามความรู้ของท่านแลว้ทาํเคร่ืองหมาย  /  หนา้ขอ้ความท่ีถูกตอ้ง  หรือทาํเคร่ืองหมาย X หนา้ขอ้ความท่ีไม่ถูกตอ้ง 

 

คาํตอบ คาํถาม 

 ด้านการรับประทานอาหาร  

………….. 1.เน้ือปลา  ไข่ และถัว่เป็นอาหารท่ีควรกินเพราะช่วยซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ 

………….. 2.ในแต่ละวนัควรกินอาหารท่ีชอบปริมาณมากๆเพื่อใหร่้างกายไดรั้บสารอาหารเพียงพอ 

………….. 3.ไขมนัท่ีมาจากสัตวมี์อนัตรายต่อร่างกายมากกว่าไขมนัจากพืช 
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คาํตอบ คาํถาม 

 ด้านการออกกําลังกาย  

................ 4.ผูท่ี้มีโรคประจาํตวั เช่น โรคหวัใจ โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูงไม่ควรออกกาํลงักายทุกชนิด 

………….. 5.การออกกาํลงักายเสร็จใหม่ ๆ ควรอาบนํ้าทนัที เพื่อความสดช่ืนของร่างกาย 

………….. 6.เราควรออกกาํลงักาย อยา่งนอ้ย3วนั ต่อสัปดาห์ คร้ังละไม่ตํ่ากว่า30นาที 

 ด้านการดูแลอนามัยส่วนบุคคล  

………….. 7.เราควรลา้งมือก่อนรับประทานอาหารและหลงัการขบัถ่าย 

………….. 8.เราควรแปรงฟันอยา่งนอ้ยวนัละ 1 คร้ัง  

………….. 9.หลงัอาบนํ้าไม่ควรสวมเส้ือผา้ชุดเดิม ควรเปลี่ยนใหม่ทุกคร้ัง 

 ด้านการป้องกันโรค 

………….. 10.ผูสู้งอายคุวรนอนในหอ้งท่ีปิดหนา้ต่างมิดชิดเพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองและเช้ือโรคต่างๆ 

………….. 11.ผูสู้งอายคุวรตรวจสุขภาพอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

…………. 12.เม่ือเจ็บป่วยแมเ้พียงเลก็นอ้ย กไ็ม่ควรซ้ือยารับประทานเอง 

…………. 13การด่ืมสุราเพียงเลก็นอ้ยในแต่ละวนัไม่มีผลเสียต่อร่างกาย 

…………. ด้านการดูแลสุขภาพจิต 

................ 14.การใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด คือ การนอนหลบัเพียงอยา่งเดียว 

.................. 15.เม่ือรู้สึกเครียดควรทาํกิจกรรมท่ีเพลิดเพลินเพื่อผ่อนคลาย เช่น นัง่สมาธิ 

................. 16.เม่ือมีปัญหาไม่สบายใจ ควรคิดหาทางออกใหไ้ดด้ว้ยตนเอง ไม่จาํเป็นตอ้งปรึกษาใคร 

 

 

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามความเช่ือด้านสุขภาพ 

คาํอธิบาย แบบสอบถามส่วนน้ีเกี่ยวขอ้งกบัความเช่ือดา้นสุขภาพ ใหท่้านพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้แลว้ทาํ

เคร่ืองหมาย /  ลงในช่องว่างท่ีตรงว่าตรงกบัความเช่ือของท่าน โดยมีคาํตอบใหเ้ลือก 3 ระดบั ดงัน้ี 

 นอ้ย           หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเช่ือของท่านนอ้ย  

 ปานกลาง   หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเช่ือของท่านปานกลาง 

 มาก            หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัความเช่ือของท่านมาก 

 

ข้อ คาํถาม ระดับความเช่ือด้านสุขภาพ 

นอ้ย ปานกลาง มาก 

 การรับรู้ประโยชน์ของการมีพฤติกร รมสุขภาพที่ถูกต้อง     

1. ท่านเช่ือว่าการหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูง 

ช่วยป้องกนัโรคไขมนัอุดตนัได ้

   

2. ท่านเช่ือว่าการกินอาหารครบ5 หมู่ทาํใหร่้างกายแขง็แรง    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ คาํถาม ระดับความเช่ือด้านสุขภาพ 

นอ้ย ปานกลาง มาก 

3. ท่านเช่ือว่าการลา้งมือก่อนกินอาหารช่วยป้องกนัโรคติดต่อได ้    

4. ท่านเช่ือว่าแมจ้ะอยูใ่นวยัสูงอายกุค็วรออกกาํลงักายอยา่งต่อเน่ืองเพราะ

ทาํใหร่้างกายแขง็แรง 

   

5. ท่านเช่ือว่าการงดด่ืมสุรา  ช่วยลดความเส่ียงต่อโรคความดนัโลหิตสูง     

6. ท่านเช่ือว่าการตรวจสุขภาพช่วยใหท้ราบอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนและ

รักษาไดทนั 

   

7. ท่านเช่ือว่าการปฏิบติัตามคาํแนะนาํของแพทยอ์ยา่งเคร่งครัด มีผลดีต่อ

ตวัเอง 

   

8. ท่านเช่ือว่าการตรวจสุขภาพเป็นส่ิงจาํเป็น แมว้่าจะดูแลสุขภาพตนเองดี

แลว้ กต็าม 

   

 การรับรู้โทษของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง     

9. ท่านเช่ือว่าการบริโภคอาหารหวานจดัเป็นประจาํทาํใหเ้ส่ียงต่อการเป็น

โรคเบาหวานได ้

   

10. ท่านเช่ือว่าการไม่ออกกาํลงักายทาํใหร่้างกายอ่อนแอและเป็นโรคอว้นได ้    

11. ท่านเช่ือว่าการไม่รักษาความสะอาดร่างกายอาจทาํใหเ้ป็นโรคผิวหนงัได ้    

12. ท่านเช่ือว่าหากเป็นโรคแลว้ละเลยการดูแลสุขภาพ  ทาํใหอ้าการของโรค

รุนแรงข้ึนได ้

   

13. ท่านเช่ือว่าการด่ืมเคร่ืองด่ืมบางชนิด  เช่น  ชา กาแฟ  ทาํใหเ้ส่ียงต่อโรค    

14. ท่านเช่ือว่าการไม่ตรวจสุขภาพ อาจทาํใหอ้าการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนรุนแรง

ข้ึนได ้

   

15. ท่านเช่ือว่าความประมาท  ไม่ระมดัระวงั ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้    

16. ท่านเช่ือว่าการไม่รู้จกัผ่อนคลายความเครียด มีผลเสียต่อสุขภาพจิต     

 

 

ส่วนที่ 6 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม 

คาํอธิบาย แบบสอบถามส่วนน้ีเกี่ยวขอ้งกบัแรงสนบัสนุนทางสังคม  ใหท่้านพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้แลว้ทาํ

เคร่ืองหมาย /  ลงในช่องว่างท่ีตรงความเป็นจริงของท่าน  โดยมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั ดงัน้ี 

 นอ้ยท่ีสุด   หมายถึง  ท่านไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมตรงกบัขอ้ความนั้นนอ้ยท่ีสุด 

 นอ้ย           หมายถึง  ท่านไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมตรงกบัขอ้ความนั้นนอ้ย 

 ปานกลาง   หมายถึง  ท่านไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมตรงกบัขอ้ความนั้นปานกลาง 

มาก            หมายถึง ท่านไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมตรงกบัขอ้ความนั้นมาก 

 มากท่ีสุด    หมายถึง ท่านไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคมตรงกบัขอ้ความนั้นมากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ คาํถาม ระดับแรงสนับสนุนทางสังคม 

นอ้ย

ท่ีสุด 

นอ้ย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

 ด้านอารมณ์      

1 บุคคลในครอบครัวช่ืนชมท่านเม่ือท่านดูแลสุขภาพตนเองดี       

2 บุคคลในครอบครัวไดใ้หก้าํลงัใจ เม่ือท่าน เกิดความทอ้แท้

จากปัญหาส่วนตวัและปัญหาการเจ็บป่วย 

     

3 เม่ือท่านเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบายบุคคลใน ครอบครัวถาม

ถึงอาการของท่านดว้ยความเป็นห่วง 

     

4 แมจ้ะมีเร่ืองขดัแยง้เกิดข้ึน บุคคลในครอบครัวกย็งัพูดกบั

ท่านดว้ยเหตุผล ไม่แสดงอารมณ์โกรธ 

     

5 บุคคลในครอบครัวใส่ใจความเป็นอยูข่องท่าน      

 ด้านข้อมูลข่าวสาร      

6 เม่ือท่านมีปัญหาดา้นสุขภาพหรือมีส่ิงกงัวลใจ บุคคลใน

ครอบครัวไดใ้หค้าํแนะนาํแก่ท่าน 

     

7 ท่านไดรั้บคาํแนะนาํเร่ืองการรับประทานอาหารจากบุคคลใน

ครอบครัว 

     

8 บุคคลในครอบครัวไดใ้หค้าํแนะนาํเกี่ยวกบัการออกกาํลงักาย

ท่ีเหมาะสมกบัท่าน 

     

9 บุคคลในครอบครัวคน้หาความรู้เกี่ยวกบัสุขภาพ จากส่ือต่าง 

ๆ เช่น นิตยสาร โทรทศัน์  มาบอกท่าน 

     

10 เม่ือเจ็บป่วย ท่านไดรั้บคาํแนะนาํเร่ืองการพกัผ่อนและ

รับประทานอาหารท่ีเหมาะสม จากบุคลากรสาธารณสุข 

     

 ด้านส่ิงของหรือบริการ      

11 ท่านไดรั้บค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาลจาก

บุคคลในบา้น 

     

12 เม่ือท่านไม่สบาย บุคคลในครอบครัวพ่านไปพบแพทย  ์      

13 บุคคลในครอบครัวจดัเตรียมอาหารท่ีถูกหลกัโภชนาการให้

ท่านรับประทาน 

     

14 บุคคลในครอบครัวจดัซ้ือส่ิงของท่ีจาํเป็นเพื่อป้องกนั

อุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนกบัท่าน 

     

15 ท่านไดรั้บส่ิงของหรือส่ิงอาํนวยความสะดวกในการออก

กาํลงักายจากหน่วยงานของรัฐ เช่น อบต. สถานีอนามยั 

     

       

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ คาํถาม ระดับแรงสนับสนุนทางสังคม  

นอ้ย

ท่ีสุด 

นอ้ย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ท่ีสุด 

17 บุคลากรสาธารณสุขไปดูแลท่านท่ีบา้นเม่ือเจ็บป่วย ไม่

สามารถไปรับบริการท่ีสถานบริการได ้

     

 

