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 RUJIRANG  AKETHONG : ADJUSTMENT OF THE ELDERLIES IN NAKHON 

PATHOM MUNICIPALITY, CHANGWAT NAKHON PATHOM.  THESIS ADVISORS : KANDA 

POOPUT, Ph.D., NONGNUCH ROTJANALERT, Ed.D., AND ASSC. PROF. LIKHIT 

KARNCHANAPORN.  123  pp. 
 The purposes of this research were 1)  to find the levels of adjustment, social 
support, participation in social activities, and problem-focused coping of the elderlies in 
Nakhon Pathom Municipality, Changwat Nakhon Pathom 2)  to compare the elderlies’ 
adjustment as classified by sex, marital status, type of family, monthly income, participation in 
the elderlies’ member club and educational background, and 3)  to identify social support, 
participation in social activities and problem-focused coping as predictors of the elderlies’ 
adjustment. 

 Samples were 370 elderlies in Nakhon Pathom Municipality, derived by a 
Multistage Random Sampling Technique.  Instruments used to collect data were 
questionnaires constructed by the researcher.  Data were analyzed by percentage (%), mean 
( X ), standard deviation (S.D.), t-test, One-way ANOVA and the Stepwise Multiple 
Regression Analysis. 

 The Results showed that: 
               1. The elderlies’ social support, participation in social activities, and problem-
focused coping were at a moderate level, and adjustment was at a high level.  
 2. There were differences in the elderlies’ adjustment as classified by type of 
family, monthly income, and educational background with a statistical significance of .05.  
Moreover, there were no differences among the other variables. 
 3. Problem-focused coping, participation in social activities and social support 
were able to predict the elderlies’ adjustment at the percentage of 48.5, with a statistical 
significance of .001. 
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บทท่ี  1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 แนวโนมและจํานวนของสัดสวนประชากรสูงอายุนับเปนขอมูลพ้ืนฐานทางประชากร
ที่สะทอนการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในขนาดประชากรสูงวัยและความเร็วของการสูงอายุของ
สังคมไทย  ขอมูลลาสุดจากการคาดประมาณประชากรขององคกรสหประชาชาติในป พ.ศ. 2547 
และคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในป พ.ศ. 2546  พบวา  ทั้งจํานวน
ประชากรรวม  จํานวนประชากรสูงอายุ (อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป)  และสัดสวนประชากรสูงอายุของ
ประเทศไทยไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบันและตอไปในอนาคตขางหนา  กลาวคือ
จํานวนประชากรทั้งหมดเพิ่มจาก  ประมาณ 26.6 ลานคน ในป พ.ศ. 2503  เปน 61.4 ลานคน ในป พ.ศ. 
2543  และจะเพิ่มเปน 72.6 ลานคน ในป พ.ศ. 2568  ขณะที่จํานวนประชากรสูงอายุ  เพิ่มจาก 1.3 ลาน
คน เปน 5.7 ลานคน และ 14 ลานคน ในแตปละป พ.ศ.  เดียวกัน  เปนที่สังเกตวา  การเพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชากรสูงอายุเร็วกวาการเพิ่มของประชากรโดยรวม  กลาวคือ  ระยะเวลาที่ใชในการเพิ่ม
ขนาดประชากรเปนเทาตัวในแตละครั้งของประชากรสูงอายุส้ันลงและสั้นกวาประชากรโดยรวม  การ
เพิ่มจํานวนของประชากรสูงอายุจาก 1.3 ลานคน เปน 2.8 ลานคน ใชเวลาเพียง 25 ป  ขณะที่ประชากร
โดยรวมเพิ่มจาก 26.6 ลานคน เปน 54.6 ลานคน ใชเวลาประมาณ 30 ป  การเพิ่มของประชากรสูงอายุ
จาก 2.8 ลานคน เปน 5.7 ลานคน ใชเวลา 15 ป และจาก 6.7 ลานคน เปน 14 ลานคน ใชเวลานอยกวา 
20 ป ตามลําดับ (สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ
ผูสูงอายุ 2549 : 4-6) 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางอายุของประเทศไทยโดยมีอัตราการเขาสูสังคมสูงอายุ
อยางรวดเร็วในหลายศตวรรษที่ผานมา  ทําใหประเทศไทยกาวสูการเปนสังคมผูสูงอายุและใน
ประชากรสูงอายุเองก็อายุยืนขึ้นดวย  กลุมผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนี้นํามาซึ่งภาวะเสี่ยงและปญหาดาน
สุขภาพโดยเฉพาะการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง  เนื่องจากวัยสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมลง
ทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  เศรษฐกิจ  และสังคม  จากปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นความจําเปน         
ที่จะตองเตรียมความพรอมในระบบบริการทางสังคมและสุขภาพ เพื่อใหผูสูงอายุเขาสูภาวะสขุภาพทีด่ ี
 การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย  วัยสูงอายุเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในรูปของการเสื่อม 
มากกวาการเจริญเติบโต  ความเสื่อมดังกลาวทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของอวัยวะตาง ๆ    
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ลดลง  กอใหเกิดการเจ็บปวยไดงาย  ดังการศึกษาของนภาพร  ชโยวรรณ และจอรนโนเดล (2539 : 146)      
ที่พบวา  ผูสูงอายุไทยสวนใหญมีปญหาสุขภาพ  โดยมีอาการปวดหลัง รอยละ 68  เปนโรคไขขออักเสบ 
รอยละ 40  โรคความดันโลหิตสูง และโรคกระเพาะอาหาร รอยละ 22  และโรคหัวใจ รอยละ 13 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจเปนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานภาพ  และ
บทบาททางสังคม  เชน  จากการเปนผูนําครอบครัวมาเปนผูอาศัยหรือผูติดตาม  ภาระหนาที่ทางสังคม
ลดนอยลง  สังคมสวนใหญมองวาผูสูงอายุ  มีความสามารถ  และสมรรถภาพลดลง  มีการเกษียณอายุ
การทํางาน  ทําใหมีรายไดลดลง  สงผลกระทบตอความเปนอยู  การคบหาสมาคมกับเพื่อน  และ    
การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในสังคมคอนขางนอย  (ปญญภัทร  ภัทรกัณทากุล 2544 : 57) นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรม  มีการใชเทคโนโลยีใหม ๆ บุตร
หลานไมตองพึ่งพาหาความรูจากผูสูงอายุ  การเติบโตของสังคมเมือง  เปนสาเหตุใหหนุมสาวยาย
จากชนบทเขามาทํางานในเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น 
ผูสูงอายุถูกทอดทิ้งใหอยูตามลําพัง  (กุศล  สุนทรชาดา 2539 : 316)   ขาดการดูแลกอใหเกิดความเหงา  
ความวาเหว  อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางคานิยม  และวัฒนธรรมที่เยาวชนสมัยใหมรับเอาวัฒนธรรม
ตะวันตกเขามา  เห็นคุณคาทางวัตถุมากกวาทางจิตใจ  ทําใหทัศนคติตอผูสูงอายุเปลี่ยนไป  การเห็น
คุณคาของผูสูงอายุ  ความกตัญู  และการใหความเคารพ  นับถือตอผูสูงอายุนอยลง  การ                  
มีปฏิสัมพันธตาง ๆ ในครอบครัวจึงเปลี่ยนแปลงไป 
 การเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ  ทั้งโดย
ทางตรงและทางออม  ทําใหผูสูงอายุเกิดความเครียดไดตลอดเวลา  ดังนั้นการที่ผูสูงอายุรูจักจัดการ
กับสิ่งที่เกิดขึ้น  คือสถานการณที่กอใหเกิดความเครียด  โดยมุงแกไขปญหาโดยใชสติปญญา 
ความรู  และประสบการณของผูสูงอายุมาใชเพื่อการหาทางเลือกในการแกปญหา  ปรับอารมณ
ความรูสึกใหเหมาะสม  เปนการเผชิญปญหาที่มุงแกไขปญหาที่จะทําใหเกิดผลลัพธในการปรับตัว
อยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถทําหนาที่หรือบทบาทในสังคมไดอยางมีความสุข (Lazarus and 
Folkman 1984 : 19-21)  หากผูสูงอายุสามารถปรับตัวยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดก็อาจทํา
ใหสามารถใชชีวิตในชวงเวลาที่เหลืออยางมีความสุข  หากการปรับตัวลมเหลวก็นํามาซึ่งปญหา
สุขภาพหรือความเจ็บปวย (Goosen and Bush 1979 : 52, อางถึงใน ทัศนีย  เกริกกุลธร 2536 : 17)  
เชนเดียวกัน แอนดรู และรอย (Andrews and Roy 1991 : 19)  ไดกลาวถึงสุขภาพของบุคคลวาเปนผล
สะทอนของการปรับตัว  หรือผลจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป  ซ่ึง
ความสําเร็จในการปรับตัวจะสงเสริมใหเกิดความมั่นคงในชีวิต  และการปรับตัวของบุคคลตามทฤษฎี
ของแอนดรู และรอย (Andrews and Roy 1991 : 6-21)  กลาววา  บุคคลเปนระบบของการปรับตัวระบบ
หนึ่ง  ส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปนี้จัดเปนสิ่งนําเขาสูระบบการปรับตัว ซ่ึงเปรียบเสมือนสิ่งเรา       