ส่วนที่ 7 แบบสอบถามความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน    

คาํอธิบาย แบบสอบถามส่วนน้ีเกี่ยวขอ้งกบัความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน  ใหท่้านพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้แลว้

ทาํเคร่ืองหมาย /  ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน   โดยมีคาํตอบใหเ้ลือก 3 ระดบั ดงัน้ี 

 นอ้ย           หมายถึง  ท่านสามารถทาํตามขอ้ความนั้นไดน้อ้ย 

 ปานกลาง   หมายถึง  ท่านสามารถทาํตามขอ้ความนั้นไดป้านกลาง 

 มาก            หมายถึง ท่านสามารถทาํตามขอ้ความนั้นไดม้าก 

 

ข้อ คาํถาม ระดับความเช่ือประสิทธิภาพแห่ง

ตน 

นอ้ย ปานกลาง มาก 

 ด้านการรับประทานอาหาร    

1 ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 

ต่อตนเอง 

   

2 ท่านสามารถหาซ้ืออาหารท่ีปลอดภยัต่อการบริโภค    

3 ท่านสามารถปรุงอาหารง่ายๆท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายรับประทาน

เองได ้

   

4 ท่านสามารถควบคุมตนเองใหห้ลีกเลี่ยงจากอาหารใส่สีฉูดฉาดน่า

รับประทานได ้

   

5 ท่านสามารถควบคุมตนเองใหห้ลีกเลี่ยงจากขนมหวานจดัชนิด

ต่างๆได ้

   

 ด้านการออกกําลังกาย    

6 ท่านสามารถเลือกวิธีการออกกาํลงักายท่ีเหมาะกบัวยั 

ของท่านได ้

   

7 ท่านสามารถออกกาํลงักายไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวแ้ต่ละคร้ัง 

เช่น  เดินเร็วครบ 30  นาที 

   

8 ท่านสามารถควบคุมตนเองใหอ้อกกาํลงักายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง    

9 ท่านสามารถทาํงานบา้นเลก็ๆนอ้ยๆเพื่อใหร่้างกายมีการ

เคลื่อนไหวอยา่งเพียงพอ 

   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ คาํถาม ระดับความเช่ือประสิทธิภาพแห่ง

ตน 

นอ้ย ปานกลาง มาก 

 ด้านการดูแลอนามัยส่วนบุคคล     

10 ท่านสามารถตดัเลบ็มือ เทา้ ไดด้ว้ยตนเอง    

11 ท่านสามารถสระผม อาบนํ้า ไดด้ว้ยตนเอง    

12 ท่านสามารถแปรงฟันไดด้ว้ยตนเอง    

13 ท่านสามารถทาํความสะอาดเส้ือผา้ไดเ้อง    

 ด้านการป้องกันโรค    

14 ท่านสามารถสังเกตอาการผิดปกติต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองได ้    

15 ท่านสามารถปฏิบติัตามคาํแนะนาํของแพทยไ์ดห้ากมีโรค

ประจาํตวั 

   

16 ท่านงดเวน้การด่ืมสุรา ชา กาแฟ แอลกอฮฮลไ์ด ้    

17 ท่านทราบว่าควรตรวจสุขภาพเพื่อคดักรองโรคใดบา้งท่ีอาจเกิด

กบัท่าน 

   

18 ท่านสามารถป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนกบัท่านได ้    

19 แมอ้ายจุะมากข้ึนแต่ท่านกส็ามารถดูแลตนเองใหป้ราศจากโรคได ้    

 ด้านการดูแลสุขภาพจิต     

20 ท่านสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้    

21 ท่านสามารถจดัการกบัความเครียดของท่านได ้    

22 ท่านสามารถควบคุมตนเองใหมี้จิตใจแจ่มใส  

เบิกบานได ้

   

23 ท่านสามารถประเมินสุขภาพจิตของตนเองได ้    

24 ท่านสามารถใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ได ้    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่ 8 แบบสอบถามการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้   

คาํอธิบาย แบบสอบถามส่วนน้ีเกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้  ใหท่้านพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้แลว้ทาํ

เคร่ืองหมาย /  ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน   โดยมีคาํตอบใหเ้ลือก 3 ระดบั ดงัน้ี 

 นอ้ย           หมายถึง  ท่านสามารถทาํตามขอ้ความนั้นไดน้อ้ย 

 ปานกลาง   หมายถึง  ท่านสามารถทาํตามขอ้ความนั้นไดป้านกลาง 

 มาก            หมายถึง ท่านสามารถทาํตามขอ้ความนั้นไดม้าก 

 

ข้อ คาํถาม ระดับการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  

นอ้ย ปานกลาง มาก 

 การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่    

1 ท่านสามารถไปศึกษาหาความรู้ต่างๆท่ีหอ้งสมุดได ้    

2 ท่านสามารถไปหาความรู้เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพท่ีสถานี

อนามยัหรือสถานบริการสาธารณสุขได ้

   

3 ท่านสามารถไปขอรับเอกสารความรู้ต่างๆท่ีสนใจจากศูนย์

เรียนรู้ในชุมชนได ้

   

4 ท่านสามารถเขา้ร่วมประชุมเพื่อรับรู้ข่าวสารต่างๆท่ีกลุ่ม

องคก์รในชุมชนได  ้

   

5 ท่านสามารถไปศึกษาหาความรู้ท่ีวดัใกลบ้า้นได ้    

6 ท่านสามารถไปคน้ควา้ศึกษาความรู้ท่ีหน่วยงานของรัฐ

อื่นๆในชุมชนได ้เช่น อบต.   

   

 การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล    

7 ท่านสามารถไปขอคาํปรึกษาเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพจาก

เพื่อนบา้นได ้

   

8 ท่านสามารถไปขอคาํแนะนาํเกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพจาก

อาสาสมคัรสาธารณสุขได ้

   

9 ท่านสามารถไปขอความรู้เกี่ยวกบักบัการดูแลสุขภาพจาก

จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขได ้

   

10 ท่านสามารถขอคาํปรึกษาต่างๆจากผูน้าํชุมชนหรือผูรู้้ใน

ชุมชนได ้

   

11 ท่านสามารถไปสนทนาธรรมหรือแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ

กบัพระได ้

   

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนที่ 9 แบบสอบถามการช้ีนําตนเอง     

คาํอธิบาย    แบบสอบถามส่วนน้ีเกี่ยวขอ้งกบัการช้ีนาํตนเอง    ใหท่้านพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้แลว้ทาํ

เคร่ืองหมาย /  ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน   โดยมีคาํตอบใหเ้ลือก  3 ระดบั ดงัน้ี 

 นอ้ย           หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัตวัท่านนอ้ย 

 ปานกลาง   หมายถึง  ขอ้ความนั้นตรงกบัตวัท่านปานกลาง 

มาก            หมายถึง ขอ้ความนั้นตรงกบัตวัท่านมาก 

  

ข้อ คาํถาม ระดับการช้ีนําตนเอง 

นอ้ย ปาน

กลาง 

มาก 

1 ท่านเป็นคนท่ีใฝ่หาความรู้เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพอยูเ่สมอ    

2 ท่านสามารถบอกตนเองไดว้่าชอบเรียนรู้เกี่ยวกบัสุขภาพในเร่ืองใดเป็น

พิเศษ 

   

3 ท่านเช่ือว่าคนเราตอ้งรู้จกัตนเอง ประเมินภาวะสุขภาพตนเองได ้    

4 ท่านประเมินตนเองไดว้่ามีความรู้เกี่ยวกบัสุขภาพดี เพียงใด    

5 ท่านเช่ือว่าท่านไม่แก่เกินไปท่ีจะออกกาํลงักาย    

6 ท่านสามารถหาคาํตอบใหต้นเองไดเ้ม่ือเกิดความสงสัยเกี่ยวกบัสุขภาพ

ไม่ว่าเร่ืองใด 

   

7 ท่านสามารถหาแหล่งขอ้มูลดา้นสุขภาพท่ีตนเองสนใจได ้    

8 ท่านไม่ทอ้ถอยง่ายๆ หากสนใจท่ีจะเรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเกี่ยวกบั

สุขภาพ 

   

9 ท่านสามารถแบ่งเวลาเพื่อศึกษาความรู้ดา้นสุขภาพท่ีตนเองสนใจได ้    

10 ท่านสามารถนาํความรู้ดา้นสุขภาพท่ีตนเองศึกษามาปรับใชก้บัชีวิต

ตนเองได ้

   

11 ท่านกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆเกี่ยวกบัสุขภาพอยูเ่สมอ    

12 ท่านยนิดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกบัสุขภาพกบัคนอื่นๆ    

13 ท่านสามารถจดจาํความรู้เกี่ยวกบัสุขภาพท่ีท่านไดเ้รียนรู้    

14 ท่านสามารถเรียนรู้เกี่ยวกบัสุขภาพไดเ้ช่นเดียวกบัคนอื่นๆในวยั

เดียวกนั 

   

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

311 

ส่วนที่ 10 แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ  

คาํอธิบาย แบบสอบถามส่วนน้ีเกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมสุขภาพ ใหท่้านพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้แลว้ทาํ

เคร่ืองหมาย /  ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัการปฏิบติัตามความเป็นจริงของท่านในรอบ 1 เดือนท่ีผ่านมา โดยมีคาํตอบ

ใหเ้ลือก 5 ระดบั ดงัน้ี 

 ไม่เคยปฏิบติั             หมายถึง ท่านไม่เคยปฏิบติัตามขอ้ความนั้นเลย  

ปฏิบติันอ้ยคร้ัง        หมายถึง  ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นนานๆคร้ังหรือ 1- 2 วนัต่อสัปดาห์ 

 ปฏิบติับ่อยคร้ัง          หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นบ่อยคร้ังหรือ  3-4   วนัต่อสัปดาห์ 

 ปฏิบติัเป็นส่วนใหญ่  หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นเป็นส่วนใหญ่หรือ 5 - 6 วนัต่อสัปดาห์ 

 ปฏิบติัประจาํ     หมายถึง ท่านปฏิบติัตามขอ้ความนั้นเป็นประจาํหรือสมํ่าเสมอหรือทุกวนัต่อสัปดาห์ 

  

ข้อ คาํถาม ระดับการปฏิบัติ 

ไม่เคย

ปฏิบติั 

ปฏิบติั

นอ้ยคร้ัง 

ปฏิบติั

บ่อยคร้ัง 

ปฏิบติัเป็น

ส่วนใหญ่ 

ปฏิบติั

ประจาํ 

 ด้านการรับประทานอาหาร      

1 ท่านรับประทานอาหารวนัละ 3 ม้ือ      

2 ท่านรับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ ๆ      

3 ท่านรับประทานผกั และผลไม ้      

4 ท่านรับประทาน เน้ือปลา ถัว่ นม      

5 ท่านรับประทานอาหารรสเคม็จดั เช่น ผกั

ดองปลาเคม็ ปลาหมึกเคม็ 

     

6 ท่านด่ืมนํ้าสะอาดวนัละ 6-8 แกว้      

 ด้านการออกกําลังกาย      

7 ท่านออกกาํลงักายอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 

3 คร้ังๆ ละ 30นาที 

     

8 ท่านทาํกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทาํสวน ทาํงาน

บา้นปลูกตน้ไม ้รดนํ้าตน้ไม ้

     

9 ท่านบริหารกลา้มเน้ือดว้ยการแกว่งแขน 

แกว่งขาเกร็งขอ้มือ เกร็งขอ้เทา้ 

     

10 ท่านออกกาํลงักายโดยเร่ิมจากท่าเบาๆก่อน

แลว้จบลงดว้ยการยดืกลา้มเน้ือ 

     

11 เม่ือท่านตอ้งการส่ิงของท่ีอยูไ่กลจากตวั

ท่านๆจะเดินไปหยบิดว้ยตนเอง  

     

12 ท่านออกกาํลงักายในเวลาเดียวกนัเป็น

ประจาํ เช่น ตอนเชา้ หรือตอนเยน็ 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ คาํถาม ระดับการปฏิบัติ 

ไม่เคย

ปฏิบติั 

ปฏิบติั

นอ้ยคร้ัง 

ปฏิบติั

บ่อยคร้ัง 

ปฏิบติัเป็น

ส่วนใหญ่ 

ปฏิบติั

ประจาํ 

13 ท่านหยดุพกัเม่ือรู้สึกเหน่ือยเกินไปขณะ

ออกกาํลงักาย 

     

 การดูแลอนามัยส่วนบุคคล      

14 ท่านลา้งมือก่อนรับประทานอาหารและ

หลงัการขบัถ่าย 

     

15 ท่านอาบนํ้า แปรงฟันทุกวนัๆละ 2 คร้ังเชา้- 

เยน็ 

     

16 ท่านขบัถ่ายอุจจาระ และปัสสาวะเป็นเวลา      

17 ท่านนอนหลบัพกัผ่อนคืนละ6-8 ชัว่โมง      

18 ท่านเปลี่ยนเส้ือผา้หลงัอาบนํ้า      

19 ท่านทาํความสะอาดเส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม

ก่อนนาํมาสวมใส่ 

     

20 ท่านดูแลเลบ็มือเลบ็เทา้ใหส้ั้นและสะอาด      

 ด้านการป้องกันโรค      

21 ท่านจดัส่ิงแวดลอ้มภายในบา้นใหเ้ป็น

ระเบียบ เพื่อป้องกนัการสะดุด หกลม้ 

     

22 ท่านเปิดไฟใหส้ว่างเวลาเดินใน 

ตอนกลางคืน 

     

23 ท่านหมัน่สังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย      

24 ท่านปฏิบติัตามคาํแนะนาํของบุคลากร

สาธารณสุขเม่ือเจ็บป่วย หรือไม่สบาย 

     

25 ท่านเปลี่ยนอิริยาบถหรือลุกนัง่ ยนืชา้ๆ 

อยา่งระมดัระวงั เพื่อป้องกนัการหกลม้ 

     

26 ท่านจดัท่ีอยูอ่าศยัภายในบา้นใหมี้การ

ระบายถ่ายเทอากาศท่ีดี 

     

 ด้านการดูแลสุขภาพจิต      

27 ท่านพูดคุยเร่ืองสนุกสนานกบับุคคลใน

ครอบครัว เช่น  เล่านิทานใหห้ลานฟัง 

     

28 ท่านควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ใหโ้กรธง่าย       

29 ท่านไปพบปะกบัเพื่อนบา้นเพื่อคลายเหงา

หรือหาเพื่อนคุย 

     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อ คาํถาม ระดับการปฏิบัติ 

  ไม่เคย

ปฏิบติั 

ปฏิบติั

นอ้ยคร้ัง 

ปฏิบติั

บ่อยคร้ัง 

ปฏิบติัเป็น

ส่วนใหญ่ 

ปฏิบติั

ประจาํ 

30 ท่านทาํกิจกรรมกบัครอบครัว เช่น ทาํความ

สะอาดบา้น ทาํอาหาร 

     

31 ท่านไปเท่ียวพกัผ่อนกบัครอบครัว เม่ือมี

โอกาส 

     

32 ท่านหาทางผ่อนคลายเม่ือรู้สึกเครียดหรือไม่

สบายใจ  เช่น  ดูโทรทศัน์  สวดมนต ์

     

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก ง 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลที่สําคญั 
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Descriptives 
 
 Descriptive Statistics 
 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ACT1 400 0 4 2.16 1.248 
ACT2 400 0 4 1.96 1.239 
ACT3 400 0 4 1.42 1.226 
ACT4 400 0 4 2.01 1.230 
ACT5 400 0 4 1.90 1.361 
ACT6 400 0 4 1.91 1.217 
ACT7 400 0 4 1.85 1.256 
ACT8 400 0 4 1.56 1.153 
ACT9 400 0 4 2.00 1.252 
ACT10 400 0 4 1.92 1.293 
ACT11 400 0 4 1.52 1.170 
ACT12 400 0 4 1.80 1.123 
ACT13 400 0 4 1.51 1.254 
ACT14 400 0 4 1.93 1.171 
ACT15 400 0 4 1.60 1.246 
Valid N (listwise) 400         

 
  
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
CUL1 400 1 3 2.16 .775 
CUL2 400 1 3 1.79 .792 
CUL3 400 1 3 2.30 .724 
CUL4 400 1 3 1.46 .674 
CUL5 400 1 3 2.14 .828 
CUL6 400 1 3 1.99 .854 
CUL7 400 1 3 2.46 .745 
CUL8 400 1 3 1.98 .798 
CUL9 400 1 3 2.57 .671 
CUL10 400 1 3 2.47 .728 
CUL11 400 1 3 2.39 .755 
CUL12 400 1 3 2.43 .742 
CUL13 400 1 3 1.99 .844 
CUL14 400 1 3 2.36 .755 
Valid N (listwise) 400         

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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Descriptive Statistics 
 
  

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KNOWTAL 400 5.00 16.00 12.0175 2.12567 
KNOW1 400 0 1 .89 .313 
KNOW2 400 0 1 .53 .500 
KNOW3 400 0 1 .83 .376 
KNOW4 400 0 1 .84 .369 
KNOW5 400 0 1 .88 .328 
KNOW6 400 0 1 .94 .233 
KNOW7 400 0 1 .98 .156 
KNOW8 400 0 1 .42 .493 
KNOW9 400 0 1 .87 .337 
KNOW10 400 0 1 .77 .425 
KNOW11 400 0 1 .12 .322 
KNOW12 400 0 1 .91 .290 
KNOW13 400 0 1 .73 .442 
KNOW14 400 0 1 .73 .443 
KNOW15 400 0 1 .87 .337 
KNOW16 400 0 1 .73 .446 
Valid N (listwise) 400         

 
  
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BEL1 400 1 3 2.76 .508 
BEL2 400 1 3 2.87 .370 
BEL3 400 1 3 2.80 .483 
BEL4 400 1 3 2.65 .536 
BEL5 400 1 3 2.68 .570 
BEL6 400 1 3 2.79 .439 
BEL7 400 1 3 2.83 .451 
BEL8 400 1 3 2.74 .508 
BEL9 400 1 3 2.80 .444 
BEL10 400 1 3 2.72 .537 
BEL11 400 1 3 2.77 .531 
BEL12 400 1 3 2.85 .393 
BEL13 400 1 3 2.59 .541 
BEL14 400 1 3 2.71 .545 
BEL15 400 1 3 2.82 .445 
BEL16 400 1 3 2.74 .483 
Valid N (listwise) 400         

 
 

   ส
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 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
SUPP1 400 1 5 4.04 .923 
SUPP2 400 1 5 4.12 .907 
SUPP3 400 1 5 4.25 .822 
SUPP4 400 1 5 3.94 1.015 
SUPP5 400 1 5 4.18 .892 
SUPP6 400 1 5 3.99 .931 
SUPP7 400 1 5 3.99 .982 
SUPP8 400 1 5 3.87 1.002 
SUPP9 400 1 5 3.65 1.179 
SUPP10 400 1 5 3.93 1.001 
SUPP11 400 1 5 3.75 1.171 
SUPP12 400 1 5 4.18 .981 
SUPP13 400 1 5 3.87 1.063 
SUPP14 400 1 5 3.78 1.108 
SUPP15 400 1 5 3.39 1.320 
SUPP16 400 1 5 3.68 1.164 
SUPP17 400 1 5 3.53 1.205 
Valid N (listwise) 400         

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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Descriptive Statistics 
 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
SELF1 400 1 3 2.67 .536 
SELF2 400 1 3 2.55 .590 
SELF3 400 1 3 2.68 .542 
SELF4 400 1 3 2.56 .654 
SELF5 400 1 3 2.54 .643 
SELF6 400 1 3 2.46 .667 
SELF7 400 1 3 2.20 .754 
SELF8 400 1 3 2.18 .774 
SELF9 400 1 3 2.52 .613 
SELF10 400 1 3 2.60 .584 
SELF11 400 1 3 2.79 .446 
SELF12 400 1 3 2.79 .486 
SELF13 400 1 3 2.72 .508 
SELF14 400 1 3 2.66 .514 
SELF15 400 2 3 2.68 .466 
SELF16 400 1 3 2.72 .524 
SELF17 400 1 3 2.61 .569 
SELF18 400 1 3 2.51 .629 
SELF19 400 1 3 2.42 .640 
SELF20 400 1 3 2.48 .566 
SELF21 400 1 3 2.49 .588 
SELF22 400 1 3 2.50 .588 
SELF23 400 1 3 2.34 .676 
SELF24 400 1 3 2.46 .620 
Valid N (listwise) 400         