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
3

ที่กระตุนใหบุคคลปรับตัว  ส่ิงเรานี้แบงเปน 3 ชนิด  คือ  ส่ิงเราตรง  ซ่ึงเปนสิ่งเราที่บุคคลกําลัง
เผชิญ  และทําใหบุคคลตองปรับตัว  ส่ิงเรารวม ไดแก ส่ิงเราอื่น ๆ ที่ปรากฏรวมอยูดวยใน
สถานการณนั้น ๆ และสิ่งเราแฝงเปนลักษณะเฉพาะของบุคคล ไดแก ความเชื่อ ทัศนคติ  เมื่อบุคคล
เผชิญกับส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีส่ิงเรามากระทบ  บุคคลจะมีการปรับตัวเพื่อรักษาสมดุล
ของระบบโดยใชกลไกการควบคุม  และกลไกการรับรูเปนพื้นฐานในการปรับตัว  ผลจากการใชกลไก
ทั้งสองจะทําใหบุคคลแสดงออกในพฤติกรรมการปรับตัว 4 ดาน  คือ  ดานรางกาย  ดาน              
อัตมโนทัศน  ดานบทบาทหนาที่  และดานการพึ่งพาระหวางกันและกัน  ซ่ึงผลของการปรับตัว
จําแนกในการปรับตัว 2 ลักษณะคือ  ลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสม  และลักษณะพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม  ถาสามารถปรับตัวไดดีก็จะมีภาวะสุขภาพที่ดี  แตถามีปญหาก็จะนํามาซึ่งการเจ็บปวย 
ดังนั้น  ถาผูสูงอายุมีการปรับตัวที่ดีก็จะทําใหมีภาวะสุขภาพทั้งกาย  จิตใจ  และสังคมดีตามไปดวย 
 การสนับสนุนทางสังคม  เปนตัวแปรดานจิตวิทยาที่มีผลตอภาวะสุขภาพ  และความ
เจ็บปวยของบุคคล  จัดเปนสวนหนึ่งของกลไกการรับรูโดยบุคคลเรียนรูที่จะใชประโยชนจากการ
สนับสนุนทางสังคมมาชวยใหการปรับตัวมีประสิทธิภาพ  ถาหากผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนจาก
บุตรหลานมากพอจะชวยทําใหผูสูงอายุมีการปรับตัวและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม  มีกําลังใจในการ
ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข  จากการศึกษาของทัศนีย  เกริกกุลธร (2536 : 51)  พบวา  ผูสูงอายุที่อยูใน
ครอบครัวขยายมีโอกาสไดรับการดูแลเอาใจใสทั้งทางดานรางกาย และจิตใจจากสมาชิกใน
ครอบครัว  ซ่ึงอาจเปนคูสมรส  บุตรหลาน  และญาติพี่นองมากกวาผูสูงอายุที่อยูในครอบครัวเดี่ยว  
สวนเชฟเฟอร และคณะ (Shaefer et al. 1981 : 387-388)  ไดกลาวถึงการสนับสนุนทางสังคมวา        
มีองคประกอบที่ใหการสนับสนุน 3 ดาน  คือ  การสนับสนุนทางอารมณ  ไดแก  ความใกลชิดสนิท
สนม  ความผูกพัน  ความอบอุนใจ  ความเชื่อถือและไววางใจซึ่งกันและกัน  การสนับสนุนดาน
ขอมูลขาวสาร  เปนการใหขอมูลหรือคําแนะนําในการแกปญหา  การสนับสนุนดานสิ่งของ  เปน
การชวยเหลือดวยการใหส่ิงของ  เงินทอง  และบริการ  โดยธรรมชาติของบุคคลทุกชวงวัยตองการ
ความชวยเหลือจากผูอ่ืน  และเมื่ออายุมากขึ้น  ความตองการชวยเหลือก็มีมากขึ้นตามลําดับ  ซ่ึงการ
สนับสนุนทางสังคมนี้จะชวยใหผูสูงอายุลดความเครียด  เผชิญกับความเครียดไดดีขึ้น  และมีการ
ปรับตัวที่เหมาะสม 
 การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  เปนแนวทางหนึ่งในการแกไขปญหาของผูสูงอายุ  เพื่อเปน
การสงเสริมสุขภาพกาย  จิต  และสังคมของผูสูงอายุ  การสนับสนุนใหผูสูงอายุไดมีการเขารวม
กิจกรรม  เปนสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถชวยใหผูสูงอายุมีสุขภาพกาย  และใจดีขึ้น  เนื่องจากการเขารวม
กิจกรรมกอใหเกิดประโยชนทางรางกาย  คือ  ทําใหภาวะสุขภาพทางดานรางกายดีขึ้น  สวนประโยชน
ทางดานจิตใจ  อารมณ  และสังคม  คือ  ทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี  มีความพึงพอใจในชีวิต 
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สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได  ชวยใหมีอารมณแจมใส  เบิกบาน  และอัตรา
การเกิดความวาเหว  และภาวะซึมเศราลดลง  ทําใหมีระดับปฏิสัมพันธในสังคมเพิ่มมากขึ้น  รูวา
ตนเองเปนบุคคลที่มีคุณคา และเกิดความสุข (กระแส  ชนะวงศ และ อรทัย  รวยอาจิณ 2532; 
Leitner and Leitner 1996, อางถึงใน ปญญภัทร  ภัทรกัณทากุล 2544 : 2) 
 นอกจากการสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  และการเผชิญปญหา
ที่มุงแกปญหาแลว  ยังมีปจจัยสวนบุคคลที่อาจมีผลตอการปรับตัวของผูสูงอายุ ไดแก เพศ เปนปจจัย   
ที่มีอิทธิพลตอการเผชิญปญหา และการปรับตัวดานจิตใจ (Adreason and Noris 1972 : 352-362, อางถึง
ใน อารีย   มั่งเกียราติสกุล 2543 : 4) เพศชายจะมีความเปราะบางตอการเผชิญความเครียด  เมื่อ
เปรียบเทียบกับเพศหญิงในทุกอายุ ดังนั้น เพศชายจึงเสี่ยงตอการเกิดการปรับตัวที่ผิดปกติไดงาย 
และนอยกวา (วันเพ็ญ  บุญประกอบ 2534 : 76, อางถึงใน อารีย  มั่งเกียรติสกุล 2543 : 4) 
 สถานภาพสมรส  ผูสูงอายุที่ไดอยูกับคูสมรสมีโอกาสที่จะไดรับความรัก  ความอบอุน 
และการดูแลเอาใจใสทําใหรูสึกวาตนเองมีที่พึ่ง  มีเพื่อนคูคิด  อันจะเปนการสงเสริมใหผูสูงอายุที่อยู
กับคูสมรสมีการปรับตัวที่ดี  จากการศึกษาพบวา  ผูเกษียณอายุราชการที่มีสถานภาพสมรสคูมีการ
ปรับตัวดีกวาผูที่มีสถานภาพสมรส  โสด  หมาย  หยา  แยก (เบญจมา  เลาหพูนรังษี 2534 : 63)  
 ลักษณะครอบครัว  ครอบครัวเปนสถาบันสําคัญที่ทําหนาที่ดูแล  และตอบสนองความ
ตองการพื้นฐานดานรางกาย  จิตใจ  และสังคม  ครอบครัวขยายจะสามารถตอบสนองความตองการ
แกผูสูงอายุไดโดยไมเปนภาระหนักมาก  สวนครอบครัวเดี่ยวเปนครอบครัวอิสระแตหางเหินจาก
ญาติพี่นองอาจทําใหเกิดความวาเหว  ขาดความอบอุนได (สุพัตรา  สุภาพ 2531 : 37-38)  ดังนั้น 
ลักษณะครอบครัวจึงอาจจะมีผลตอการปรับตัวของผูสูงอายุ 
 รายได  เปนส่ิงที่จําเปนในชีวิตเปนส่ิงที่ใชแลกเปลี่ยนสิ่งของตาง ๆ ที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต  การมีรายไดต่ําไมเพียงพอในการจัดหาปจจัยที่ตอบสนองความตองการพื้นฐานของบุคคล 
ยอมกอใหเกิดความยากลําบากในการดํารงชีพและการปรับตัว  และจากการศึกษาเกี่ยวกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและรายได  พบวา  ผูสูงอายุไทยมีปญหากับเรื่องรายไดสําหรับการยังชีพอยูพอสมควร  
รายไดที่ไดรับไมพอแกการเลี้ยงชีพ (บรรลุ  ศิริพานิช 2542 : 137) 
 การเขารวมชมรมผูสูงอายุ  ผูสูงอายุยังคงมีความตองการทางสังคมที่จะเปนผูมีความ
กระฉับกระเฉง  กระตือรือรน  และตองการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ใหเหมือนอยูในวัยกลางคนมากทีสุ่ด  
ซ่ึงทฤษฎีกิจกรรม Brown (1990 : 58, อางถึงใน ปญญภัทร  ภัทรกัณทากุล 2544 : 22) กลาววา  การไม
มีกิจกรรมจะเปนผลใหระดับความสุขในชีวิตต่ํา  มีความรูสึกไรคุณคา  และจะเปนผูปรับตัวใหเขา
กับวัยและสิ่งแวดลอมไดยาก  ดังการศึกษาของ    เต็มเดือน  ศรีสอง (2544 : 127) พบวา  ผูสูงอายุที่
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เปนสมาชิกของชมรมผูสูงอายุมีการพบปะสังสรรคทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนวัยเดียวกันเปนประจํา  
ทําใหสามารถปรับตัวปรับใจไดอยางเหมาะสม มีปญหาสุขภาพจิตนอย 
 ระดับการศึกษา  เปนส่ิงสําคัญตอการพัฒนาความรู ทักษะ ศักยภาพ และความสามารถ
ในการปรับตัวของบุคคล (ผองพรรณ  เกิดพิทักษ 2530 : 96, อางถึงใน อารีย  มั่งเกียรติสกุล 2543 : 
13)  ซ่ึงผลการวิจัยของกุลธิดา  พานิชกุล  (2536 : 82) สนับสนุนวา ผูปวยที่มีระยะเวลาไดรับ
การศึกษามากจะปรับตัวไดดีกวาผูปวยที่มีระยะเวลาไดรับการศึกษานอย 
 จากผลการศึกษาดังกลาวพบวา  การสนับสนุนทางส ังคม  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  
และการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  มีผลตอการปรับตัวของผูสูงอายุในประเทศไทย ดังนั้น  การ
สนับสนุนใหผูสูงอายุมีการปรับตัวที่ดีจึงควรจัดกิจกรรมหรือกระตุนใหครอบครัว  ชุมชน  และ
สังคม  ตระหนักในการชวยกันสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และสามารถพึ่งตนเองได  
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  ซ่ึงระบุไวอยางชัดเจน แตส่ิงที่สําคัญที่ผูสูงอายุ
ตองปรับตัวคือทั้งภายใน  และภายนอก  ภายในหมายถึงการรับรูวาตัวเองมีคุณคา  มีประโยชนตอ
สังคม  มีการเขารวมกิจกรรมทางสังคมภายนอก  คือสังคมตองกระตุนใหเขารวมกิจกรรมทั้งใน
ครอบครัวและนอกครอบครัว  เพื่อชวยใหมีการเคลื่อนไหวรางกายและสรางความสัมพันธได
เหมาะสม  เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ผลจากการปรับตัวของผูสูงอายุดังกลาวจะเปนการรักษาความ
สมดุลของชีวิต  ทําใหมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่ดี  ซ่ึงเปนการชวยลดภาระของรัฐบาลทั้งดานการ
รักษาพยาบาลและสวัสดิการตาง ๆ 
 จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 56 กิโลเมตร ปจจุบัน
ชุมชนเมืองไดขยายตัวเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วและมีชุมชนอยูหนาแนน  มีความตองการดาน
บริการสาธารณะเพิ่มมากขึ้น  กระทรวงมหาดไทยจึงเห็นชอบใหมีการเปลี่ยนฐานะเทศบาลเมือง
เปนเทศบาลนครนครปฐม  วิถีการดําเนินชีวิตของประชากรในเขตเทศบาลสวนใหญประกอบอาชีพ
ดานเกษตรกรรม  เมื่อมีความเจริญมากขึ้น  มีผูยายถ่ินฐานเขามาในเขตเทศบาล  จึงเปนแหลงที่นัก
ลงทุนไดใหความสําคัญ  ทําใหปรับเปลี่ยนจากชุมชนเกษตรกรรมมาเปนชุมชนอุตสาหกรรม  คน
รุนหนุมสาวตองทํางานหนักเพื่อสรางตัว  และใชเวลาในการตระเตรียมทรัพยสินสําหรับครอบครัว
ในอนาคต  ครอบครัวสวนใหญมีผูสูงอายุอยูบานเพียงลําพัง  ตองรับภาระในการเลี้ยงบุตรหลาน 
จากการสํารวจผูสูงอายุในเขตเทศบาล  พบวามีผูสูงอายุจํานวน 4,890 คน (สํานักทะเบียนทองถ่ิน 
เทศบาลนครนครปฐม 2547 : 6)  มีการเปลี่ยนแปลงของรางกายตามวัย  และเกิดความหางเหินกับ
คนในครอบครัว  ถาไมมีผูใหคําปรึกษาทําใหผูสูงอายุตองเผชิญอยูกับปญหาและความเครียดเพียง
ลําพังซ่ึงนําไปสูปญหาทางสุขภาพ  และไมสามารถปรับตัวไดดี 
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 ผูวิจัยเปนพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาลนครปฐม  ทําหนาที่ในการบริการดาน
การสงเสริมปองกันสุขภาพของชุมชนในโรงพยาบาล  ไดเห็นปญหาจากรายงานผูสูงอายุที่มารับ
บริการในโรงพยาบาลนครปฐม แผนกผูปวยนอก ป พ.ศ. 2547 จํานวน 9,681 ราย ป พ.ศ. 2548 
จํานวน 10,406 ราย และป พ.ศ. 2549 จํานวน 11,535 ราย ตามลําดับ ซ่ึงเปนกลุมประชากรที่เพิ่ม
มากขึ้นทุกป  และพบวามีปญหาสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจ เชน โรคความ
ดันโลหิตสูง  เบาหวาน  โรคหลอดเลือด  โรคเครียด  ตองเขารับการรักษาอยูในโรงพยาบาล  ทําให
ตองสูญเสียคาใชจายในการรักษา  หรือบางครั้งตองเปนภาระของครอบครัว  ตองสูญเสียหนาที่การ
งานเพื่อมาดูแลผูสูงอายุ  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทาง
สังคม  และการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  วาสามารถทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุ  ในเขต
เทศบาลนครนครปฐมไดหรือไม  เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุมีการปรับตัวที่ดี  
เหมาะสม  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ไมเปนภาระของครอบครัว  สามารถดําเนินชีวิตอยูใน
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไดอยางมีความสุข  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการปรับตัว  การสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  
การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  ของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัด
นครปฐม  จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ลักษณะครอบครัว รายได    
การเขารวมชมรมผูสูงอายุ  และระดับการศึกษา 
 3. เพื่อศึกษาการสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  การเผชิญปญหา
ที่มุงแกปญหา  เปนปจจัยที่สามารถทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 

ปญหาการวิจัย 
 1. ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม  มีการปรับตัว  การสนับสนุนทางสังคม  การเขา
รวมกิจกรรมทางสังคม  และการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  อยูในระดับใด 
 2. ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐมที่มีขอมูลสวนบุคคล ไดแก  
เพศ  สถานภาพสมรส  ลักษณะครอบครัว  รายได  การเขารวมชมรมผูสูงอายุ และมีระดับการศึกษา
ตางกัน  มีการปรับตัวแตกตางกันหรือไม อยางไร 
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 3. การสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  การเผชิญปญหาที่มุง
แกปญหาเปนปจจัยที่สามารถทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัด
นครปฐม  หรือไม  อยางไร 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐมที่มีเพศตางกัน  มีการปรับตัวแตกตางกัน 
 2. ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐมที่มีสถานภาพสมรสตางกัน  มีการปรับตัว
แตกตางกัน 
 3. ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐมที่มีลักษณะครอบครัวตางกัน  มีการปรับตัว
แตกตางกัน 
 4. ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐมที่มีรายไดตางกัน  มีการปรับตัวแตกตางกัน 
 5. ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐมที่เขารวมชมรมผูสูงอายุตางกัน มีการปรับตัว
แตกตางกัน 
 6. ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐมที่มีระดับการศึกษาตางกัน  มีการปรับตัว
แตกตางกัน 
 7. การสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  และการเผชิญปญหาที่มุง
แกปญหาเปนปจจัยที่สามารถทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ทําการศึกษาการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม และ
กาํหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 
 1. ขอบเขตประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก  ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึน้ไป  ทัง้เพศชาย
และเพศหญิงที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  จํานวน 4,890 คน                
(สํานักการทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลนครนครปฐม 2547 : 6) 
 2. ขอบเขตกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครนครปฐม ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร  ยามาเน 
(Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สําหรับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดขนาดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 370 คน และสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 
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 3. ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย ประกอบดวย 
  3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก 
   3.1.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ  สถานภาพสมรส  ลักษณะครอบครัว  
รายได  การเขารวมชมรมผูสูงอายุ และระดับการศึกษา 
   3.1.2 การสนับสนุนทางสังคม 
   3.1.3 การเขารวมกิจกรรมทางสังคม 
   3.1.4 การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา 
  3.2 ตัวแปรตาม  ไดแก  การปรบัตัว 

ขอตกลงเบื้องตน 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติของผูสูงอายุที่เปนกลุมตัวอยางไวดังนี้ 
 1. มีการรับรู และมีสติสัมปชัญญะดี ไมมีประวัติเปนโรคจิต โรคประสาท 
 2. มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด  การฟง  และสามารถตอบแบบสัมภาษณได 
 3. มีความยินดี และเต็มใจที่จะใหสัมภาษณ  