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
LEARN1 400 1 3 1.65 .727 
LEARN2 400 1 3 2.12 .727 
LEARN3 400 1 3 1.84 .709 
LEARN4 400 1 3 1.69 .749 
LEARN5 400 1 3 2.07 .775 
LEARN6 400 1 3 1.81 .784 
LEARN7 400 1 3 2.17 .717 
LEARN8 400 1 3 2.32 .734 
LEARN9 400 1 3 2.27 .705 
LEARN10 400 1 3 2.13 .726 
LEARN11 400 1 3 2.04 .753 
Valid N (listwise) 400         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
DIREC1 400 1 3 2.25 .677 
DIREC2 400 1 3 2.15 .667 
DIREC3 400 1 3 2.31 .577 
DIREC4 400 1 3 2.28 .628 
DIREC5 400 1 3 2.35 .655 
DIREC6 400 1 3 2.07 .670 
DIREC7 400 1 3 2.06 .676 
DIREC8 400 1 3 2.23 .612 
DIREC9 400 1 3 2.10 .686 
DIREC10 400 1 3 2.28 .651 
DIREC11 400 1 3 2.29 .650 
DIREC12 400 1 3 2.30 .683 
DIREC13 400 1 3 2.27 .625 
DIREC14 400 1 3 2.37 .592 
Valid N (listwise) 400         
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Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BEH1 400 1 4 3.55 .780 
BEH2 400 1 4 3.35 .868 
BEH3 400 1 4 3.19 .938 
BEH4 400 1 4 2.74 1.047 
BEH5 400 0 4 1.43 .896 
BEH6 400 0 4 2.96 1.098 
BEH7 400 0 4 2.27 1.409 
BEH8 400 0 4 2.59 1.249 
BEH9 400 0 4 2.48 1.242 
BEH10 400 0 4 2.28 1.352 
BEH11 400 0 4 3.14 1.011 
BEH12 400 0 4 2.28 1.398 
BEH13 400 0 4 2.63 1.236 
BEH14 400 0 4 3.22 1.013 
BEH15 400 0 4 3.12 1.106 
BEH16 400 0 4 3.05 1.037 
BEH17 400 0 4 3.21 .949 
BEH18 400 0 4 3.45 .812 
BEH19 400 0 4 3.35 .952 
BEH20 400 0 4 3.27 .996 
BEH21 400 1 4 3.15 .942 
BEH22 400 1 4 3.24 .958 
BEH23 400 1 4 3.03 1.008 
BEH24 400 0 4 3.03 .972 
BEH25 400 1 4 3.15 .914 
BEH26 400 1 4 3.06 1.006 
BEH27 400 0 4 2.49 1.228 
BEH28 400 0 4 2.57 1.155 
BEH29 400 0 4 2.68 1.179 
BEH30 400 0 4 2.82 1.225 
BEH31 400 0 4 2.41 1.300 
BEH32 400 0 4 2.91 1.032 
Valid N (listwise) 400         
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Descriptives 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ACT_1A 400 .00 4.00 1.8890 1.11102 
ACT_2A 400 .00 4.00 1.8485 1.03732 
ACT_3A 400 .00 4.00 1.6735 .99869 
ACTX 400 .00 4.00 1.8050 .96018 
Valid N (listwise) 400         

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
CUL_1A 400 1.00 3.00 2.0429 .51453 
CUL_2A 400 1.00 3.00 2.3118 .52104 
CULX 400 1.00 3.00 2.1773 .46796 
Valid N (listwise) 400         

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
KNOWTAL 400 5.00 16.00 12.0175 2.12567 
KNOW_1A 400 .00 1.00 .7483 .23834 
KNOW_2A 400 .00 1.00 .8858 .22269 
KNOW_3A 400 .33 1.00 .7533 .21171 
KNOW_4A 400 .00 1.00 .6313 .21157 
KNOW_5A 400 .00 1.00 .7767 .25442 
Valid N (listwise) 400         

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BEL_1A 400 1.38 3.00 2.7647 .37440 
BEL_2A 400 1.13 3.00 2.7497 .36149 
BELX 400 1.44 3.00 2.7572 .35378 
Valid N (listwise) 400         

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
SUPPX 400 1.00 5.00 3.8909 .79839 
SUPP_1A 400 1.00 5.00 4.1055 .81636 
SUPP_2A 400 1.00 5.00 3.8860 .87333 
SUPP_3A 400 1.00 5.00 3.7411 .93601 
Valid N (listwise) 400         
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 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
SELFX 400 1.33 3.00 2.5473 .37677 
SELF_1A 400 1.20 3.00 2.6015 .48361 
SELF_2A 400 1.00 3.00 2.3400 .57791 
SELF_3A 400 1.25 3.00 2.7256 .42832 
SELF_4A 400 1.67 3.00 2.5988 .39212 
SELF_5A 400 1.00 3.00 2.4545 .50850 
Valid N (listwise) 400         

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
LEARNX 400 1.00 3.00 2.0098 .55525 
LEARN_1A 400 1.00 3.00 1.8650 .60292 
LEARN_2A 400 1.00 3.00 2.1835 .61021 
Valid N (listwise) 400         

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
DIRECX 400 1.00 3.00 2.2382 .51348 
Valid N (listwise) 400         

 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BEHX 400 1.16 4.00 2.9124 .72729 
BEH_1A 400 1.00 4.00 2.8692 .62770 
BEH_2A 400 .14 4.00 2.5214 1.03711 
BEH_3A 400 .00 4.00 3.2386 .82931 
BEH_4A 400 1.00 4.00 3.1079 .85226 
BEH_5A 400 .17 4.00 2.6458 .94751 
Valid N (listwise) 400         
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Factor Analysis 

 

[DataSet1] C:\pranee\งานปเอก\kwandao\kwandao1\เกบ็จริง.sav 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

act1 2.16 1.248 400 

act2 1.96 1.239 400 

act3 1.42 1.226 400 

act4 2.01 1.230 400 

act5 1.90 1.361 400 

act6 1.91 1.217 400 

act7 1.85 1.256 400 

act8 1.56 1.153 400 

act9 2.00 1.252 400 

act10 1.92 1.293 400 

act11 1.52 1.170 400 

act12 1.80 1.123 400 

act13 1.52 1.254 400 

act14 1.93 1.171 400 

act15 1.60 1.246 400 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .921 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5485.031 

df 105 

Sig. .000 
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Communalities 

 Initial Extraction 

act1 1.000 .848 

act2 1.000 .860 

act3 1.000 .672 

act4 1.000 .772 

act5 1.000 .775 

act6 1.000 .622 

act7 1.000 .732 

act8 1.000 .726 

act9 1.000 .686 

act10 1.000 .549 

act11 1.000 .729 

act12 1.000 .795 

act13 1.000 .610 

act14 1.000 .751 

act15 1.000 .498 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 9.241 61.610  

2 1.384 9.229  

3 .717 4.777 75.616 

4 .634 4.226 79.843 

5 .553 3.690 83.532 

6 .443 2.950 86.483 
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7 .412 2.744 89.227 

8 .322 2.143 91.370 

9 .305 2.036 93.406 

10 .239 1.593 94.999 

11 .217 1.447 96.446 

12 .159 1.061 97.507 

13 .149 .993 98.500 

14 .130 .867 99.367 

15 .095 .633 100.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 61.610 9.241 61.610 61.610 

2 70.839 1.384 9.229 70.839 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

1 6.089 40.596 40.596 

2 4.537 30.243 70.839 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

 1 2 

act1 .758 .522 

act2 .747 .549 

act3 .722  

act4 .838  

act5 .828  

act6 .769  

act7 .819  

act8 .798  

act9 .792  

act10 .740  

act11 .794  

act12 .886  

act13 .775  

act14 .850  

act15 .622  

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 

act1  .884 

act2  .898 

act3  .758 

act4 .479 .737 
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act5 .452 .756 

act6 .705  

act7 .790  

act8 .807  

act9 .767  

act10 .594  

act11 .813  

act12 .749 .484 

act13 .663  

act14 .764  

act15 .693  

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 

iterations. 

 

 

Component Transformation 

Matrix 

Compon

ent 
1 2 

1 .774 .633 

2 -.633 .774 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization.  
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

cul1 2.16 .775 400 

cul2 1.79 .792 400 

cul3 2.30 .724 400 

cul4 1.46 .674 400 

cul5 2.14 .828 400 

cul6 1.99 .854 400 

cul7 2.46 .745 400 

cul8 1.98 .798 400 

cul9 2.57 .671 400 

cul10 2.47 .728 400 

cul11 2.39 .755 400 

cul12 2.43 .742 400 

cul13 1.99 .844 400 

cul14 2.36 .755 400 

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .811 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2668.900 

df 91 

Sig. .000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

cul1 1.000 .749 

cul2 1.000 .707 

cul3 1.000 .588 

cul4 1.000 .479 
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cul5 1.000 .671 

cul6 1.000 .732 

cul7 1.000 .315 

cul8 1.000 .509 

cul9 1.000 .660 

cul10 1.000 .613 

cul11 1.000 .583 

cul12 1.000 .690 

cul13 1.000 .734 

cul14 1.000 .670 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 5.311 37.933  

2 2.258 16.130  

3 1.131 8.078  

4 .975 6.963 69.104 

5 .769 5.496 74.600 

6 .689 4.924 79.524 

7 .555 3.965 83.489 

8 .441 3.151 86.640 

9 .429 3.062 89.702 

10 .403 2.879 92.581 

11 .370 2.646 95.227 

12 .287 2.050 97.277 

13 .211 1.506 98.782 

14 .170 1.218 100.000 
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Communalities 

 Initial Extraction 

cul1 1.000 .749 

cul2 1.000 .707 

cul3 1.000 .588 

cul4 1.000 .479 

cul5 1.000 .671 

cul6 1.000 .732 

cul7 1.000 .315 

cul8 1.000 .509 

cul9 1.000 .660 

cul10 1.000 .613 

cul11 1.000 .583 

cul12 1.000 .690 

cul13 1.000 .734 

cul14 1.000 .670 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 37.933 5.311 37.933 37.933 

2 54.063 2.258 16.130 54.063 

3 62.141 1.131 8.078 62.141 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Compon

ent 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

1 3.832 27.373 27.373 

2 2.881 20.575 47.948 

3 1.987 14.193 62.141 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 

cul1 .484 .581  

cul2 .675   

cul3 .604   

cul4 .521   

cul5 .683 .453  

cul6 .645  -.495 

cul7 .491   

cul8 .563   

cul9 .689   

cul10 .669   

cul11 .616   

cul12 .686   

cul13 .562  -.584 

cul14 .674 -.459  

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 3 components extracted. 
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Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 

cul1  .865  

cul2  .783  

cul3 .629   

cul4  .657  

cul5  .669  

cul6   .776 

cul7 .542   

cul8  .527 .469 

cul9 .786   

cul10 .764   

cul11 .737   

cul12 .773   

cul13   .821 

cul14 .792   

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

 

Component Transformation Matrix 

Compon

ent 
1 2 3 

1 .722 .546 .425 

2 -.681 .669 .297 

3 .122 .504 -.855 
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Component Transformation Matrix 

Compon

ent 
1 2 3 

1 .722 .546 .425 

2 -.681 .669 .297 

3 .122 .504 -.855 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.  

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

know1 .89 .313 400 

know2 .53 .500 400 

know3 .83 .376 400 

know4 .84 .369 400 

know5 .88 .328 400 

know6 .94 .233 400 

know7 .98 .156 400 

know8 .42 .493 400 

know9 .87 .337 400 

know10 .77 .425 400 

know11 .12 .322 400 

know12 .91 .290 400 

know13 .74 .442 400 

know14 .73 .443 400 

know15 .87 .337 400 

know16 .73 .446 400 
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KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .646 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1059.147 

df 120 

Sig. .000 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

know1 1.000 .636 

know2 1.000 .565 

know3 1.000 .747 

know4 1.000 .611 

know5 1.000 .634 

know6 1.000 .474 

know7 1.000 .620 

know8 1.000 .506 

know9 1.000 .663 

know10 1.000 .626 

know11 1.000 .619 

know12 1.000 .521 

know13 1.000 .630 

know14 1.000 .529 

know15 1.000 .639 

know16 1.000 .645 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 3.048 19.052  

2 1.747 10.918  

3 1.376 8.602  

4 1.226 7.661  

5 1.162 7.262  

6 1.104 6.902  

7 .977 6.104 66.502 

8 .925 5.781 72.283 

9 .750 4.690 76.972 

10 .740 4.626 81.599 

11 .651 4.067 85.665 

12 .618 3.863 89.529 

13 .496 3.102 92.631 

14 .481 3.008 95.638 

15 .367 2.294 97.933 

16 .331 2.067 100.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 19.052 3.048 19.052 19.052 

2 29.970 1.747 10.918 29.970 

3 38.573 1.376 8.602 38.573 

4 46.234 1.226 7.661 46.234 

5 53.496 1.162 7.262 53.496 
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6 60.398 1.104 6.902 60.398 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

1 2.026 12.664 12.664 

2 1.969 12.306 24.970 

3 1.520 9.503 34.472 

4 1.514 9.464 43.937 

5 1.368 8.552 52.488 

6 1.266 7.910 60.398 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 

know1  .536   .518  

know2     .509  

know3  .469    -.585 

know4 .524      

know5 .544   -.474   

know6  .487     

know7  .472     

know8  -.579     

know9     .547  

know10 .727      

know11   .462 .498   
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know12       

know13 .647      

know14 .715      

know15   .598    

know16 .700      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 6 components extracted. 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 

know1   .715    

know2      .602 

know3   .771    

know4  .773     

know5  .788     

know6    .656   

know7    .663   

know8       

know9      .737 

know10 .655      

know11     .764  

know12     -.661  

know13    .548   

know14  .507     

know15 -.643      

know16 .741      

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 17 iterations. 
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Component Transformation Matrix 

Compon

ent 
1 2 3 4 5 6 

1 .653 .620 -.261 .314 .132 .066 

2 -.013 .115 .632 .555 -.344 -.402 

3 -.553 .502 .235 .074 .608 .112 

4 .225 -.558 -.013 .390 .663 -.215 

5 .218 -.175 .468 .107 -.005 .831 

6 -.411 -.090 -.508 .651 -.236 .290 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

know1 .89 .313 400 

know2 .53 .500 400 

know3 .83 .376 400 

know4 .84 .369 400 

know5 .88 .328 400 

know6 .94 .233 400 

know7 .98 .156 400 

know8 .42 .493 400 

know9 .87 .337 400 

know10 .77 .425 400 

know11 .12 .322 400 

know12 .91 .290 400 

know13 .74 .442 400 

know14 .73 .443 400 
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know15 .87 .337 400 

know16 .73 .446 400 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .646 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1059.147 

df 120 

Sig. .000 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

know1 1.000 .312 

know2 1.000 .206 

know3 1.000 .277 

know4 1.000 .292 

know5 1.000 .300 

know6 1.000 .265 

know7 1.000 .262 

know8 1.000 .475 

know9 1.000 .215 

know10 1.000 .541 

know11 1.000 .108 

know12 1.000 .066 

know13 1.000 .427 

know14 1.000 .512 

know15 1.000 .045 

know16 1.000 .492 
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Communalities 

 Initial Extraction 

know1 1.000 .312 

know2 1.000 .206 

know3 1.000 .277 

know4 1.000 .292 

know5 1.000 .300 

know6 1.000 .265 

know7 1.000 .262 

know8 1.000 .475 

know9 1.000 .215 

know10 1.000 .541 

know11 1.000 .108 

know12 1.000 .066 

know13 1.000 .427 

know14 1.000 .512 

know15 1.000 .045 

know16 1.000 .492 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 3.048 19.052  

2 1.747 10.918  

3 1.376 8.602 38.573 

4 1.226 7.661 46.234 

5 1.162 7.262 53.496 
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6 1.104 6.902 60.398 

7 .977 6.104 66.502 

8 .925 5.781 72.283 

9 .750 4.690 76.972 

10 .740 4.626 81.599 

11 .651 4.067 85.665 

12 .618 3.863 89.529 

13 .496 3.102 92.631 

14 .481 3.008 95.638 

15 .367 2.294 97.933 

16 .331 2.067 100.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 19.052 3.048 19.052 19.052 

2 29.970 1.747 10.918 29.970 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

1 3.012 18.822 18.822 

2 1.784 11.148 29.970 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

 1 2 

know1  .536 

know2   

know3  .469 

know4 .524  

know5 .544  

know6  .487 

know7  .472 

know8  -.579 

know9   

know10 .727  

know11   

know12   

know13 .647  

know14 .715  

know15   

know16 .700  

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 

know1  .555 

know2   

know3  .503 
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know4 .539  

know5 .547  

know6  .453 

know7   

know8  -.634 

know9   

know10 .735  

know11   

know12   

know13 .653  

know14 .711  

know15   

know16 .698  

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

 

Component Transformation Matrix 

Compon

ent 
1 2 

1 .986 -.168 

2 .168 .986 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.  
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

know1 .89 .313 400 

know2 .53 .500 400 

know3 .83 .376 400 

know4 .84 .369 400 

know5 .88 .328 400 

know6 .94 .233 400 

know7 .98 .156 400 

know8 .42 .493 400 

know9 .87 .337 400 

know10 .77 .425 400 

know11 .12 .322 400 

know12 .91 .290 400 

know13 .74 .442 400 

know14 .73 .443 400 

know15 .87 .337 400 

know16 .73 .446 400 

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .646 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1059.147 

df 120 

Sig. .000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

know1 1.000 .312 

know2 1.000 .206 
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know3 1.000 .277 

know4 1.000 .292 

know5 1.000 .300 

know6 1.000 .265 

know7 1.000 .262 

know8 1.000 .475 

know9 1.000 .215 

know10 1.000 .541 

know11 1.000 .108 

know12 1.000 .066 

know13 1.000 .427 

know14 1.000 .512 

know15 1.000 .045 

know16 1.000 .492 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 3.048 19.052  

2 1.747 10.918  

3 1.376 8.602 38.573 

4 1.226 7.661 46.234 

5 1.162 7.262 53.496 

6 1.104 6.902 60.398 

7 .977 6.104 66.502 

8 .925 5.781 72.283 

9 .750 4.690 76.972 

10 .740 4.626 81.599 
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11 .651 4.067 85.665 

12 .618 3.863 89.529 

13 .496 3.102 92.631 

14 .481 3.008 95.638 

15 .367 2.294 97.933 

16 .331 2.067 100.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Rotation Sums of 

Squared Loadingsa 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 19.052 3.048 19.052 19.052 3.028 

2 29.970 1.747 10.918 29.970 1.799 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total 

variance. 

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 2 

know1  .536 

know2   

know3  .469 

know4 .524  

know5 .544  

know6  .487 

know7  .472 

know8  -.579 
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know9   

know10 .727  

know11   

know12   

know13 .647  

know14 .715  

know15   

know16 .700  

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 

Pattern Matrixa 

 Component 

 1 2 

know1  .553 

know2   

know3  .497 

know4 .541  

know5 .547  

know6  .464 

know7   

know8  -.623 

know9   

know10 .737  

know11   

know12   

know13 .654  

know14 .709  

know15   
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know16 .697  

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Promax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

Structure Matrix 

 Component 

 1 2 

know1  .557 

know2   

know3  .507 

know4 .537  

know5 .548  

know6   

know7   

know8  -.642 

know9   

know10 .735  

know11   

know12   

know13 .653  

know14 .714  

know15   

know16 .701  

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Promax with Kaiser 

Normalization. 
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Component Correlation Matrix 

Compon

ent 
1 2 

1 1.000 -.076 

2 -.076 1.000 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.   

 Rotation Method: Promax with 

Kaiser Normalization.  

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .646 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1059.147 

df 120 

Sig. .000 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

know1 .89 .313 400 

know2 .53 .500 400 

know3 .83 .376 400 

know4 .84 .369 400 

know5 .88 .328 400 

know6 .94 .233 400 

know7 .98 .156 400 

know8 .42 .493 400 

know9 .87 .337 400 

know10 .77 .425 400 
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know11 .12 .322 400 

know12 .91 .290 400 

know13 .74 .442 400 

know14 .73 .443 400 

know15 .87 .337 400 

know16 .73 .446 400 

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .646 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1059.147 

df 120 

Sig. .000 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

know1 1.000 .345 

know2 1.000 .208 

know3 1.000 .360 

know4 1.000 .447 

know5 1.000 .395 

know6 1.000 .274 

know7 1.000 .291 

know8 1.000 .475 

know9 1.000 .260 

know10 1.000 .614 

know11 1.000 .321 

know12 1.000 .264 

know13 1.000 .436 

know14 1.000 .522 
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know15 1.000 .403 

know16 1.000 .557 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 3.048 19.052  

2 1.747 10.918  

3 1.376 8.602  

4 1.226 7.661 46.234 

5 1.162 7.262 53.496 

6 1.104 6.902 60.398 

7 .977 6.104 66.502 

8 .925 5.781 72.283 

9 .750 4.690 76.972 

10 .740 4.626 81.599 

11 .651 4.067 85.665 

12 .618 3.863 89.529 

13 .496 3.102 92.631 

14 .481 3.008 95.638 

15 .367 2.294 97.933 

16 .331 2.067 100.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 19.052 3.048 19.052 19.052 

2 29.970 1.747 10.918 29.970 

3 38.573 1.376 8.602 38.573 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

1 2.975 18.595 18.595 

2 1.723 10.769 29.364 

3 1.473 9.209 38.573 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 

know1  .536  

know2    

know3  .469  

know4 .524   

know5 .544   

know6  .487  

know7  .472  

know8  -.579  

know9    

know10 .727   
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know11   .462 

know12    

know13 .647   

know14 .715   

know15   .598 

know16 .700   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 

know1  .580  

know2    

know3  .584  

know4 .598   

know5 .593   

know6    

know7    

know8  -.579  

know9    

know10 .675   

know11   .528 

know12   -.509 

know13 .660   

know14 .720   

know15   .454 

know16 .644   
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Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Compon

ent 
1 2 3 

1 .976 -.193 -.099 

2 .126 .876 -.466 

3 .177 .443 .879 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.  