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การปรับตัว หมายถึง การกระทํา ความรูสึก และความคิดเห็นของผูสูงอายุ               
ที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และภายนอกรางกาย โดยผูสูงอายุสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไดเหมาะสม  สามารถเขาใจการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย  จิตใจ และสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อ
การมีสุขภาพดีทั้งกายและใจตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy 1991) ซ่ึง
ประกอบดวยการปรับตัว 4 ดาน ดังนี้ 
  1.1 การปรับตัวดานรางกาย หมายถึง  ผูสูงอายุมีการปฏิบัติตัวอยางถูกตองตอการ
เปลี่ยนแปลงดานรางกาย  การทําหนาที่ของอวัยวะตาง ๆ ในรางกายที่ลดลงในดานการไดรับอากาศ
บริสุทธิ์  การนอนหลับไดสนิท  นอนในที่มีอากาศถายเทไดดี  ไมอับชื้น  การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน  ยอยงาย  การออกกําลังกาย  เชน  การเดิน  การรําไมพลอง  ช่ีกง แอโรบิค และมีการทํา             
กิจกรรมที่ชอบ เชน ไปวัด  ฝกสมาธิ  ฟงเพลง  พบปะกับเพื่อน   
  1.2 การปรับตัวดานอัตมโนทัศน  หมายถึง  ผูสูงอายุสามารถปรับตัวในดาน ความ
มั่นคงจิตใจที่เกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดของตนเองตอสภาพรางกาย  ภาพลักษณที่มีตอตนเอง 
ความรูสึกที่บุคคลอื่นมีตอตนเองในดานการยอมรับในการเปลี่ยนแปลง และพอใจในรูปรางหนาตา  
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สภาพรางกายที่เสื่อมลง  การรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีประโยชนตอครอบครัว และการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เชน  งานไมประสบความสําเร็จ และสูญเสียบุคคลใกลชิด 
  1.3 การปรับตัวตามบทบาทหนาที่ หมายถึง  ผูสูงอายุมีการปฏิบัติตัว และมีความคิด
ทางบวกเกี่ยวกับการปรับตัวทางสังคม และบทบาทของตนเองตอครอบครัวที่เปล่ียนไป  เชน จาก
การเคยเปนหัวหนาครอบครัวกลับมาเปนเพียงสมาชิกในครอบครัว การทํางานนอกบานกลายเปน         
ผูดูแลบาน หรือเล้ียงหลาน  โดยไมคิดวาตนเองเปนภาระของครอบครัว 
  1.4 การปรับตัวดานการพึ่งพาระหวางกันและกัน หมายถึง  ผูสูงอายุ สามารถ 
ปรับตัวทางสังคมกับครอบครัวในการมีสัมพันธภาพที่ดีทั้งการเปนผูให และผูรับความรัก ความ
ชวยเหลือ หวงใยอยางเหมาะสม ในการชวยเหลือตนเอง และพึ่งพาผูอ่ืนดานการดูแลสุขภาพ การ
ปฏิบัติกิจกรรมในสิ่งที่ตนเองทําได  การใหความชวยเหลือบุคคลในครอบครัวในส่ิงที่สามารถชวย
ได และการขอความชวยเหลือในสิ่งที่ตนเองไมสามารถทําได 
 2. ผูสูงอายุ หมายถึง ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ทั้งเพศชาย และเพศหญิงที่อาศัยอยูใน
เขตเทศบาลนครนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 3. ขอมูลสวนบุคคล หมายถึง ลักษณะของผูสูงอายุแตละคนไดแก เพศ สถานภาพสมรส  
รายได  ลักษณะครอบครัว  การเขารวมชมรมผูสูงอายุ และระดับการศึกษา 
  3.1 เพศ หมายถึง เพศของผูสูงอายุ ไดแก เพศหญิง และเพศชาย 
  3.2 สถานภาพสมรส หมายถึง ฐานะทางสังคมเกี่ยวกับภาวะการสมรสของผูสูงอายุ
ในปจจุบันในที่นี้แบงเปน 2 กลุม คือ 
   3.2.1 สถานภาพคู ไดแก ผูสูงอายุที่ใชชีวิตอยูรวมกับสามีหรือภรรยา 
   3.2.2 สถานภาพเดี่ยวไดแก ผูสูงอายุที่ใชชีวิตอยูเพียงคนเดียว โดยไมมีสามี
หรือภรรยา คือ เปนโสด  หมาย  หยา  หรือแยกกันอยู 
  3.3 ลักษณะครอบครัว หมายถึง ลักษณะของกลุมบุคคลที่อยูรวมกันในบานเดียวกับ
ผูสูงอายุแบงเปน 2 กลุม คือ 
   3.3.1 ครอบครัวขยาย หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบดวยผูสูงอายุ  สามี หรือ
ภรรยาของผูสูงอายุ  บุตร  หรือญาติพี่นองอยูรวมกัน 
   3.3.2 ครอบครัวเดี่ยว หมายถึง ครอบครัวที่ประกอบดวยผูสูงอายุ และสามี 
หรือภรรยา และบุตรหรือหลานเทานั้น 
  3.4 รายได หมายถึง ความเพียงพอของรายไดจากการที่ผูสูงอายุไดรับในแตละเดือน 
ซ่ึงอาจไดรับจากบุตรหลาน ญาติ เงินบํานาญ เงินชวยเหลือจากทางราชการ หรือจากการทํางานของ
ผูสูงอายุ ในที่นี้แบงเปน 2 กลุม คือ 
   3.4.1 รายไดไมเพียงพอ 
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   3.4.2 รายไดเพียงพอ 
  3.5  การเขารวมชมรมผูสูงอายุ หมายถึง ผูสูงอายุที่อยูในเขตเทศบาลนครนครปฐมได
มีการพบปะเพื่อนฝูงในวัยเดียวกัน และทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน แบงเปน 2 กลุม คือ 
   3.5.1 เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ 
   3.5.2 ไมเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ   
  3.6 ระดับการศึกษา หมายถึง คุณวุฒิสูงสุดของการศึกษาของผูสูงอายุ แบงเปน 3 
กลุม คือ 
   3.6.1   ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 
   3.6.2   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
   3.6.3   สูงกวามัธยมศึกษา 
 4. การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่ผูสูงอายุไดรับความชวยเหลือเกื้อหนุนจาก
บุคคลในครอบครัว และบุคคลในสังคมที่ผูสูงอายุมีความสัมพันธในลักษณะของการไดรับความรัก 
ความอบอุน  การไดรับความรู  คําแนะนําในเรื่องสุขภาพ  รวมทั้งขาวสารตาง ๆ ของชมรม  ชุมชน 
และการใหความชวยเหลือเร่ือง การเงิน  การใชเวลาวาง เพื่อใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตไดอยาง
เหมาะสม ซ่ึงสามารถวัดไดจากแบบสัมภาษณ การสนับสนุนทางสังคมที่ผูวิจัยดัดแปลงจากกรอบ
แนวคิดของเชพเฟอร และคณะ (Schaefer et al. 1981) ซ่ึงประกอบดวยการสนับสนุน 3 ดาน ดังนี้ 
  4.1 การสนับสนุนดานอารมณ ไดแก การที่ผูสูงอายุไดรับความรัก  ความอบอุน 
ดูแลเอาใจใสเร่ืองสุขภาพ  การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การดูแลดานการไดรับความปลอดภัย  ความ
เคารพนับถือ  ความเห็นอกเห็นใจ เมื่อมีเร่ืองไมสบายใจ  สามารถพูดคุยปญหาตาง ๆ ได 
  4.2 การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร ไดแก การที่ผูสูงอายุไดรับขอมูลการให
ความรู คําแนะนํา เกี่ยวกับการปฏิบัติตนใหมีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้งการไดรับขาวสารของชมรม            
ชุมชนในการเขารวมกิจกรรม 
  4.3 การสนับสนุนดานสิ่งของ ไดแก การที่ผูสูงอายุไดรับความชวยเหลือดานการเงิน
เพื่อใชจายในชีวิตประจําวัน  จัดหาสิ่งของบันเทิงใจ  จัดเตรียมหรือซ้ือเสื้อผาเครื่องแตงกาย และ
เครื่องใชตาง ๆ ให และสนับสนุนใหผูสูงอายุมีรายไดจากการใชเวลาวาง 
 5. การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  หมายถึง  การที่ผูสูงอายุไดเขาไปมีสวนรวม หรือเขา
ไปทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกับบุคคลอื่นในชุมชน หรือสังคมที่ตนอาศัยอยู โดยแบงกิจกรรมทาง
สังคมที่ผูสูงอายุเขาไปรวมกิจกรรมออกเปน 3 ดาน ตามกิจกรรมที่เปนพื้นฐานในชุมชน ดังนี้ 
  5.1 กิจกรรมทางศาสนา  หมายถึง การกระทําที่ผูสูงอายุปฏิบัติโดยมีสวนรวมใด ๆ  
ก็ตามที่เกี่ยวของกับศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  เชน  การไปวัดฟงเทศน  การถือศีล  การบําเพ็ญ
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กุศลในวันสําคัญทางศาสนา  การไปรวมประเพณีสรงน้ําวันสงกรานต  การไปรวมทอดกฐินหรือ
ทอดผาปา เปนตน 
  5.2 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ หมายถึง การกระทําที่ผูสูงอายุเขาไปรวมทํา    
กิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดของตนเอง เชน การเลนกีฬา  การทัศนาจร  การเขารวมงานเลี้ยง
สังสรรคชมรมตาง ๆ ในชุมชน  ซ่ึงกอใหเกิดความบันเทิงสนุกสนานผอนคลายแกตนเอง และผูอ่ืน 

  5.3 กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน หมายถึง การกระทําที่ผูสูงอายุมีสวนรวมในการ
ทําประโยชนใหชุมชนในการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอมทรัพยากรในชุมชน เชน การชวยทํา
ความสะอาดวัด  สถานีอนามัย  การปลูกตนไม  การนําของไปเยี่ยมผูปวยในโรงพยาบาล หรือสถาน
สงเคราะห  การรวมกลุมอาชีพ  การรวมกลุมแมบานในชุมชน  การเปนอาสาสมัครดูแลสุขภาพ  
การรณรงคสรางความตระหนักในชุมชน 
 6. การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา หมายถึง วิธีการที่ผูสูงอายุใชในการจัดการกับสิ่งที่
เกิดขึ้นหรือสถานการณที่กอใหเกิดความเครียด โดยมุงแกไขปญหาหรือสถานการณที่ตึงเครียด 
เพื่อใหตนเองมีความรูสึกที่ดี และยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น โดยจัดการตนเหตุของปญหาอยางเปน
ระบบ ไดแก  การวางแผนแกปญหา  การหาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปญหาเพิ่มเติม การวิเคราะหปญหา
ที่เกิดขึ้น การลงมือแกไขปญหา การนําประสบการณเดิมที่คลายคลึงมาใชเพื่อหาทางเลือก ยอมรับ
สถานการณที่เกิดขึ้นตามความจริง และพยายามแกไขใหดีขึ้น การชะลอการเผชิญปญหา  การคนหา
ผูใหความชวยเหลือ และการขอคําแนะนําจากบุคคลอื่นเพื่อจัดการกับปญหานั้น  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหทราบถึงระดับการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 
 2. ทําใหทราบถึง การสนับสนุนทางสังคม การเขารวมกิจกรรมทางสังคม การเผชิญ
ปญหา และการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม 
 3. เพื่อนําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการวางแผนและจัดโครงการเพื่อสงเสริมให
ผูสูงอายุมีการปรับตัวที่ดีเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของรางกายจิตใจและสภาพสังคมปจจุบัน
รวมทั้งเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในโรงพยาบาลและเขต       
เทศบาลนครนครปฐมตอไป 
 4. เปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผูสูงอายุในประเด็นอื่น ๆ ตอไป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 2 

 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาเรื่องการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม 
จังหวัดนครปฐมผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางใน
การสรางกรอบแนวคิด  ดังนี้ 
 1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
  -  ความหมายของผูสูงอายุ 
  -  ทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
  -  กระบวนการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ 
  -  ปญหาและความตองการของผูสูงอายุ 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัว 
  -  ความหมายของการปรับตัว 
  -  การจําแนกการปรับตัว 
 3. ทฤษฎีการปรับตัวของรอย 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม 
  -   ความหมายการสนับสนุนทางสังคม 
  -   ความสําคัญของการสนับสนุนทางสังคม 
  -   ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 
  -   แหลงสนับสนุนทางสังคม 
 5. แนวคิดเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมทางสังคม 
  -   ทฤษฎีกิจกรรม 
 6. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเผชิญปญหา 
 7. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา 

12 
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1.  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับผูสงูอายุ 