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

know1 .89 .313 400 

know2 .53 .500 400 

know3 .83 .376 400 

know4 .84 .369 400 

know5 .88 .328 400 

know6 .94 .233 400 

know7 .98 .156 400 

know8 .42 .493 400 

know9 .87 .337 400 

know10 .77 .425 400 

know11 .12 .322 400 

know12 .91 .290 400 
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know13 .74 .442 400 

know14 .73 .443 400 

know15 .87 .337 400 

know16 .73 .446 400 

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .646 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1059.147 

df 120 

Sig. .000 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

know1 1.000 .345 

know2 1.000 .208 

know3 1.000 .360 

know4 1.000 .447 

know5 1.000 .395 

know6 1.000 .274 

know7 1.000 .291 

know8 1.000 .475 

know9 1.000 .260 

know10 1.000 .614 

know11 1.000 .321 

know12 1.000 .264 

know13 1.000 .436 

know14 1.000 .522 

know15 1.000 .403 
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know16 1.000 .557 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 3.048 19.052  

2 1.747 10.918  

3 1.376 8.602  

4 1.226 7.661 46.234 

5 1.162 7.262 53.496 

6 1.104 6.902 60.398 

7 .977 6.104 66.502 

8 .925 5.781 72.283 

9 .750 4.690 76.972 

10 .740 4.626 81.599 

11 .651 4.067 85.665 

12 .618 3.863 89.529 

13 .496 3.102 92.631 

14 .481 3.008 95.638 

15 .367 2.294 97.933 

16 .331 2.067 100.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 19.052 3.048 19.052 19.052 
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2 29.970 1.747 10.918 29.970 

3 38.573 1.376 8.602 38.573 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

1 2.975 18.595 18.595 

2 1.723 10.769 29.364 

3 1.473 9.209 38.573 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 

know1  .536  

know2 .410   

know3  .469  

know4 .524  .394 

know5 .544  .308 

know6  .487  

know7  .472  

know8 .373 -.579  

know9  -.420  

know10 .727   

know11   .462 

know12   -.446 

know13 .647   

know14 .715   
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know15   .598 

know16 .700   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 

know1  .580  

know2 .382   

know3  .584  

know4 .598   

know5 .593   

know6  .436  

know7   -.388 

know8  -.579  

know9   .402 

know10 .675  -.363 

know11   .528 

know12   -.509 

know13 .660   

know14 .720   

know15  .443 .454 

know16 .644  -.315 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 
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Component Transformation Matrix 

Compon

ent 
1 2 3 

1 .976 -.193 -.099 

2 .126 .876 -.466 

3 .177 .443 .879 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.  

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

bel1 2.76 .508 400 

bel2 2.87 .370 400 

bel3 2.80 .483 400 

bel4 2.65 .536 400 

bel5 2.68 .570 400 

bel6 2.79 .439 400 

bel7 2.84 .451 400 

bel8 2.74 .508 400 

bel9 2.80 .444 400 

bel10 2.72 .537 400 

bel11 2.77 .531 400 

bel12 2.85 .393 400 

bel13 2.59 .541 400 

bel14 2.71 .545 400 

bel15 2.82 .445 400 

bel16 2.74 .483 400 
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KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .925 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4290.873 

df 120 

Sig. .000 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

bel1 1.000 .571 

bel2 1.000 .662 

bel3 1.000 .715 

bel4 1.000 .471 

bel5 1.000 .500 

bel6 1.000 .643 

bel7 1.000 .653 

bel8 1.000 .666 

bel9 1.000 .681 

bel10 1.000 .702 

bel11 1.000 .702 

bel12 1.000 .583 

bel13 1.000 .406 

bel14 1.000 .578 

bel15 1.000 .608 

bel16 1.000 .575 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 8.604 53.777  

2 1.110 6.938  

3 .974 6.087 66.802 

4 .741 4.633 71.435 

5 .663 4.147 75.582 

6 .624 3.901 79.483 

7 .560 3.499 82.982 

8 .498 3.113 86.095 

9 .453 2.828 88.923 

10 .351 2.196 91.119 

11 .327 2.045 93.164 

12 .287 1.794 94.958 

13 .249 1.557 96.515 

14 .232 1.450 97.965 

15 .179 1.117 99.082 

16 .147 .918 100.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 53.777 8.604 53.777 53.777 

2 60.715 1.110 6.938 60.715 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Compon

ent 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

1 6.140 38.376 38.376 

2 3.574 22.339 60.715 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 2 

bel1 .735  

bel2 .726  

bel3 .840  

bel4 .685  

bel5 .650  

bel6 .777  

bel7 .786  

bel8 .807  

bel9 .569 .597 

bel10 .838  

bel11 .838  

bel12 .700  

bel13   

bel14 .689  

bel15 .758  

bel16 .742  

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

 1 2 

bel1 .735  

bel2 .726  

bel3 .840  

bel4 .685  

bel5 .650  

bel6 .777  

bel7 .786  

bel8 .807  

bel9 .569 .597 

bel10 .838  

bel11 .838  

bel12 .700  

bel13   

bel14 .689  

bel15 .758  

bel16 .742  

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 

bel1 .703  

bel2  .718 
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bel3 .742  

bel4 .582  

bel5 .692  

bel6 .750  

bel7 .751  

bel8 .731  

bel9  .816 

bel10 .694  

bel11 .683  

bel12  .651 

bel13  .612 

bel14 .748  

bel15 .518 .583 

bel16 .698  

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 

iterations. 

 

Component Transformation 

Matrix 

Compon

ent 
1 2 

1 .819 .573 

2 -.573 .819 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization.  
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

supp1 4.04 .923 400 

supp2 4.12 .907 400 

supp3 4.25 .822 400 

supp4 3.94 1.015 400 

supp5 4.18 .892 400 

supp6 3.99 .931 400 

supp7 3.99 .982 400 

supp8 3.87 1.002 400 

supp9 3.65 1.179 400 

supp10 3.93 1.001 400 

supp11 3.75 1.171 400 

supp12 4.18 .981 400 

supp13 3.87 1.063 400 

supp14 3.78 1.108 400 

supp15 3.40 1.320 400 

supp16 3.68 1.164 400 

supp17 3.54 1.205 400 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .927 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6909.866 

df 136 

Sig. .000 
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Communalities 

 Initial Extraction 

supp1 1.000 .797 

supp2 1.000 .710 

supp3 1.000 .765 

supp4 1.000 .748 

supp5 1.000 .858 

supp6 1.000 .808 

supp7 1.000 .729 

supp8 1.000 .722 

supp9 1.000 .710 

supp10 1.000 .673 

supp11 1.000 .745 

supp12 1.000 .839 

supp13 1.000 .836 

supp14 1.000 .839 

supp15 1.000 .779 

supp16 1.000 .847 

supp17 1.000 .845 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 10.212 60.072  

2 1.971 11.595  

3 1.064 6.261  
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4 .622 3.656 81.585 

5 .557 3.278 84.863 

6 .381 2.242 87.105 

7 .354 2.081 89.186 

8 .285 1.677 90.863 

9 .278 1.636 92.498 

10 .238 1.398 93.897 

11 .204 1.203 95.099 

12 .195 1.144 96.244 

13 .163 .956 97.200 

14 .148 .870 98.070 

15 .131 .771 98.841 

16 .110 .649 99.490 

17 .087 .510 100.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 60.072 10.212 60.072 60.072 

2 71.668 1.971 11.595 71.668 

3 77.928 1.064 6.261 77.928 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

1 6.342 37.304 37.304 

2 3.730 21.941 59.245 
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3 3.176 18.683 77.928 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 

supp1 .790   

supp2 .783   

supp3 .800   

supp4 .794   

supp5 .859   

supp6 .868   

supp7 .831   

supp8 .831   

supp9 .807   

supp10 .685   

supp11 .728   

supp12 .764   

supp13 .831   

supp14 .793   

supp15 .608 .634  

supp16 .702 .573  

supp17 .647 .636  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 
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Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 

supp1 .860   

supp2 .766   

supp3 .809   

supp4 .816   

supp5 .845   

supp6 .796   

supp7 .741   

supp8 .663   

supp9 .681   

supp10  .661  

supp11   .712 

supp12   .789 

supp13   .732 

supp14   .767 

supp15  .826  

supp16  .852  

supp17  .870  

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Compon

ent 
1 2 3 

1 .736 .478 .479 

2 -.595 .795 .120 
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3 .323 .373 -.870 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization.  

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

self1 2.67 .536 400 

self2 2.55 .590 400 

self3 2.68 .542 400 

self4 2.56 .654 400 

self5 2.55 .643 400 

self6 2.46 .667 400 

self7 2.20 .754 400 

self8 2.18 .774 400 

self9 2.52 .613 400 

self10 2.60 .584 400 

self11 2.80 .446 400 

self12 2.79 .486 400 

self13 2.72 .508 400 

self14 2.66 .514 400 

self15 2.68 .466 400 

self16 2.72 .524 400 

self17 2.61 .569 400 

self18 2.51 .629 400 

self19 2.42 .640 400 

self20 2.48 .566 400 

self21 2.49 .588 400 

self22 2.50 .588 400 
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self23 2.35 .676 400 

self24 2.46 .620 400 

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .891 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6708.792 

df 276 

Sig. .000 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

self1 1.000 .645 

self2 1.000 .701 

self3 1.000 .581 

self4 1.000 .719 

self5 1.000 .759 

self6 1.000 .616 

self7 1.000 .893 

self8 1.000 .870 

self9 1.000 .654 

self10 1.000 .620 

self11 1.000 .764 

self12 1.000 .741 

self13 1.000 .752 

self14 1.000 .609 

self15 1.000 .678 

self16 1.000 .347 

self17 1.000 .696 
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self18 1.000 .560 

self19 1.000 .613 

self20 1.000 .679 

self21 1.000 .846 

self22 1.000 .763 

self23 1.000 .705 

self24 1.000 .705 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 9.826 40.944  

2 2.804 11.685  

3 1.757 7.319  

4 1.071 4.462  

5 1.057 4.404  

6 .948 3.949 72.763 

7 .838 3.493 76.256 

8 .714 2.975 79.231 

9 .624 2.602 81.833 

10 .534 2.224 84.057 

11 .509 2.122 86.178 

12 .458 1.907 88.085 

13 .414 1.723 89.809 

14 .368 1.534 91.343 

15 .309 1.286 92.629 

16 .275 1.146 93.775 
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17 .261 1.089 94.864 

18 .245 1.019 95.883 

19 .221 .921 96.804 

20 .193 .802 97.606 

21 .169 .703 98.309 

22 .166 .692 99.001 

23 .127 .527 99.529 

24 .113 .471 100.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 40.944 9.826 40.944 40.944 

2 52.628 2.804 11.685 52.628 

3 59.947 1.757 7.319 59.947 

4 64.410 1.071 4.462 64.410 

5 68.814 1.057 4.404 68.814 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

1 4.313 17.969 17.969 

2 4.008 16.700 34.669 

3 3.700 15.419 50.088 

4 2.510 10.458 60.546 

5 1.984 8.268 68.814 
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Total Variance Explained 

Compon

ent 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

1 4.313 17.969 17.969 

2 4.008 16.700 34.669 

3 3.700 15.419 50.088 

4 2.510 10.458 60.546 

5 1.984 8.268 68.814 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 5 

self1 .704     

self2 .799     

self3 .707     

self4 .718     

self5 .633     

self6 .727     

self7 .645   .628  

self8 .666     

self9 .697     

self10  .580    

self11 .563 .623    

self12 .563 .566    

self13 .545 .581    

self14 .681     

self15 .672     
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self16      

self17 .594    -.573 

self18 .661     

self19 .692     

self20 .574 -.563    

self21 .630 -.524    

self22 .635     

self23 .616     

self24 .682     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 5 components extracted. 

 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 5 

self1   .680   

self2   .581   

self3      

self4   .734   

self5   .814   

self6   .539   

self7     .842 

self8     .786 

self9  .585    

self10  .755    

self11  .846    

self12  .796    

self13  .844    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

376 

self14    .552  

self15    .644  

self16   .551   

self17    .762  

self18      

self19 .634     

self20 .743     

self21 .893     

self22 .796     

self23 .768     

self24 .760     

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

Component Transformation Matrix 

Compon

ent 
1 2 3 4 5 

1 .521 .450 .518 .405 .305 

2 -.598 .788 -.129 .071 -.017 

3 .595 .353 -.606 -.096 -.382 

4 .063 .004 -.462 -.151 .872 

5 .115 .228 .367 -.894 .031 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

learn1 1.65 .727 400 

learn2 2.12 .727 400 

learn3 1.85 .709 400 

learn4 1.69 .749 400 

learn5 2.08 .775 400 

learn6 1.81 .784 400 

learn7 2.17 .717 400 

learn8 2.32 .734 400 

learn9 2.27 .705 400 

learn10 2.13 .726 400 

learn11 2.04 .753 400 

 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .901 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3117.911 

df 55 

Sig. .000 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

learn1 1.000 .764 

learn2 1.000 .635 

learn3 1.000 .761 

learn4 1.000 .827 

learn5 1.000 .667 

learn6 1.000 .664 
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learn7 1.000 .578 

learn8 1.000 .748 

learn9 1.000 .730 

learn10 1.000 .784 

learn11 1.000 .649 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 6.268 56.977  

2 1.540 14.002  

3 .670 6.092 77.071 

4 .521 4.738 81.809 

5 .439 3.987 85.797 

6 .384 3.489 89.286 

7 .309 2.809 92.095 

8 .253 2.304 94.399 

9 .248 2.255 96.653 

10 .203 1.847 98.500 

11 .165 1.500 100.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 56.977 6.268 56.977 56.977 

2 70.979 1.540 14.002 70.979 
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Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 56.977 6.268 56.977 56.977 

2 70.979 1.540 14.002 70.979 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % 

1 4.432 40.287 40.287 

2 3.376 30.692 70.979 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 2 

learn1 .655 .579 

learn2 .795  

learn3 .782  

learn4 .649 .637 

learn5 .817  

learn6 .778  

learn7 .702  

learn8 .736  

learn9 .771  

learn10 .806  

learn11 .790  
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Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 

learn1  .861 

learn2 .660  

learn3  .790 

learn4  .903 

learn5 .632 .517 

learn6  .675 

learn7 .731  

learn8 .859  

learn9 .832  

learn10 .859  

learn11 .718  

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

Component Transformation 

Matrix 

Compon

ent 
1 2 

1 .782 .623 

2 -.623 .782 
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Component Transformation 

Matrix 

Compon

ent 
1 2 

1 .782 .623 

2 -.623 .782 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization.  

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation Analysis N 

direc1 2.25 .677 400 

direc2 2.15 .667 400 

direc3 2.31 .577 400 

direc4 2.29 .628 400 

direc5 2.35 .655 400 

direc6 2.07 .670 400 

direc7 2.06 .676 400 

direc8 2.23 .612 400 

direc9 2.10 .686 400 

direc10 2.28 .651 400 

direc11 2.29 .650 400 

direc12 2.30 .683 400 

direc13 2.28 .625 400 

direc14 2.38 .592 400 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

382 

KMO and Bartlett's Test 

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .929 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4632.683 

df 91 

Sig. .000 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

direc1 1.000 .657 

direc2 1.000 .673 

direc3 1.000 .645 

direc4 1.000 .530 

direc5 1.000 .600 

direc6 1.000 .583 

direc7 1.000 .641 

direc8 1.000 .671 

direc9 1.000 .678 

direc10 1.000 .658 

direc11 1.000 .628 

direc12 1.000 .630 

direc13 1.000 .631 

direc14 1.000 .609 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 8.836 63.116  

2 .912 6.517 69.632 

3 .719 5.135 74.767 

4 .591 4.221 78.988 

5 .473 3.382 82.370 

6 .420 2.999 85.369 

7 .395 2.823 88.192 

8 .367 2.623 90.814 

9 .282 2.017 92.832 

10 .264 1.883 94.714 

11 .224 1.603 96.317 

12 .214 1.528 97.845 

13 .181 1.293 99.138 

14 .121 .862 100.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 63.116 8.836 63.116 63.116 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

 1 

direc1 .811 

direc2 .821 

direc3 .803 

direc4 .728 

direc5 .775 

direc6 .763 

direc7 .801 

direc8 .819 

direc9 .824 

direc10 .811 

direc11 .793 

direc12 .794 

direc13 .794 

direc14 .780 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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DATE:  1/27/2012 
TIME:  9:36 

 
 

L I S R E L  8.72 
 
BY 
 

Karl G. Jöreskog and Dag Sörbom 
 
 
 
 

This program is published exclusively by 
Scientific Software International, Inc. 

7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005 
Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 
Website: www.ssicentral.com 

 
 
 
The following lines were read from file  
C:\pranee\§Ò¹»àÍ¡\kwandao\¢éÍÁÙÅjan12\modeljan1.SPJ: 
 
 
 Relationships 
 behav =  act cult know believ supp self  learn direct 
 Path Diagram 
 End of Problem 
 
 Sample Size =   400 
 
 
 
         Covariance Matrix        
 
               behav        act       cult       know     believ       
supp    
            --------   --------   --------   --------   --------   ----
---- 
    behav       0.50 
      act       0.22       0.95 
     cult      -0.06       0.05       0.24 
     know       0.01      -0.03      -0.01       0.02 
   believ       0.13       0.05       0.01       0.02       0.11 
     supp       0.34       0.08       0.08       0.02       0.15     
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   0.67 
     self       0.18       0.10      -0.01       0.01       0.07       
0.16 
    learn       0.26       0.26      -0.02      -0.01       0.05       
0.22 
   direct       0.28       0.16      -0.06       0.01       0.07       
0.22 
 
         Covariance Matrix        
 
                self      learn     direct    
            --------   --------   -------- 
     self       0.13 
    learn       0.10       0.31 
   direct       0.14       0.21       0.26 
 
 
 
 
 
 Number of Iterations =  0 
 
 LISREL Estimates (Maximum Likelihood)                            
 
         Structural Equations 
 
 
    behav = 0.028*act - 0.20*cult - 0.42*know + 0.36*believ + 0.16*supp 
+ 0.40*self + 0.21*learn + 0.41*direct, 
 =         (0.024)     (0.047)     (0.15)      (0.083)       (0.034)     
(0.094)     (0.058)      (0.076)       
            1.17       -4.20       -2.81        4.40          4.59        
4.22        3.61         5.36         
 
             Errorvar.= 0.15  , Rý = 0.71 
                       (0.010)            
                        13.98             
 
 
         Covariance Matrix of Independent Variables   
 
                 act       cult       know     believ       supp       
self    
            --------   --------   --------   --------   --------   ----
---- 
      act       0.95 
              (0.07) 
               13.98 
 
     cult       0.05       0.24 
              (0.02)     (0.02) 
                2.05      13.98 
 
     know      -0.03      -0.01       0.02 
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              (0.01)     (0.00)     (0.00) 
               -3.36      -3.84      13.98 
 
   believ       0.05       0.01       0.02       0.11 
              (0.02)     (0.01)     (0.00)     (0.01) 
                3.24       1.37       7.24      13.98 
 
     supp       0.08       0.08       0.02       0.15       0.67 
              (0.04)     (0.02)     (0.01)     (0.02)     (0.05) 
                2.08       3.89       2.86       9.61      13.98 
 
     self       0.10      -0.01       0.01       0.07       0.16       
0.13 
              (0.02)     (0.01)     (0.00)     (0.01)     (0.02)     
(0.01) 
                5.19      -1.68       4.49      10.24       9.60      
13.98 
 
    learn       0.26      -0.02      -0.01       0.05       0.22       
0.10 
              (0.03)     (0.01)     (0.00)     (0.01)     (0.03)     
(0.01) 
                8.47      -1.21      -1.81       5.44       8.53       
9.10 
 
   direct       0.16      -0.06       0.01       0.07       0.22       
0.14 
              (0.03)     (0.01)     (0.00)     (0.01)     (0.02)     
(0.01) 
                5.94      -4.81       1.88       7.67       8.99      
11.82 
 
 
         Covariance Matrix of Independent Variables   
 
               learn     direct    
            --------   -------- 
    learn       0.31 
              (0.02) 
               13.98 
 
   direct       0.21       0.26 
              (0.02)     (0.02) 
               11.63      13.98 
 
 
         Covariance Matrix of Latent Variables    
 
               behav        act       cult       know     believ       
supp    
            --------   --------   --------   --------   --------   ----
---- 
    behav       0.50 
      act       0.22       0.95 
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     cult      -0.06       0.05       0.24 
     know       0.01      -0.03      -0.01       0.02 
   believ       0.13       0.05       0.01       0.02       0.11 
     supp       0.34       0.08       0.08       0.02       0.15       
0.67 
     self       0.18       0.10      -0.01       0.01       0.07       
0.16 
    learn       0.26       0.26      -0.02      -0.01       0.05       
0.22 
   direct       0.28       0.16      -0.06       0.01       0.07       
0.22 
 
         Covariance Matrix of Latent Variables    
 
                self      learn     direct    
            --------   --------   -------- 
     self       0.13 
    learn       0.10       0.31 
   direct       0.14       0.21       0.26 
 
 
                           Goodness of Fit Statistics 
 
                              Degrees of Freedom = 0 
                 Minimum Fit Function Chi-Square = 0.0 (P = 1.00) 
        Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 0.00 (P = 
1.00) 
 
                  The Model is Saturated, the Fit is Perfect ! 
 
 
                           Time used:    0.047 Seconds 
 
                                  TIME:  9:37  
 
 
                                L I S R E L  8.72  
 
                                       BY  
 
                         Karl G. J”reskog & Dag S”rbom  
 
 
 
                    This program is published exclusively by  
                    Scientific Software International, Inc.  
 