ความหมายของผูสงูอาย ุ
 ความหมายของคําวา “ผูสูงอายุ” มีหลากหลาย และผันแปรไปในแตละประเทศขึ้นอยูกับ
อายุเฉล่ียของการทํางานหรือสภาพรางกายรวมทั้งสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของแตละ
ประเทศเพื่อไวเปนเกณฑในการพิจารณาผูสูงอายุ โดยนํามาใชในการกําหนดการเขาสูวัยสูงอายุ   โดย
จัดไดดังนี้  คือ การจําแนกตามกาลเวลา (Chronological Age)และ การจําแนกอายุตามสรีรวิทยา 
(Physiological Age) 
 ชุติมา  หฤทัย (2531 : 1)  ผูสูงอายุ  หมายถึง  สภาวะที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป มีความ
ออนแอทางรางกายและจิตใจ อาจเจ็บปวยหรือ ความพิการเกิดรวมเปนวัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสูความ
เสื่อมทางรางกายและจิตใจ การเปลี่ยนแปลงจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับ พันธุกรรม ส่ิงแวดลอม และ
โภชนาการ   
 ประพิณ  วัฒนกิจ (2531 : 8)  ผูสูงอายุ  หมายถึง  ผูที่มีอายุเกิน 60 ป เปนวันที่พนจากการ
ทํางานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสํานักงานของภาคเอกชนบางแหง โดยทั่วไปผูที่กาวสูวัยนี้
จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอยางเห็นไดชัด  
 ละออง  สุวิทยาภรณ (2534 : 10)  ผูสูงอายุ   คือ ผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ตามเกณฑการปลด
เกษียณ  ซ่ึงกับกับที่ประชุมสมัชชาโลกวาดวยเร่ืองผูสูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ในป 
พ.ศ. 2525 ตกลงใหใชอายุ 60 ป เปนเกณฑมาตรฐานโลกในการกําหนดผูที่เรียกวาผูสูงอายุ  
 ศรีธรรม  ธนะภูมิ (2535 : 105)  ผูสูงอายุ   หมายถึง ผูมีอายุเร่ิมตั้งแต 60 ปขึ้นไป ภาวะชรามี
ความแตกตางกันในแตละบุคคลขึ้นอยูกับการดูแลรางกาย พันธุกรรมและพัฒนาในอดีตวัยชรา เปน
ระยะสุดทายของชีวิตอาจยาวนาน 10-20 ป หรือมากกวานั้นแตกตางกัน ถามีการเตรียมตัวเตรียมใจกอน
เขาสูวัยนี้ลวงหนามาตั้งแตวัยกลางคน จะสามารถปรับตัวรับบทบาทวัยชราไดตามสมควรแกฐานะ วัย
สูงอายุเปนวัยของการพักผอนอยางสงบ มีการพัฒนาจิตใจ สามารถปรับตัวตอสภาพตางๆ ในชีวิตได
อยางภาคภูมิ 
 สําหรับประเทศไทย ไดกําหนดวาผูสูงอายุคือที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป ตามเกณฑการปลด
เกษียณซึ่งตรงกับที่ประชุมสมัชชาโลกวาดวยเรื่อง ผูสูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ในป 
พ.ศ. 2525 ไดตกลงใหใชอายุ 60 ป เปนเกณฑมาตรฐานโลกในการที่จะกําหนดผูที่จะถูกเรียกวาเปน
ผูสูงอายุ 
 นอกจากการกําหนดบุคคลที่มีอายุ 60 ป เขาสูวัยผูสูงอายุ การศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการ
ผูสูงอายุ (Gerontology) โดยสถาบันแหงชาติเกี่ยวกับผูสูงอายุของอเมริกา (National Institution on 
Aging) กําหนดวาผูสูงอายุวัยตน (The young elderly) คือผูสูงอายุที่มีอายุ 60-74 ป และผูสูงอายุวัยทาย 
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(The old elderly) คือ ผูสูงอายุที่มีอายุ 75 ปขึ้นไป จากการประชุมสมัชชาผูสูงอายุเห็นวา ไมสมควรใชคํา
วาผูชรา แก จะทําใหผูสูงอายุรูสึกหดหู ควรใชคําวาผูสูงอายุแทน ซ่ึงคําศัพทผูสูงอายุในประเทศไทย 
บัญญัติไวโดย พลตํารวจตรีอรรถสิทธ์ิ สิทธิสุนทร เมื่อ วันที่ 1ธันวาคม ป พ.ศ.2505 จนเปนที่ยอมรับ
กันแพรหลายในปจจุบัน (สุรกุล  เจนอบรม 2537 : 3)  
 สรุปไดวา ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ดานรางกาย   จิตใจ และหนาที่การงานทางสังคม โดยแตละคนจะปรากฏอาการเสื่อมแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับพันธุกรรม ส่ิงแวดลอม ภาวะโภชนาการ และโรคภัยของแตละบุคคล ทั้งเปนผูที่ควรไดรับ
การชวยเหลือ ดูแล อุปการะจากคนในครอบครัวและสังคมเพื่อใหมีความสุข 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศ
หญิงที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 

ทฤษฎีเก่ียวกับผูสูงอายุ 
 ไดมีผูเสนอทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณของภาวะสูงอายุในลักษณะของเนื้อหาสาระที่
แตกตางกันออกไป แตอยางไรก็ตาม ยังไมมีทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใดโดยเฉพาะที่สามารถอธิบายภาวะ
สูงอายุ และการเปลี่ยนแปลงของผูสูงอายุไดอยางสมบูรณทั้งทางดานสรีระ จิตใจ และสังคม 
 1. ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological Theory) ซ่ึง สุนันทา คุมเพชร (2545 : 18-19) ได
กลาววา เปนทฤษฎีที่พยายามอธิบายสาเหตุของความชรา และกระบวนการทางชีววิทยาในวัย
สูงอายุ ประกอบดวยทฤษฎีตาง ๆ ดังนี้ 
  1.1 ทฤษฎีวาดวยคอลลาเจน (Collagen theory) ทฤษฎีนี้เช่ือวา เมื่อเขาสูวัยสูงอายุ 
สารที่เปนสวนประกอบของคอลลาเจน (Collagen) และไฟบรัสโปรตีน (Fibrous protein) จะมี
จํานวนเพิ่มขึ้นและเกิดการจับตัวกันมาก ทําใหเสนใยหดสั้นเขาปรากฏรอยยนมากขึ้น การจับตัวของ
เสนใยจะมีมากในชวงอายุ 30-50 ป บริเวณที่มีการจับตัวสูง ไดแก ผิวหนัง กระดูก กลามเนื้อ และ
หัวใจ 
  1.2 ทฤษฎีวาดวยภูมิคุมกัน (Immunological theory) ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวาเมื่ออายุ
มากขึ้นรางกายจะสรางภูมิคุมกันตามปกตินอยลง พรอมกับสรางภูมิคุมกันชนิดทําลายตัวเองมากขึ้น 
ทําใหรางกายตอสูกับเชื้อโรคไดไมดี เจ็บปวยงาย และภูมิคุมกันชนิดทําลายตัวเองจะไปทําลายเซลล
ตาง ๆ ของรางกาย โดยเฉพาะเขาไปทําลายเซลลที่เจริญเต็มที่แลวไมมีการแบงตัวใหม เชน เซลล
สมอง เซลลกลามเนื้อหัวใจ ทําใหหัวใจวายไดงาย 
  1.3 ทฤษฎีวาดวยการดูดซึมที่บกพรอง (Deprivation theory) เมื่อคนมีอายุมากขึ้น 
จะมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากความเสื่อมที่เกิดขึ้นที่ผนังเซลลของระบบตาง ๆ ภายในรางกาย 
เปนผลใหการดูดซึมหรือการสงผานออกซิเจน และสารอาหารตาง ๆ ในหลอดเลือดไปสูเซลลของ
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อวัยวะตาง ๆ ไดรับออกซิเจน และสารอาหารไมเพียงพอ อวัยวะตาง ๆ จึงเสื่อมลง 
  1.4  ทฤษฎีวาดวยการสะสม (Accumulation theory) ทฤษฎีนี้กลาววา  ในน้ําเหลือง 
(Serum) ของคนหรือสัตวที่สูงอายุมีการสะสมของสารบางอยาง ซ่ึงมีผลทําใหเซลลหยุดการ
เจริญเติบโต และสารนี้จะไมพบในน้ําเหลืองของคนหรือสัตวที่มีอายุนอย ซ่ึงปจจุบันยังไมสามารถ
สกัดสารดังกลาวออกจากน้ําเหลืองได และยังไมพบองคประกอบทางเคมี จากการทดลองสรุปไดวา 
สารที่สะสมนี้มีผลแทรกแซงขบวนการเผาผลาญของเซลล ทําใหประสิทธิภาพการซึมผานของผนัง
เซลลลดลง และทําใหการทํางานของอวัยวะตาง ๆ เส่ือมลง และเสียไปในที่สุด 
  สรุปไดวา  การสูงอายุตามแนวคิดทฤษฎีวาดวยการสูงอายุดานชีววิทยาเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เส่ือมของเซลล และอวัยวะตางๆ และการขาดประสิทธิภาพของอวัยวะ
เหลานั้น 
 2. ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) มีผูเสนอแนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยา
ผูสูงอายุ ซ่ึง สุนันทา คุมเพชร (2545 : 20) ไดกลาวไวดังนี้ 
  2.1 ทฤษฎีของอีริกสัน (Erikson’s Theory) ทฤษฎีนี้อธิบายวา วัยสูงอายุเปนชวง
ชีวิตที่มีความรูสึกสมบูรณมั่นคง และความรูสึกทอแท  ส้ินหวัง ที่มีพื้นฐานมาจากการปรับตัวในขั้น
แรก ๆ ของชีวิต  มีการปรับตัวแสวงหาความอบอุน  ความมั่นคงภายในจิตใจ  ซ่ึงจะเกิดขึ้นเมื่อ
บุคคลสามารถพัฒนาผานขั้นตาง ๆ มาไดอยางดี  สําหรับผูสูงอายุที่มีความรูสึกวาชีวิตมีคุณคา   ก็จะ
มีความรูสึกพึงพอใจในผลงานของความสําเร็จจากชวงชีวิตที่ผานมา และเกิดความรูสึกเปนสุขสงบ
ทางใจและสามารถยอมรับไดในเรื่องของความตายวาเปนสวนหนึ่งของชีวิต สวนผูสูงอายุที่ไม
สามารถปรับตัวในขั้นตาง ๆ ที่ผานมาได ก็จะเกิดความรูสึก ทอแท  ส้ินหวัง  เบื่อหนาย  คับของใจ 
รูสึกวาตนเองไมมีคุณคา  วัยสูงอายุเปนวัยสุดทายของชีวิต  ผูสูงอายุจึงควรมีความพึงพอใจในชีวิต 
รูจักหาความสุขสงบในจิตใจ  พอใจกับการมีชีวิตของตน  ไมรูสึกเสียดายเวลาที่ผานมา และยอมรับ
สภาพความเปนอยูของตนในปจจุบัน 
  2.2 ทฤษฎีพัฒนาการของเพค (Peck’s Developmental Theory) ทฤษฎีนี้ เช่ือวา 
ผูสูงอายุวัยตน คือ อายุ 55 – 75 ป และผูสูงอายุวัยปลาย คือ 75 ปขึ้น มีความแตกตางกัน ทั้งลักษณะ
นิสัยและการปฏิสัมพันธทางดานจิตวิทยาสังคม โดยผูสูงอายุมีการพัฒนา 3 ประการ คือ 
    2.2.1 ความสามารถในการแยกความแตกตางของตนกับบทบาท  ในชวงชีวิตที่
ผานมา ความภาคภูมิใจในตนเอง และความรูสึกวาตนเองมีคุณคาขึ้นอยูกับบทบาทหนาที่การงาน 
ในทางตรงกันขาม เมื่อเกษียณอายุ บางคนจะมีความรูสึกวาไรคุณคา แตถาความรูสึกภาคภูมิใจและ
ความมีคุณคาในงานไมไดมาจากตําแหนงหนาที่ที่เคยทําหลังเกษียณอายุ ความรูสึกนั้นก็ยังคงมีอยู 
เชน ผูสูงอายุที่ชอบปลูกตนไม ก็จะพึงพอใจหลังเกษียณอายุ ที่จะไดทําสิ่งที่ตองการแทนงานอาชีพ
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ที่เคยทําเปนประจํา 
   2.2.2  ความสามารถทางรางกายมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ    ถา
ผูสูงอายุนึกถึงสภาพรางกายที่ยังมีความแข็งแรง และยอมรับความสามารถทางรางกายที่ลดลง 
พยายามปรับตัวใหเหมาะสมแลวชีวิตจะพบแตความสุข แตถาผูสูงอายุนึกถึงความถดถอยของรางกาย
จะทําใหผูสูงอายุมีความสุข และความพอใจลดนอยลง 
    2.2.3 การยอมรับวารางกายของตนมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามธรรมชาติการ
ยอมรับเชนนี้ ทําใหผูสูงอายุยอมรับความตายโดยไมรูสึกหวาดกลัว ในทางตรงกันขามคนที่ยึดติดกับ
สภาพรางกายขณะที่อยูในวัยที่อายุนอยกวา ก็พยายามยืดชีวิตไวใหยาวนานที่สุดโดยไมพึงพอใจกับ
สภาพที่เปนอยู มีความหวาดกลัวกับความตาย 
  สรุปไดวาทฤษฎีวาดวยการสูงอายุจิตวิทยาเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของความรูสึก
นึกคิด และความเขาใจเกี่ยวกับตัวเองของผูสูงอายุ ตลอดจนสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมที่ผูสูงอายุ
อาศัยอยู 
 3. ทฤษฎีทางสังคมวิทยา (Sociological Theory) มีอยูหลายทฤษฎีดวยกัน  สุรกุล     
เจนอบรม (2534 : 32-37) ไดกลาวถึง ทฤษฎีทางสังคมวิทยาไวดังนี้ 
  3.1 ทฤษฎีบทบาท (Role theory) ทฤษฎีนี้ใหแนวคิดวา การปรับตัวตอการเปน
ผูสูงอายุนาจะเกี่ยวของกับทฤษฎีบทบาท คือ บุคคลผูนั้นจะรับบทบาททางสังคมที่ตางกันไปตลอด
ช่ัวชีวิตของเขา เชน บทบาทการเปนพอแม  สามีภรรยา  ฯลฯ  ความเปนอยูของบุคคลจะถูกกําหนด
โดยบทบาทหนาที่ที่ตนกําลังรับผิดชอบ  บุคคลจะอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและดีเพียงใดขึ้นอยู
กับการปฏิบัติตนตอบทบาทหนาที่ที่ตนเปนอยูไดเหมาะสมเพียงใด โดยที่อายุจะเปนองคประกอบที่
สําคัญประการหนึ่ง  ในการที่จะกําหนดบทบาทของแตละบุคคลในชวงชีวิตที่ผานมาของตนเอง อัน
จะสงผลไปถึงการยอมรับบทบาททางสังคมที่กําลังจะมาถึงหรือกําลังจะเปลี่ยนไปในอนาคต 
  3.2 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity theory) เปนทฤษฎีหนึ่งที่ทําใหมองเห็นภาพทางสังคม
ของผูสูงอายุไดมากยิ่งขึ้น ผลสรุปของทฤษฎีกิจกรรมแสดงใหเห็นวา ผูสูงอายุที่มีกิจกรรมอยูเสมอ ๆ 
จะมีบุคลิกที่กระฉับกระเฉง และมีภารกิจอยางสม่ําเสมอ ทําใหมีความพึงพอใจในชีวิตและปรับตัว
ไดดีกวาผูสูงอายุที่ปราศจากกิจกรรมหรือบทบาทหนาที่ใด ๆ มีภาพลักษณเกี่ยวกับตนเองในดานบวก 
และชอบในการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุ  ทั้งเปนการทดแทนบทบาทที่เสียไปจากการที่ตองเปน
หมาย และการเกษียณอายุจากการปฏิบัติงาน กลาวโดยสรุป ทฤษฎีนี้เชื่อวา ผูสูงอายุจะมีชีวิตที่เปน
สุขไดนั้น  ควรมีบทบาทหรือกิจกรรมทางสังคมตามสมควร เชน การมีงานอดิเรก  การเปนสมาชิก
กลุม  กิจกรรมสมาคม  ชมรม  เปนตน 
  3.3 ทฤษฎีการถดถอย (Disengagement theory) ทฤษฎีนี้ระบุวา  เปนเรื่องธรรมดา
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และหลีกเลี่ยงไมได ที่ผูสูงอายุจะตองลดกิจกรรมและบทบาททางสังคมของตนเองลงเมื่อเขาสูวัย
สูงอายุ   ผู สูงอายุพยายามจะหลีกเลี่ยงหนีจากความกดดัน  ความตึงเครียดโดยการถอนตัว 
(Withdrawal) ออกจากสังคม ซ่ึงเปนผลมาจากการที่รูสึกวาตนเองมีความสามารถลดลง นอกจากนี้
ทฤษฎีการแยกตนเองเชื่อวา การที่ผูสูงอายุไมเกี่ยวของกับกิจกรรมและบทบาททางสังคมนั้น เปนการ
ถอนสถานภาพ และบทบาทของตนเองใหแกคนหนุมสาวที่จะมีบทบาทหนาที่ไดดีกวา 
  3.4  ทฤษฎีความตอเนื่อง (Continuity theory) เปนทฤษฎีที่กลาวถึงการปรับตัวทาง
สังคมของผูสูงอายุอีกทฤษฎีหนึ่ง แนวคิดทฤษฎีนี้ระบุวา ผูสูงอายุจะแสวงหาบทบาททางสังคมใหม มา
ทดแทนบทบาททางสังคมเกาที่สูญเสียไป และยังคงสภาพที่จะพยายามปรับตนเองใหเขากับ
สภาพแวดลอมใหมอยางตอเนื่องอยูเสมอ 
  3.5 ทฤษฎีระดับชั้นอายุ (Age stratification theory) ทฤษฎีนี้ศึกษาถึง      
ความสัมพันธทางสังคมที่เกิดภายในกลุมอายุระหวางชั้นอายุ และระหวางชั้นอายุที่แตกตางกัน 
กลาวคือ ทฤษฎีนี้ถือวา อายุเปนหลักเกณฑสากลที่จะกําหนดบทบาท สิทธิ หนาที่ เปนตน ซ่ึงจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามชั้นอายุจากอายุหนึ่งไปสูอีกอายุหนึ่ง 
  สรุปไดวา ทฤษฎีสังคมวิทยาพิจารณาความสูงอายุจากการที่ผูสูงอายุสามารถคง
บทบาท กิจกรรม และสถานภาพทางสังคม ผูสูงอายุที่มีสภาพชีวิตที่เปนสุขและมีความพึงพอใจใน
ชีวิตสูง ตองเปนผูที่สามารถคงบทบาทและสถานภาพทางสังคมของตนไวใหได 
  จากทฤษฎีที่สําคัญและเกี่ยวของกับผูสูงอายุมี 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีทางชีววิทยา 
ทฤษฎีทางจิตวิทยา ทฤษฎีทางสังคมวิทยา ซ่ึงทฤษฎีแตละกลุมมีความสําคัญที่แตกตางกัน เชน 
ทฤษฎีทางชีววิทยา จะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางรางกายของผูสูงอายุ ทฤษฎีทางจิตวิทยาจะ
เกี่ยวของกับทางดานจิตใจของผูสูงอายุ เปนลักษณะของการพัฒนาและการปรับตัว ความนึกคิดการ
ยอมรับและความพึงพอใจ เปนตน สวนทฤษฎีทางสังคมวิทยา จะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับบทบาททาง
สังคมของผูสูงอายุ เชน การเกษียณอายุ การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในครอบครัว สังคม และชุมชนที่
ตนอาศัยอยู เปนตน 
  ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผูสูงอายุทางชีววิทยา จิตวิทยา 
และทางสังคมวิทยามาประกอบในการอธิบายพฤติกรรมการมีสวนรวมในการปรับตัวของผูสูงอายุ 
 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในผูสูงอายุ  
 บุคคลจะมีกระบวนการทํางานภายในรางกาย 2 กระบวนการคือ กระบวนการเจริญเติบโต
และกระบวนการเสื่อมโทรม กระบวนการทั้งสองนี้เกิดขึ้นพรอม ๆ กัน ในวัยทารกจนถึงวัยหนุม
สาวกระบวนการเจริญเติบโตจะมีเหนือกระบวนการเสื่อมโทรม และเมื่อบุคคลมีการเจริญเติบโต
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มากขึ้นกระบวนการเสื่อมโทรมจะคอย ๆ เพิ่มมากขึ้นจนอยู เหนือกระบวนการเจริญเติบโต            
(สุรกุล  เจนอบรม 2534 : 1) ดังนั้น เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้นและเขาสูวัยสูงอายุจึงมีการเปลี่ยนแปลง
ของชีวิตที่เปนไปในทางเสื่อมถอยท้ังดานรางกาย จิตใจ และสังคม ดังนี้ 
 