                       7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100  
                        Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.   
            Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140  
        Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2005   
          Use of this program is subject to the terms specified in the  
                        Universal Copyright Convention.  
                          Website: www.ssicentral.com  
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Covariance Matrix 
 

      behav   act   cult   know   believ  supp  
behav  0.50                 
act   0.22  0.95              
cult   -0.06  0.05  0.24           
know   0.01  -0.03  -0.01  0.02        
believ   0.13  0.05  0.01  0.02  0.11     
supp   0.34  0.08  0.08  0.02  0.15  0.67  
self   0.18  0.10  -0.01  0.01  0.07  0.16  
learn   0.26  0.26  -0.02  -0.01  0.05  0.22  
direct   0.28  0.16  -0.06  0.01  0.07  0.22  

 
 

Covariance Matrix  (continued) 
 

      self   learn  direct  
self  0.13        
learn   0.10  0.31     
direct   0.14  0.21  0.26  

 
 
 
 
 
 
 Number of Iterations =  3  
 
 

LISREL Estimates (Maximum Likelihood) 
 
Structural Equations  
 
 
behav    =  - 0.19*cult - 0.44*know + 0.38*believ + 0.15*supp + 
0.41*self + 0.23*learn + 0.41*direct, Errorvar.= 0.15  ,  
R² =        (0.047)     (0.15)      (0.082)       (0.033)     (0.094)     
(0.054)      (0.076)                 (0.011)  
-4.06       -3.00        4.58          4.43        4.35        4.36         
5.34                    13.98  
 
R² = 0.71  
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Covariance Matrix of Independent Variables 
 

      act   cult   know   believ   supp  self  
act  0.95                 
   (0.07)                 
   13.98                 
cult   0.05  0.24              
  (0.02)  (0.02)              
  2.05  13.98              
know   -0.03  -0.01  0.02           
  (0.01)  (0.00)  (0.00)           
  -3.36  -3.84  13.98           
believ   0.05  0.01  0.02  0.11        
  (0.02)  (0.01)  (0.00)  (0.01)        
  3.24  1.37  7.24  13.98        
supp   0.08  0.08  0.02  0.15  0.67     
  (0.04)  (0.02)  (0.01)  (0.02)  (0.05)     
  2.08  3.89  2.86  9.61  13.98     
self   0.10  -0.01  0.01  0.07  0.16  0.13  
  (0.02)  (0.01)  (0.00)  (0.01)  (0.02)  (0.01)  
  5.19  -1.68  4.49  10.24  9.60  13.98  
learn   0.26  -0.02  -0.01  0.05  0.22  0.10  
  (0.03)  (0.01)  (0.00)  (0.01)  (0.03)  (0.01)  
  8.47  -1.21  -1.81  5.44  8.53  9.10  
direct   0.16  -0.06  0.01  0.07  0.22  0.14  
  (0.03)  (0.01)  (0.00)  (0.01)  (0.02)  (0.01)  
  5.94  -4.81  1.88  7.67  8.99  11.82  

 
Covariance Matrix of Independent Variables  (continued) 
 

      learn  direct  
learn  0.31     
   (0.02)     
   13.98     
direct   0.21  0.26  
  (0.02)  (0.02)  
  11.63  13.98  

 
 
 
 
 
 
 
Covariance Matrix of Latent Variables  (continued) 
 

      behav   act   cult   know   believ  supp  
behav  0.50                 
act   0.20  0.95              
cult   -0.06  0.05  0.24           
know   0.01  -0.03  -0.01  0.02        
believ   0.13  0.05  0.01  0.02  0.11     
supp   0.34  0.08  0.08  0.02  0.15  0.67  
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self   0.18  0.10  -0.01  0.01  0.07  0.16  
learn   0.26  0.26  -0.02  -0.01  0.05  0.22  
direct   0.28  0.16  -0.06  0.01  0.07  0.22  

 
 
Covariance Matrix of Latent Variables  (continued) 
 

      self   learn  direct  
self  0.13        
learn   0.10  0.31     
direct   0.14  0.21  0.26  

 
 

Goodness of Fit Statistics 
 
Degrees of Freedom = 1  
Minimum Fit Function Chi-Square = 1.40 (P = 0.24)  
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 1.40 (P = 0.24)  
Chi-Square Difference with 1 Degree of Freedom = 1.40 (P = 0.24)  
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 0.40  
90 Percent Confidence Interval for NCP = (0.0 ; 8.00)  
 
Minimum Fit Function Value = 0.0035  
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.0010  
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.0 ; 0.020)  
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.032  
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0 ; 0.14)  
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.44  
 
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.23  
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.23 ; 0.25)  
ECVI for Saturated Model = 0.23  
ECVI for Independence Model = 6.44  
 
Chi-Square for Independence Model with 36 Degrees of Freedom = 2499.03  
Independence AIC = 2517.03  
Model AIC = 89.40  
Saturated AIC = 90.00  
Independence CAIC = 2561.96  
Model CAIC = 309.02  
Saturated CAIC = 314.62  
 
Normed Fit Index (NFI) = 1.00  
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99  
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.028  
Comparative Fit Index (CFI) = 1.00  
Incremental Fit Index (IFI) = 1.00  
Relative Fit Index (RFI) = 0.98  
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Critical N (CN) = 1888.41  
 
 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.0027  
Standardized RMR = 0.0040  
Goodness of Fit Index (GFI) = 1.00  
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.96  
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.022  
 
 
                           Time used:    0.047 Seconds  
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ภาคผนวก จ 
แผนการสัมภาษณ์กลุ่ม 

คาํถามในการสัมภาษณ์กลุ่ม 
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 การหาแนวทางการพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์กลุ่ม(Group   

interview ) โดยใช้แบบจาํลองที่ได้จากการวจิยัระยะที่3 เป็นแนวทาง 

              คาํถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์กลุ่มเพ่ือหาแนวทางการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของ

ผูสู้งอายมีุดงัน้ี 

 

คาํถาม  

         จากผลการวิเคราะห์แบบจาํลองปัจจยัเชิงสาเหตุพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศไทย พบว่า แบบจาํลองมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มลูการวิจยั  โดย

ปัจจยัท่ีส่งผลทางบวกและมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ การช้ีนาํ

ตนเอง  ความเช่ือดา้นสุขภาพ   แรงสนบัสนุนทางสงัคม   การเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้    และความเช่ือ

ประสิทธิภาพแห่งตน          ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลทางลบและมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อพฤติกรรมสุขภาพ

ของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ ความเช่ือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน    และความรู้การดูแลสุขภาพ จากผลการวิจยั

ดงักล่าว ท่านมีแนวทางในการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายใุนเขตภูมิภาคตะวนัตก อยา่งไร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

395 

แผนการสัมภาษณ์กลุ่มเพื่อหาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ  

ในเขตภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย   

 

ลาํ 

ดบั 

กิจกรรม สถานท่ี วนัท่ี

ดาํเนินการ 

เวลา ผูเ้ขา้ร่วมสัมภาษณ์กลุ่ม 

1 การสัมภาษณ์กลุ่ม

เพื่อหาแนวทางการ

พฒันาพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอายุ

ในเขตภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศ

ไทย   คร้ังท่ี1 

เทศบาลตาํบล

กาํแพงแสน 

 

19 ม.ค. 

2555 

 

 

 

 

เวลา 09.00 

– 12.00 น. 

นายประวิทย ์ แดงสาํอาง 

นายเทง้    ตรีธญัญา 

น.ส.ญาณิศา  รังสรรคล์ิขิต 

นางสาวซ่ิวฮวย  แซ่ลิ้ม 

นายอเนก ทิมทบั 

นายพิพฒัน์  บุญวฒันวิบูลย ์

2 การสัมภาษณ์กลุ่ม

เพื่อหาแนวทางการ

พฒันาพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอายุ

ในเขตภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศ

ไทย   คร้ังท่ี2 

รพ.หว้ยพลู        

อ.นครชยัศรี 

 

 

 

27 

ม.ค.2555 

 

เวลา 14.00  

– 16.30 น. 

นางพนารัตน์  เอี่ยมสอาด 

นายสุธีร์  วิมูลชาติ 

นางมนสันนัท ์ มีศรีสุข 

นางสุทสัสี  สังขท์อง 

นายกิมจุย้  แซ่ลิ้ม 

นางไพรินทร์  พูลสุขโข 

นายกิตติศกัด์ิ  พูลสุขโข 

 

3 การสัมภาษณ์กลุ่ม

เพื่อหาแนวทางการ

พฒันาพฤติกรรม

สุขภาพของผูสู้งอายุ

ในเขตภูมิภาค

ตะวนัตกของประเทศ

ไทย   คร้ังท่ี3 

รพ.สต. 

 คลองโยง   

อ.พุทธมณฑล 

 

 

 9 ก.พ.  

2555 

 

เวลา 14.00  

– 16.30 น. 

นางสกุล   มหารัตนวงศ ์

นางสาวฐิติมา   คุม้สืบสาย 

น.ส.สุนนัทา  อยูพ่ะเนียด   

นางสุพตัรา  พรหมมินทร์ 

นางสาวอุไร  บุญญะกรรจ ์

นางสุภาภรณ์  เอี่ยมแสงศรี 

นางบุญยรัตน์  ลบแยม้ 

 

 

หมายเหตุ 

1. ผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการสัมภาษณ์กลุ่ม 

2. ผูช่้วยวิจยั   1 คน(นางสาวซ่ิวฮวย  แซ่ลิ้ม) 
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ภาคผนวก จ 
ตวัอย่างเอกสารจากบัณฑติวทิยาลยั 
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402 

ประวตัผิู้วจิยั 

 

ช่ือ – สกุล     นางสาวขวญัดาว  กล ํ่ารัตน ์

ท่ีอยู ่    27/1 หมู่ 10 ตาํบลหว้ยขวาง  อาํเภอกาํแพงแสน   

   จงัหวดันครปฐม 73140 

สถานท่ีทาํงาน   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลทุ่งกระพงัโหม  อาํเภอกาํแพงแสน   

   จงัหวดันครปฐม 73140 

 

 

ประวติัการศึกษา   

  พ.ศ.2535  สาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรการพยาบาลและการผดุงครรภ ์

       (ระดบัตน้ )  วิทยาลยัการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ราชบุรี  

  พ.ศ.2542  สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 

     วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์    มหาวิทยาลยัสุโทยัธรรมาธิราช 

  พ.ศ.2546  สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต   สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

     บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  พ.ศ.2550  ศึกษาต่อระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต    

     สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันามนุษย ์

     บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 

ประวติัการทาํงาน 

  พ.ศ.2535 - 2544  เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน  สถานีอนามยัตาํบลทุ่งกระพงัโหม 

       อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม   

  พ.ศ.2545 - ปัจจุบนั  นกัวิชาการสาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลทุ่งกระพงัโหม   

     อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม   
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