 1.   การเปล่ียนแปลงดานรางกาย มีการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังนี้ 
  ระบบกลามเนื้อและกระดูก กลามเนื้อมีการเหี่ยวฝอมีพังผืดมากขึ้น กลามเนื้อออน
กําลัง ทําใหสูญเสียความเข็งแรงวองไว และการทรงตัวที่ดี กระดูกจะบางลง ผุและหักงาย หมอน
รองกระดูกสันหลังจะเหี่ยว เสียความยืดหยุน ทําใหตัวเตี้ยลง 1 เซนติเมตร ทุก 20 ป ขอเสื่อมตามวัย 
ปวดตามขอ และทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการเคลื่อนไหวไดงายขึ้น 
  ระบบสัมผัส มีการเสื่อมลงไดแก การเห็นเสื่อมลง เลนสตาเกิดตอกระจก สายตายาว
ขึ้น กลามเนื้อลูกตาเสื่อม การปรับสายตาชา ทําใหเวียนหัวไดงายประสาทรับเสียงเสื่อม ทําใหหูตึง
ยินเสียงต่ําหรือเสียงสูงกวาธรรมดา มีการเสื่อมของหูที่เกี่ยวกับการทรงตัว ทําใหผูสูงอายุเดินโซเซ
ได จมูกมีประสาทรับกลิ่นเลวลง ล้ิมรสไดนอยลง การรับสัมผัสบริเวณปลายมือ ปลายเทา เส่ือมลง 
ทําใหมีความอดทนตอความเจ็บปวดสูง ซึ่งอาจเปนอันตรายได เชน ผิวหนังพองจากความรอน 
  ผิวหนังจะบางและเหี่ยวยน สีของผิวหนังนอยลงทําใหเกิดจุดดางขาว แตบางครั้งเกิด
ตกกระ จากการมีสีเพิ่มขึ้น ตอมน้ํามันขับน้ํามันนอย ทําใหผิวหนังแหง คัน ตอมเหงื่อขับเหงื่อได
นอยลง สวนผมจะรวงและเปลี่ยนเปนสีขาว 
  ระบบหายใจ ปอดจะมีสมรรถภาพลดลง ความจุและความยืดหยุนของปอดลดลง 
ออกซิเจนขับเลือดขณะผานปอดไดนอยลง ทําใหเหนื่อยงาย นอกจากนี้กลไกการไอทํางานได
นอยลง ทําใหเสมหะสะสมภายในปอดมากขึ้น 
  ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต  เยื่อบุผนังดานในหัวใจหนาขึ้นและมี
คอเลสเตอรอลแทรกในผนังหลอดเลือด ทําใหหลอดเลือดแข็งตัวขาดความยืดหยุน การไหลเวียน
ของเลือดชาลง ทําใหหัวใจตองทํางานหนักมากขึ้น เกิดหัวใจเตนผิดจังหวะและหัวใจวายไดงาย 
นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมีอาการหนามืดเปนลมไดงาย เกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไมทันขณะที่มีการ
เปลี่ยนทา หรืออิริยาบถของรางกาย 
  ระบบประสาท สมองมีขนาดเล็กลง เสื่อมหนาที่ทําใหมีการเคลื่อนไหวชา มีอาการ
ส่ันตามรางกายได จะเรียนรูสงใหมๆไดยาก แกปญหาตางๆไดไมดี นอกจากนี้ผูสูงอายุยังลืมงาย
โดยเฉพาะเหตุการณในปจจุบัน แตสามารถจําเรื่องราวเกา ๆ ไดดี 
  ระบบทางเดินอาหาร ผูสูงอายุสวนใหญฟนจะหัก ตอมน้ําลายขับน้ําลายออกมา
นอยลงทําใหปากแหง การผลิตน้ํายอยนอยลง การเคลื่อนตัวของกระเพาะอาหารและลําไสชาลง ทํา
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ใหทองอืด อาหารไมยอย นอกจากนี้การดูดซึมอาหารไปสูเซลลตางๆทําใหนอยลง ทําใหผูสูงอายุ
ขาดอาหารไดงาย 
  ระบบขับถายปสสาวะ เกิการเสื่อมหนาที่ ทําใหไตขับถายของเสียไดนอยลง ถาย
ปสสาวะบอยเนื่องจากกระเพาะปสสาวะมีความจุลดลง ผูสูงอายุบางรายอาจปสสาวะขัด โดยเฉพาะ
ผูสูงอายุชาย จากตอมลูกหมากโต สวนในเพศหญิงอาจมีอาการกลั้นปสสาวะไมอยู เพราะกลามเนื้อ
อุงเชิงกรานหยอน เนื่องจากการคลอดลูกมาหลายคน 
  ระบบขับถายอุจจาระ ผูสูงอายุมักทองผูกเนื่องจากระบบการยอยอาหารไมปกติและ
รางกายมีกิจกรรมตาง ๆ นอยลง  
  ระบบตอมไรทอ มีการผลิตฮอรโมนของตอมไรทอลดลง ตับออนผลิตอินซูลินได
นอยลง ทําใหผูสูงอายุมีโอกาสเปนเบาหวานไดงายกวาวัยอ่ืน 
  ระบบภูมิคุมกัน ในผูสูงอายุจะมีภูมิคุมกัเส่ือมลง ทําใหความตานทานโลกต่ํา เกิด
โรคภูมิแพไดมากขึ้น และมีโอกาสเกิดมะเร็งได 
  สรุป นอกจากการเปลี่ยนแปลงในระบบตางๆแลว ผูสูงอายุยังมีลักษณะเฉพาะที่
เกิดขึ้นนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงตามปกติ ไดแก เมื่อเจ็บปวยจะมีพยาธิสภาพที่ผิดปกติหลาย
อยางและไมมีลักษณะที่เฉพาะโรค มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมอยางรวดเร็วถาไมมีการรักษา 
มีโรคแทรกซอนในระหวางการทําการรักษาสูงและตองการฟนฟูสมรรถภาพมาก (WHO. Expert 
Committee 1989 : 13-14, อางถึงใน สุนันทา  คุมเพชร 2545 : 42) การเปลี่ยนแปลงดานรางกายของ
ผูสูงอายุดังกลาวขางตนนั้น สอดคลองกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับความสูงอายุดานชีววิทยา ไดแก ทฤษฎี
ระบบภูมิคุมกัน (Immunological theory) ที่กลาววา เมื่ออายุมากขึ้นรางกายจะสรางภูมิคุมกัน
ตามปกตินอยลง พรอมกับสรางภูมิคุมกันชนิดทําลายตัวเองมากขึ้น ทําใหรางกายตอสูกับเชื้อโรคได
ไมดี เจ็บปวยงาย และภูมิคุมกันชนิดทําลายตัวเองจะไปทําลายเซลลตาง ๆ ของรางกาย ทําให
เจ็บปวยไดงายและรุนแรง  
 2. การเปล่ียนแปลงดานจิตใจและอารมณ  
  การเปลี่ยนแปลงดานรางกายและสังคม มีผลโดยตรงตอสภาพจิตใจและอารมณของ
ผูสูงอายุ (เกษม ตันติผลาชีวะ และ กุลยา ตันติชีวะ 2528 : 10) การเปลี่ยนแปลงดานจิตใจและ
อารมณในวัยนี้สวนใหญเปนไปในทางลบ ไดแก การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก เชน คูชีวิตหรือญาติ
สนิท การสูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัวจากบุตรหลานที่แยกยายไป การสูญเสียสมรรถภาพทาง
เพศ ทําใหผูสูงอายุวิตกกังวล (อัมพร  โอตระกูล 2527 : 29-30)  นอกจากนี้ปญหาดานอารมณของ
ผูสูงอายุ ยังขึ้นอยูกับประสบการณชีวิตดวย  ถาผูสูงอายุมีประสบการณชีวิตวัยตนประสบ
ความสําเร็จจะเปนผูที่มีความเยือกเย็น ยอมรับวัยสุดทายดวยความรูสึกดี สวนผูที่ประสบความ
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ลมเหลวในชีวิตวัยตน จะมีชีวิตในทางตรงกันขาม การเปลี่ยนแปลงตางๆ นี้ทําใหผูสูงอายุสวนใหญ
มีอารมณไมมั่นคง เมื่อถูกกระทบกระเทือนจิตใจเพียงเล็กนอย จะทําใหเสียใจ หงุดหงิดหรือโกรธ
งาย แตเมื่อผูสูงอายุยอมรับการเปลี่ยนแปลงวาตองมีการเปลี่ยนบทบาทจากผูปฏิบัติ เปนเพียงผู
แนะนํา หรือบางครั้งตองเปนผูรับการดูแลเพราะขอจํากัดของรางกาย จะชวยใหผูสูงอายุรูจักสกัด
กั้นอารมณและแสดงออกกในทางที่ดีขึ้น (เกษม ตันติผลาชีวะ และ กุลยา ตันติชีวะ 2528 : 12)  
 3.  การเปล่ียนแปลงดานสังคม (สุนันทา  คุมเพชร 2545 : 27) 
  การเปลี่ยนแปลงดานสังคมของผูสูงอายุ เชน การสูญเสียบทบาททางสังคม การเปน
ผูนํา การตองออกจากหนาที่การงาน รายไดลดลง ทําใหผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนิน
ชีวิตใหมที่ใชเวลาในการเตรียมตัวและปรับตัว การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเครียดทางสังคม 
ปฏิกริยาของสังคมมีอิทธิพลตอผูสูงอายุ ดังนี้ 
  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสังคม เดิมผูสูงอายุมีฐานะเปนผูนํา ใหความรู ถายทอด
วิชาการ ไดรับการยอมรับนับถือ เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงเปนลักษณะของสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น
ผูสูงอายุจะไมมีบทบาทเหมือนสังคมเกษตรกรรม ทําใหผูสูงอายุขาดการยอมรับจากสังคมและบุตร
หลาน กอใหเกิดความวาเหวได 
  ความคับของใจทางสังคม ซ่ึงเกิดจากการถูกปลดเกษียณ ตองหยุดรับผิดชอบงาน
ตางๆ  มีผลกระทบตอจิตใจของผูสูงอายุเปนอยางมาก เพราะการเปนผูสูงอายุไมไดหมายความ
วาเปนผูหมดสภาพในการทํางาน แตสังคมกําหนดใหเปนเชนนั้น 
  การลดความสัมพันธกับชุมชน เนื่องจากผูสูงอายุตองเปลี่ยนบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบ จากผูที่ลงมือทํางานใชความคิด กลายเปนผูคอยรับคําปรึกษา การยอมรับและพิจารณา 
มอบหมายงานของชุมชนใหผูสูงอายุนอยลง ทําใหผูสูงอายุขาดความเชื่อมั่น ไมกลาแสดงออก 
สมรรถภาพลดลง นอกจากนี้การยอมรับของครอบครัวที่มีผลตอผูสูงอายุลดลงกวาแตกอน บางครั้ง
เห็นวาผูสูงอายุเปนภาระความรับผิดชอบที่เกินความสามารถของครอบครัว ทําใหผูสูงอายุสวนหนึ่ง
ตองพึ่งสถานสงเคราะหคนชรา และมีปญหาทางจิตใจเกิดขึ้นได  (เกษม ตันติผลาชีวะ และกุลยา 
ตันติชีวะ 2528 : 80-82) 
 สรุป การเปลี่ยนแปลงดานจิตใจ อารมณ และสังคมของผูสูงอายุนี้ ทําใหผูสูงอายุบางคน
มีบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป เพื่อปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผูสูงอายุบางคนมีชีวิตที่
เรียบงาย สันโดษ บางครั้งมีกิจกกรมมากขึ้นจากการมีเวลาวางมากขึ้น และยังตองการทํางานเพื่อให
ตนเองมีคา ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีกิจกรรม (Activity theory) ซ่ึงมีแนวคิดวา ผูสูงอายุที่ปกติสวน
ใหญจะยังคงไวซ่ึงกิจกรรมตางๆ ที่เคยกระทําในอดีต ตามสภาะสังคมและเศรษฐกิจจะอํานวยเพื่อ
คงไว ซ่ึงกิจกรรมดานรางกาย  จิตใจและสังคม  นอกจากนี้การที่ ผู สูงอายุทํากิจกรรมตาม
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ความสามารถ มีความพอใจชีวิต ทําใหชีวิตในวัยสุดทายมีความผาสุก สวนผูสูงอายุที่มีชีวิตสันโดษ
เรียบงาย ลดการมีกิจกรรมลง จะสอดคลองกับทฤษฎีการการถอยหาง (Disengagement theory) ซ่ึง
เนนการปรับตัวในวัยสูงอายุใหเหมาะสมกับบทบาทและหนาที่ที่นอยลง ซ่ึงถือวาเปนปกติของ
ผูสูงอายุ โดยมีความพอใจในชีวิตในสถานภาพที่เปนอยู ลดความหวงใยลูกหลานและลดกิจกรรม
ในสังคมลง (บริบูรณ  พรพิบูลย  2525 : 157) 
ปญหาและความตองการของผูสูงอายุ  
 ผูสูงอายุเปนกลุมประชากรที่มีจํานวนมากขึ้น ในขณะที่กลุมประชากรในวัยหนุมสาวมี
สัดสวนนอยลง ทั้งที่ยังมีหนาที่การงานอื่น ๆ ที่ตองรับผิดชอบ ทําใหผูสูงอายุตองประสบปญหา
ตางๆ มากมาย ทั้งทางดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต ปญหาทางดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ปญหาที่อยู
อาศัย เปนตน ปญหาดังกลาวนอกจากจะกระทบตอผูสูงอายุโดยตรงแลว ยังสงผลกระทบไปถึง
ครอบครัวของผูสูงอายุ ที่ตองรับภาระเลี้ยงดู และตองปรับตัวเขาหากันระหวางผูสูงอายุและบุตร
หลาน อันสงผลถึงสัมพันธภาพระหวางกันได นอกจากนี้ยังสงผลกระทบไปถึงชุมชนและสังคมใน
ภาพรวม ที่ตองการดูแลและใหสวัสดิการผูสูงอายุในดานตางๆ เชนการรักษาพยาบาล การให
สวัสดิการตางๆ อีกมากมาย ซ่ึงเปนปญหาสําคัญระดับชาติ  
 ศรีทับทิม   รัตนโกศล (2527 : 33) แบงความตองการของผูสูงอายุออกเปนดานตางๆ 
ตอไปนี้   
 1. ความตองการสนับสนุนจากครอบครัว ผูสูงอายุที่ถูกปลอยโดดเดี่ยวจะขาดความ
มั่นคงทางอารมณและจิตใจ รวมทั้งเศรษฐกิจ จึงตองหันพึ่งการชวยเหลือจากบุคคลหรือองคกร
สังคมสงเคราะหภายนอกครอบครัว ผูสูงอายุจึงมีความตองการที่จะไดการสนับสนุนจากครอบครัว
ของตนเองควบคูไปกับการชวยเหลือจากภายนอกครอบครัว เชน กลุมอาสาสมัครทั้งองคกรภาครัฐ 
และองคกรภาคเอกชน 
 2. ความตองการดานการประกันรายได โดยเฉพาะการประกันสังคมประเภทประกัน
ชราภาพ เมื่อเขาสูวัยชราและเลิกประกอบอาชีพแลว จะไดรับบํานาญชราภาพเพื่อชวยใหดํารงชีวิต
อยางมีความสุขและมั่นคงปลอดภัยตามควรแกอัตภาพในบั้นปลายชีวิต ไมเปนภาระแกบุตรหลาน
และสังคม 
 3. ความตองการมีสวนรวมในชุมชน โดยเฉพาะการมีสวนรวมในกิจกรรมบางประเภท
ในสังคม สังคมจึงควรใหโอกาสแกผูสูงอายุไดมีสวนรวมในการปรับปรุงชีวิตของชุมชนใหดีขึ้นให
มีโอกาสไดเรียนรูส่ิงใหม ๆ ในการพัฒนาตนเอง ในการปรับตัวใหทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง  
ตาง ๆ ในการปรับปรุงวัฒนธรรม และในการรักษาสุขภาพทั้งทางรางกายและจิตใจใหแข็งแรงอยู
เสมอ 
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 4. ความตองการที่ลดการพึ่งพาตนเองใหนอยลง หากครอบครัวและสังคมสงเสริมให
ผูสูงอายุไดมีโอกาสรวมกิจกรรมตาง ๆ ในครอบครัวและสังคมแลว จะเปนการชวยผูสูงอายุใหรูจัก
พึ่งตนเองไมเปนภาระแกสังคมในบั้นปลายชีวิต 
 5. ความตองการทางสังคมของผูสูงอายุ ไดแก  
  5.1 ความตองการเปนสวนหนึ่งของครอบครัว กลุมสังคม 
  5.2 ความตองการยอมรับ และเคารพยกยองนับถือจากบุคคลในครอบครัวและ
สังคม  
  5.3 ความตองการเปนบุคคลที่มีความสําคัญในสายตาของสมาชิกในครอบครัวของ
กลุม ของชุมชนและของสังคม 
  5.4 ความตองการมีความสัมพันธอันดีกับบุคคลภายในครอบครัว ชุมชน และสังคม 
สามารถปรับตัวเขากับบุตรหลานในครอบครัวและสังคมได 
  5.5 ความตองการมีโอกาสทําส่ิงที่ตนเองปรารถนา 
 6. ความตองการทางกายและจิตใจ เปนความตองการขั้นพื้นฐานที่สุดในชีวิตมนุษย
ความตองการดานรางกาย ไดแก ปจจัย 4 ความตองการดานจิตใจ ไดแก ความมั่นคงปลอดภัย 
โดยเฉพาะความตองการดานที่อยูอาศัยที่ปลอดภัย คลายจากความวิตกกังวลและหวาดกลัว ความ
ตองการไดรับการยอมรับนับถือ ความตองการที่จะดีรับการยอมรับวาเปนสมาชิกของกลุม สังคม
และครอบครัว ความตองการโอกาสกาวหนา โดยเฉพาะในเรื่องความสําเร็จของการทํางานใน      
บั้นปลายชีวิต 
 7. ความตองการดานเศรษฐกิจ ตองการไดรับความชวยเหลือดานการเงินจากบุตรหลาน
เพื่อสะสมไวใชจายในภาวะที่ตนเองเจ็บปวย ตองการใหรัฐชวยจัดหาอาชีพเพื่อเปนการเพิ่มพูน
รายได ทั้งนี้ เพื่อตนจะไดมีบทบาททางเศรษฐกิจ ชวยใหตนพนจากสภาวะความบีบคั้นของ
เศรษฐกิจในสถานการณปจจุบัน 
 จะเห็นไดวาผูสูงอายุ เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอย มีปญหาเกิดขึ้น   
หลาย ๆ ดาน ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ เศรษฐกิจ และสังคม การที่ผูสูงอายุจะสามารถรักษา
ความสมดุลของชีวิต และปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดนั้น ยอมเกิดจากปจจัยสวน
บุคคลและปจจัยภายนอกของผูสูงอายุ ไดแก ความรู ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม การรับรู และการ
ปฏิบัติตัวของผูสูงอายุ ปจจัยภายนอกไดแก ส่ิงแวดลอม ซ่ึงประกอบไปดวยครอบครัว ชุมชน 
นโยบายรัฐ แหลงบริการตาง ๆ ซ่ึงเปนแหลงที่จะชวยสงเสริมและสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับการ
ตอบสนองความตองการในชีวิต ซ่ึงจะทําใหผูสูงอายุมีพฤติกรรมและแบบแผนการดําเนินชีวิตที่ดี   
มีความเปนอยูที่ดี อันจะนําไปสูการมีสุขภาพชีวิตที่ดีในที่สุด   
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2.  แนวคิดเก่ียวกับการปรับตัว 
 
ความหมาย     
  ดารวิน (Darwin, อางถึงใน ทัศนีย เกริกกุลธร 2536 : 17) เปนผูเริ่มใชคําวา “การ
ปรับตัว” ในทฤษฎีวาดวยการวิวัฒนาการของเขาใน ค.ศ. 1859 โดยไดสรุปแนวคิดวาส่ิงมีชีวิตที่
สามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมของโลกที่เต็มไปดวยภยันตรายไดเทานั้นที่จะดํารงชีวิตอยู
ได  ดังนั้นการปรับตัวจึงเปนคุณลักษณะสําคัญของชีวิตที่ทุกชีวิตจะตองมีเพื่อใหตนเองสามารถมี
ชีวิตอยูภายใตสภาวะแวดลอมของตนเอง 
 เนื่องจากการปรับตัวเปนลักษณะของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ดังนั้นจึงไดมีการศึกษาอยาง
กวางขวาง โดยมีนักวิชาการหลาย ๆ สาขา เชน ชีววิทยา จิตวิทยา มนุษยวิทยา และอื่น ๆ ผลก็คือ
การใหความหมายของการปรับตัว จึงแตกตางกันไปในแตละสาขาวิชา เชน นักชีววิทยาจะกลาว        
ถึงการปรับตัวในแงของการเปลี่ยนแปลง  ในการทําหนาที่และโครงสรางทางรางกายเพื่อสามารถ
ดํารงชีวิตไดดวยดีในสิ่งแวดลอมของมัน   สวนนักจิตวิทยา หรือนักวิชาการทางมนุษยศาสตร  จะ
กลาวถึงการปรับตัวของคนทั้งทางกาย  ทางความรูสึกนึกคิด  และพฤติกรรมเพื่อมีชีวิตไดเหมาะสม  กับ
ความตองการ  และอาจหมายความกวางไปถึงการปรับตัวของกลุมคน  หรือสังคมก็ได  สําหรับ
สาขาพยาบาลไดนําแนวคิดการปรับตัวมาใช  และพยายามอธิบายในแนวทางที่เชื่อมโยงกับภาวะสุขภาพ 
เชน กูเซน และบุส (Goosen and Bush 1979 : 52, อางถึงใน ทัศนีย  เกริกกุลธร 2536 : 17)  กลาววา 
ภาวะสุขภาพของคนแตละคนในสังคม  ตั้งอยูบนพื้นฐานของความสามารถในการปรับตัวตอ
เหตุการณที่เปล่ียนแปลงไปในชีวิตกลาวคือ  ถาปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมไดสําเร็จ    
ก็จะมีภาวะสุขภาพที่ดี  แตถาการปรับตัวลมเหลวก็จะเกิดความเจ็บปวย 
 แรมโบ  (Rambo 1984 : 3, อางถึงใน สุทธินันท  น้ําเพชร 2542 : 33) อธิบายความหมาย
ของการปรับตัววา  หมายถึง  การตอบสนองทางดานบวกที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมภายในตัวของ
บุคคล หรือส่ิงแวดลอมภายนอกเพื่อรักษาความมั่นคงของชีวิตได 
 แอนดรู และรอย (Andrew and Roy 1995 : 450, อางถึงใน สุทธินันท  น้ําเพชร 2542 : 
33) อธิบายการปรับตัวไววา  เปนพฤติกรรมการตอบสนองของบุคคล  เมื่อเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลง     ที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือส่ิงแวดลอมของตนเอง  เพื่อปรับใหคงสภาพสมดุลทั้ง
รางกายและจิตใจ  ซ่ึงรอย (Roy) เชื่อวาคนประกอบดวยกาย จิต สังคม (Man is an biopsychosocial 
being) และเปนหนวยเดียวที่ไมอาจแบงแยกได (unified whole) ที่มีการตอบสนองออกมาในดาน
รางกายและสรีระ ดานอัตมโนทัศน ดานบทบาทหนาที่และดานการพึ่งพาระหวางกัน 
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 ละออ  หุตางกูร  (2534 : 88) การปรับตัว หมายถึง กระบวนการตอบสนองของระบบ
ชีวิตตอส่ิงเราที่กอความจําเปนใหระบบตองปรับกระบวนเพื่อรักษาดุลยภาพของชีวิต ส่ิงเราที่
เรียกรอง การปรับตัว ไดแก ส่ิงเราที่รบกวน หรือคุกคามดุลยภาพ หรือกอใหเกิดความเครียดแก
ระบบ 
 กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2538 : 180) ไดใหความหมายวา การปรับตัวเปนกระบวนการที่
บุคคลพยายามปรับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง ไมวาจะเปนปญหาทางดานอารมณ ปญหา
ทางดานบุคลิกภาพ และปญหาดานความตองการใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมจนเปนสภาพการณ
ที่ตนสามารถอยูไดในสังคมหรือสภาพแวดลอมนั้น ๆ 
 กรุณาภรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา (2538 : 24) กลาววา การปรับตัว หมายถึง  ปฏิกริยา
ตอบสนองของบุคคลตอส่ิงแวดลอม เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับตนเองหรือ
ส่ิงแวดลอมของตน เพื่อใหคงสภาวะสมดุลทั้งรางกาย จิตใจ และสังคม 
 สมนึก  สกุลหงสโสภณ  (2540 : 23) การปรับตัว คือ การที่บุคคลไดรับสิ่งเราตางๆ ที่
เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมทําใหมีความตองการในการตอบสนองตอส่ิงเราที่เกิดขึ้นเพื่อท่ีรักษาสมดุล
ของตน การตอบสนองที่เกิดขึ้นอาจเหมาะสมเรียกวาปรับตัวได หรือไมเหมาะสมเรยีกวาปรบัตวัไมได
ขึ้นอยูกับระดับของการปรับตัว 
 สุทธินันท  น้ําเพชร  (2542 : 33) การปรับตัวเปนปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลตอการ
เปล่ียนแปลงของสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก โดยมีจุดมุงหมายเพื่อคงไวซ่ึงความสมดุลของ
รางกาย จิตใจ สังคม และสามารถดํารงชีวิตอยูในสภาพแวดลอมนั้น ๆ หรือสังคมของตนเอง 
 การวิจัยคร้ังนี้สรุปไดวา การปรับตัว หมายถึง การกระทํา ความรูสึก และความคิดเห็น
ของผูสูงอายุที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และภายนอกรางกาย โดยผูสูงอายุสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดเหมาะสม  สามารถเขาใจการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย  จิตใจ และสังคมที่
เกิดขึ้น เพื่อการมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ 

การจําแนกการปรับตัว (สมนึก สกุลหงสโสภณ 2540 : 23-24) แบงออกไดดังนี ้
 1. การปรับตัวทางรางกาย 
  การปรับตัวทางรางกายเปนการปรับตัวตอส่ิงเรา โดยการเปลี่ยนแปลงการทํางาน 
สวนประกอบและโครงสราง เพื่อรักษาดุลยภาพของชีวิต 
  1) การปรับตัวช่ัวคราวทางรางกายเปนการเปลี่ยนแปลงดวยกลไกการรักษาความ
สมดุล (homeostasis) ของรางกาย ซ่ึงเปนการทํางานชวงสั้น ๆ เชน การปรับตัวตอสูความหนาวเย็น 
การปรับความดันโลหิต 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
25

  2) การปรับตัวทางรางกายอยางถาวร เปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและการทํา
หนาที่ของระบบชีวิตที่มีผลถาวร เชน การมีกลามโตขึ้น มีหลอดเลือดมาเลี้ยงเพิ่ม ฯลฯ การปรับตัว
อยางถาวรเกิดจากการปะทะสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหนึ่งซ้ํา ๆ ตอเนื่องกัน หรือฝกหัดอยูเปน
เวลานาน 
 2. การปรับตัวทางจิตใจ 
  การปรับตัวทางจิตใจ หมายถึง การปรับเปลี่ยนทางบุคลิกภาพ และพฤติกรรมใน
กระบวนการปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม เชน การปรับในทัศนคติ  ความเชื่อ  เปาหมายความ
ประพฤติหรืออุปนิสัย  เพื่อชวยใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดดีขึ้น เปนกระบวนการที่บุคคลตองใช
การทํางานของจิตใจ 2 ประการ คือ 
  1) การใชกลไกการปองกันตนเอง เปนกลไกที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติตามธรรมชาติ 
เกิดขึ้นโดยบุคคลไมรูตัว ไมอยูในความควบคุมทางจิตใจ  เกิดขึ้นในระดับจิตไรสํานึก เชน 
พฤติกรรมถดถอย  ผูใหญกลับออนแอคลายเด็ก ฯลฯ 
  2) การใชการศึกษาเรียนรู ฝกฝนตนเอง เปนกระบวนการที่ดําเนินการโดยใชความ
พยายามและความตั้งใจในระดับจิตสํานึก  เรียนรูวิธีการปรับตัว หรือกลไกการปองกันตนเอง และ
เลือกวิธีกลไกเหลานี้มาใชโดยความตั้งใจ 
 3. การปรับตัวทางสังคม 
  เปนการปรับตัวทางพฤติกรรมที่อยูบนพื้นฐานกระบวนการทางบุคลิกภาพและทาง
กาย เพื่อรักษาดุลยภาพระหวางความตองการ ความเชื่อ  คานิยม  วัฒนธรรม ผลักดันใหบุคคลตอง
ปรับตัว 
  จากแนวคิดที่กลาวมาแลวขางตนจะเห็นวาการปรับตัวเปนการที่บุคคลปรับเปลี่ยนสิ่ง
ตาง ๆ ทั้งภายในตนเองและสิ่งแวดลอมภายนอก เพื่อสนองตอบความตองการเบื้องตนที่สําคัญ คือ 
ความตองการทางรางกาย  ความตองการทางจิตใจ และความตองการทางสังคม ซ่ึงอะกิลลา
และแมสสิค (Aquiler and Messick 1974 : 63-64, อางถึงใน สุนันทา  คุมเพชร 2545 : 42) ได
กลาวถึงองคประกอบที่มีสวนชวยใหคนเราสามารถปรับตัวได คือ 
  1. การรับรูตอเหตุการณ ถาหากบุคคลรับรูปญหาที่เกิดขึ้นไดถูกตองตามความเปน
จริง การแกปญหาจะกระทําไดตรงจุด แตถาการรับรูเหตุการณผิดทําใหเขาใจปญหาผิดไป การแกไขก็
ยอมไมประสบความสําเร็จ 
  2. การไดรับความชวยเหลือสนับสนุน เมื่อเกิดปญหาขึ้นถาบุคคลมีแหลงประโยชน 
ไมวาจะเปนบุคคล ส่ิงแวดลอมตาง ๆ ชวยสนับสนุนในการแกไขปญหาทําใหปรับตัวไดดี 
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  3. การใชกลไกการปรับตัว เปนการที่บุคคลเรียนรูวิธีการปรับตัวเมื่อเผชิญปญหา
จากประสบการณในชีวิตประจําวัน และมีการสะสมประสบการณทําใหสามารถแกไขปญหาที่
ซับซอนไดดีขึ้น เมื่อมีประสบการณมากขึ้น 
 

3.   ทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy Adaptation Theory) (สุทธินันท  น้ําเพชร 2542 : 35-48) 
 

 รอย (Andrews and Roy 1991 : 1-7) ไดเร่ิมสรางทฤษฎีการปรับตัวนี้ในป คศ.1964 โดย
พัฒนาจากแนวความคิดทฤษฎีพื้นฐานหลายทฤษฎี เชน ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการปรับตัวของเฮลสัน 
ปรัชญาที่วาดวยคุณคาของความเปนมนุษย ทฤษฎีความเครียด และทฤษฎีบทบาท รอยไดนําแนวคิด
ของทฤษฎีพื้นฐานดังกลาวมาประยุกตวางรูปแบบเพื่อเปนแนวทางไปสูการปฏิบัติพยาบาล และได
เร่ิมนําทฤษฎีมาทดลองใชทั้งดานการวิจัย การปฏิบัติการพยาบาล และการจัดหลักสูตร ในป คศ.1968 
หลังจากนั้น ไดมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหมีความชัดเจนจนปจจุบันเปนที่รูจักและนํามาใชอยาง
แพรหลาย 
                     ตามทฤษฎีการปรับตัวของรอยนั้นเชื่อวา บุคคลประกอบดวยกาย-จิต-สังคมเปนหนวย
เดียวไมอาจแบงแยกได  กลาวคือ   ธรรมชาติของบุคคลประกอบดวย  องคประกอบดาน           
ชีววิทยา เชน รูปรางทางกายภาพ และการทํางานของรางกาย ในขณะเดียวกันบุคคลยังประกอบดวย 
องคประกอบทางจิตใจ  และสังคมรวมกันเปนระบบชีวิตซ่ึงเปนระบบเปดที่จะตองมีปฏิสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอม ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทําใหบุคคลตองปรับตัว เพื่อสนองตอบตอส่ิงแวดลอมที่
เปล่ียนแปลงไป (Roy 1989 : 166)   ดังนั้น บุคคลจึงเปนระบบของการปรับตัว  ซ่ึงรอยประยุกตทฤษฎี
ระบบ  มาอธิบายระบบบุคคลวาประกอบดวย ส่ิงนําเขา (Input) ส่ิงนําออก (Output)  กระบวนการ
ควบคุม (Control Process) และกระบวนการปอนกลับ (Feedback Process) โดยมีรายละเอียดของ 
แตละองคประกอบดังนี้ 
 1. สิ่งนําเขา (input) รอยถือวาบุคคลเปนระบบเปดซ่ึงอยูภายในอิทธิพลของสิ่งแวดลอมท้ัง
ภายนอกและภายใน คือ ส่ิงเรา และระดับการปรับตัว 
  ส่ิงเรา (Stimuli)  หมายถึง ส่ิงที่กระตุนใหบุคคลมีการปรับตัว ส่ิงเรานี้อาจเปนสิ่งเรา
ภายในหรือส่ิงเราภายนอก ส่ิงเราภายในจะมาจากสิ่งแวดลอม ที่อยูภายในบุคคล สวนส่ิงเราภายนอก 
จะมาจากสิ่งแวดลอมที่อยูลอมรอบบุคคล โดยท่ีส่ิงเรานี้อาจจะเปนทางดานกายภาพ สรีรภาพ                   
จิตสังคม หรือหลาย ๆ อยางรวมกัน (Roy and Roberts 1981 : 55) รอยแบงส่ิงเราออกเปน 3 ชนิดคือ 
  1.1 ส่ิงเราตรง (Focal Stimuli) หมายถึง ส่ิงเราที่บุคคลกําลังเผชิญอยูในขณะนั้นสิ่ง
เรานี้เปรียบเสมือนระดับของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมการปรับตัว 
เชน ความเสื่อมถอยของรางกายในผูสูงอายุ การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก ความเจ็บปวด เปนตน 
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  1.2 ส่ิงเรารวม (Contextual Stimuli) หมายถึง ส่ิงเราอื่น ๆ ที่ปรากฏอยูในสถานการณ
หรือส่ิงแวดลอมนั้น ๆ และมีอิทธิพลตอการปรับตัวของบุคคลดวยเชนกัน โดยอาจจะมีผลใน
ทางบวก หรือทางลบตอการปรับตัว ส่ิงเรารวมทางบวกจะมีผลในทิศทางตรงขามกับสิ่งเราตรง 
กลาวคือ ส่ิงเรารวมทางบวกจะชวยเอื้ออํานวยใหบุคคลมีการปรับตัวไดเหมาะสม จึงเปรียบเสมือน ส่ิง
ที่จะชวย ลดอิทธิพลจากสิ่งเราตรง ทําใหมีปญหาการปรับตัวนอยลง สวนส่ิงเรารวมทางลบ จะมีผลใน
ทิศทางเดียวกับสิ่งเราตรง ซ่ึงเปรียบเสมือนสิ่งที่เสริมความรุนแรงของสิ่งเราตรงที่ชวยกระตุนให
เกิดปญหาการปรับตัวเพิ่มขึ้น   ส่ิงเรารวม ไดแก พันธุกรรม เพศ อายุ ระยะตาง ๆ ของพัฒนาการ
ความเครียด ทางรางกายและอารมณ แบบแผนการดําเนินชีวิต แบบแผนการ มีปฏิสัมพันธในสังคม การ
สนับสนุนทางสังคม   และการถูกแยกจากครอบครัว เปนตน  
  1.3 ส่ิงเราแฝง (Residual Stimuli) เปนปจจัยที่อาจจะมีอิทธิพลตอการปรับตัวของ
บุคคล กลาวคือ  ผลกระทบของสิ่งเราแฝง ตอการปรับตัวของบุคคลนั้นไมชัดเจน และตรวจสอบไดยาก 
หรือตรวจสอบไมไดเลย (Andrews and Roy 1986 : 29)     ส่ิงเราแฝงจะเกี่ยวของกับประสบการณใน
อดีต   ความเชื่อ   ทัศนคติ   อุปนิสัย   และบุคลิกภาพเนื่องจากบุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น ส่ิงเราที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปรับตัวยอมมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และเปนไปอยางรวดเร็ว เชนกัน ส่ิงเราที่เคยเปนสิ่งเราตรงอาจจะกลายเปนสิ่งเรารวม  
สวนสิ่งเรารวมอาจจะเปนภูมิหลังและกลายเปนสิ่งเราแฝงในเวลาตอมา 
 2. ระดับการปรับตัว (Adaptation Level) หมายถึง ระดับหรือขอบเขตที่แสดงถึง                    
ความสามารถของบุคคลที่จะตอบสนองในทางบวกหรือปรับตัวตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่ง
ความสามารถของบุคคล  ที่จะตอบสนอง ในทางบวกนี้ขึ้นอยูกับผลกระทบของ  ส่ิงเราทั้ง  3  ชนิด  
ที่มีอยูในขณะนั้น  (Andrews and Roy  1991 : 10) ถาสิ่งเราอยูภายในขอบเขต บุคคลจะสามารถ    
ปรับตัวได แตถาสิ่งเรานั้นอยูภายนอกขอบเขตบุคคลก็จะไมสามารถปรับตัวได หรือมีปญหาการ
ปรับตัว  ระดับการปรับตัวของบุคคลมีขอบเขตจํากัดไมเหมือนกัน ขอบเขตการปรับตัวตอ
สถานการณใหมจะกวางขึ้น ถามีประสบการณการปรับตัวที่ผานมาสามารถปรับตัวไดอยาง
เหมาะสม  
 3.  กระบวนการควบคุม 
  เมื่อเกิดส่ิงนําเขา คือส่ิงเรา และทําใหเกิดระดับการปรับตัวข้ึนแลวบุคคลจะมี
กระบวนการควบคุมส่ิงเราที่เกิดขึ้นเรียกวา  กลไกการเผชิญปญหา (Coping mechanism) ที่ประกอบ
ไปดวยกลไกการควบคุม (Regulator Mechanism) และกลไกการรับรู (Cognator Mechanism) ใน
แนวคิดของรอย ถือวากลไกทั้ง 2 นี้เปนระบบยอยของบุคคลที่มีความสัมพันธกัน และมีการทํางาน
ควบคูกันเสมอไมวาจะเปนการปรับตัวดานรางกาย จิตใจและสังคม การทํางานของ 2 กลไกดังกลาว 
มีดังนี้  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
28

  3.1 กลไกการควบคุม (regulator mechanism) เปนกลไกการปรับตัวที่จะตองมี
ขบวนการนําเขา (input) ทางผาน (major parts) กระบวนการ (process) การแสดงออกชีวิต 
(effectors) และการปอนกลับ (feedback) ซ่ึงเปนหนาที่ของรางกายจะปรับตัวเพื่อใหสามารถดํารงอยู
ได 
  3.2   กลไกการรับรู (Cognator mechanism) เปนการทํางานเพื่อตอบสนองสิ่งเราโดย
ผานกระบวนการ 4 อยาง คือ การรับรู การเรียนรู การตัดสินใจ และการตอบสนองทางอารมณ 
กระบวนการทั้ง 4 จะชวยใหบุคคลเลือกและจดจําเฉพาะสิ่งที่บุคคลนั้นสนใจ มีการเรียนแบบและ
การหยั่งรูในเรื่องนั้นๆ มองหาวิธีแกปญหา และใชกระบวนการทางจิต เพื่อใหตนเองรูสึกคลาย
ความวิตกกังวล ซ่ึงเกี่ยวของกับการปรับตัวดานจิตสังคม 
  กลไกทั้ง 2 นี้ แสดงออกมาเปนพฤติกรรมการปรับตัวที่สามารถปรับตัวที่สามารถ
สังเกตและประเมินได ตามวิถีทางของการปรับตัว 4 ดาน (Adaptive Modes) คือ 
  1. การปรับตัวดานรางกาย (Physiologic mode) เปนปฏิกิริยาที่บุคคลตอบสนองตอ
ส่ิงเราที่มาจากสิ่งแวดลอม โดยจะเปนการทํางานของ เซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบตางๆ ใน
รางกายของบุคคล ซ่ึงเปนการปรับตัวเพื่อดํารงไวซ่ึงความมั่นคงดานรางกาย (Physiologic integrity) 
อันจะตอบสนองตอความตองการพื้นฐานดานรางกาย 5 ชนิด คือ ออกซิเจน โภชนาการ การขับถาย 
การทํากิจกรรมและพักผอน และการปองกัน อีกทั้งยังรวมถึงการทําหนาที่ของระบบการควบคุม คือ 
การรับรูความรูสึก สารนําและอีเลคโตรไลท การทําหนาที่ของระบบประสาทและการทําหนาที่ของ
ระบบไรทอ 
  2.   การปรับทางดานอัตมโนทัศน (Self-concept mode) เปนการที่มุงรักษาความ
มั่นคงทางจิตใจ (psychic integrity) ที่เนนในดานจิตใจและจิตวิญญาณของบุคคล ที่เกี่ยวของกับ
ความเชื่อ และความรูสึกที่บุคคลยึดเหนี่ยวเกี่ยวกับตนเองในชวงเวลาหนึ่ง โดยจะเปนการรับรูทั้งที่
เกิดขึ้นภายในตนเอง และการรับรูปฏิกริยาจากบุคคลอื่นๆ ที่มีตอตนเอง โดยแบงออกเปน 2 สวนคือ  
   2.1 อัตมโนทัศนดานกายภาพ (Physical self) เปนความรูสึกของตนเองตอรูปราง 
การทําหนาที่ ความรูสึก ภาวะสุขภาพ และสมรรถภาพทางเพศ ซ่ึงอัตมโนทัศนดานรางกายจะ
ประกอบไปดวย ดานการรับรูความรูสึกของรางกาย (body sensation) เปนความรูสึกเกี่ยวกับสภาวะ
และสมรรถภาพของรางกาย ดานภาพลักษณ (body image) เปนความรูสึกเกี่ยวกับขนาดรูปราง
หนาตา และทาทางของตนเอง 
   2.2 อัตมโนทัศนสวนตน (Personal self) เปนความรูสึกเกี่ยวกับตนเอง ดานความ
เช่ือ คานิยม ความคาดหวัง และความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง ประกอบดวย ดานความสม่ําเสมอแหง
ตน  (self-consistency) ซ่ึงหมายถึงการที่บุคคลจะมีการปรับตัวเพื่อดํารงไวซ่ึงความรูสึกมั่นคง
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ปลอดภัยในตนเอง หรือมีความสม่ําเสมอในชีวิต ถาความรูสึกนี้ถูกคุกคามจะกอใหเกิดความวิตก
กังวล ความกลัวและความไมแนใจ  ดานปณิธานแหงตน (self-Idea) เปนส่ิงที่บุคคลมุงหวังที่จะทํา
หรือมุงหวังที่จะเปน ซ่ึงจะเปนพื้นฐานในการแสดงพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ได
มุงหวังไว ถาบุคคลไมสามารถประสบความสําเร็จตามที่มุงหวังและไมสามารถปรับตัวได ก็จะมี
ความรูสึกสูยเสียพลังอํานาจ อันจะนํามาซึ่งความรูสึกไรคุณคา ทอแท ส้ินหวังและเบื่อหนายชีวิต 
ดานศีลธรรมจรรยาและจิตวิญญาณแหงตน (moral-ethical-spiritual self)  บุคคลจะใชคุณธรรม
จรรยาของตนเปนเกณฑในการปฏิบัติและพิจารณาตัดสินสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวกับตนเองวาเปนสิ่งถูก
หรือผิด ดีหรือเลว รวมกับความเชื่อที่ตนเองยึดถืออยู ถาบุคคลรูสึกวาละเมิดกฎเกณฑหรือมาตรฐาน
ทางศีลธรรมจรรยาที่ไดกําหนดไว จะเกิดความรูสึกผิดและติเตียนตนเอง นอกจากนี้ความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง (self-esteem) ยังเปนสวนที่เกี่ยวของกับการรับรูของบุคคลตอคุณคาของตนเอง 
ความรูสึก วาตนเองมีประโยชนไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นๆ  หรือไมมากนอยเพียงใด ถาบุคคล
มีการพัฒนา ในสวนของอัตมโนทัศนดานรางกายตามดังที่กลาวมาแลวดีก็จะมีการรับรูความรูสึกมี
คุณคาในตนเองดีดวย เนื่องมาจากความรูสึกมีคุณคาในตัวเองนั้นจะประกอบอยูในทุกสวนของอัต
มโนทัศน (Andrews and Roy 1991)  
  3. การปรับตัวดานบทบาทหนาท่ี (Role function mode) เปนปฏิกิริยาตอบสนอง
ของบุคคลตอส่ิงเราเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางดานสังคม (social integrity) โดยเปนการปรับตัวทาง
สังคมที่เนนบทบาทและตําแหนงหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลอื่นๆ ซ่ึงจะตองปรับตัวตาม
บทบาทหนาที่ของตนเองตามที่สังคมคาดหวังไวอยางเหมาะสม และแสดงออกเปนพฤติกรรม
เครื่องชี้วัด (Instrument behavior) ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกถึงการปฏิบัติตามหนาที่ที่
สังคมกําหนดไว และพฤติกรรมที่มีความหมาย (expressive behavior) เปนพฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออกตามความรูสึกหรือตามทัศนคติ ความชอบหรือไมชอบเกี่ยวกับบทบาทที่ตนเองไดรับ 
รอยไดกลาวถึงบทบาทของบุคคลวามีบุคคลวามีอยู 3 ระดับ คือ 
   3.1 บทบาทปฐมภูมิ (primary role) เปนบทบาทตามอายุ เพศ และระดับ
พัฒนาการ บทบาทเหลานี้จะเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมของบุคคลในชวงหนึ่งๆของ
ชีวิต เชน บทบาทเด็ก วัยรุน ผูใหญ ผูสูงอายุ เปนตน 
   3.2 บทบาททุติยภูมิ (Secondary role) เปนบทบาทที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมใน
สถานการณตางๆ กัน ที่เกี่ยวกับงานตามระดับพัฒนาการและตามบทบาทปฐมภูมิ ไดแก บทบาทใน
ครอบครัว เชน พอ แม สามี ภรรยา บทบาทตามอาชีพ เชน ครู พยาบาล เปนตน 
   3.3 บทบาทตติยภูมิ (tertiary role) เปนบทบาทชั่วคราวที่บุคคลไดรับ เชน 
บทบาทสมาชิกสมาคม ชมรม หรือองคกรตางๆ บทบาทผูปวย เปนตน 
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   โดยปญหาการปรับตัวดานบทบาทหนาที่จะแสดงออก 4 รูปแบบ คือ  
   การไมสามารถดํารงบทบาทใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ (Ineffective role 
transition) หมายถึง การที่บุคคลไมสามารถมีพฤติกรรมตามบทบาทไดอยางสมบูรณ เนื่องจากไม
เขาใจ ขาดความรู หรือไมมีแบบอยางในบทบาทนั้น  
   การแสดงบทบาทหนาท่ีไมตรงกับความรูสึกท่ีแทจริง (Role distance) หมายถึง 
ภาวะที่บุคคลแสดงบทบาทไดเหมาะสมทั้งดานพฤติกรรมและวาจา แตไมตรงกับความรูสึกที่
แทจริง เชน ผูปวยแสดงกิริยาสดชื่นแจมใส เพื่อปกปดความวิตดกังวลและความกลัวที่ตนมีอยาง
มากตอความเจ็บปวย เปนตน 
   ความขัดแยงในบทบาท (Role conflict) หมายถึง การที่บุคคลไมสามารถแสดง
บทบาทของตนเองไดอยางเต็มที่ตามที่ควรจะเปน เนื่องจากเกิดความรูสึกขัดแยงในบทบาทนั้น เชน 
หญิงที่ปวยดวยโรควัณโรคในระยะติดตอ มีลูกที่ยังเล็กมากซึ่งในฐานะที่ตนเปนแมจะตองมีหนาที่
ใหความรักและดูแลเอาใจใสลูก แตภาวะของโรคทําใหไมสามารถแสดงบทบาทของการเปนแมที่
สมบูรณ จึงทําใหเกิดความขัดแยงในบทบาทได 
   ความลมเหลวในบทบาท (Role failure) หมายถึง ภาวะที่บุคคลไมสามารถแสดง
บทบาทของตนเองไดตามที่ควรจะเปนไดเลย เชน ชายมีบทบาทเปนหัวหนาครอบครัว ซ่ึงตองเล้ียง
ดูบุตรและภรรยาแตมาเกิดการเจ็บปวยข้ึนแลวไมสามารถกลับไปประกอบอาชีพไดอีก 
  4.  การปรับตัวดานการพึ่งพาอาศัยระหวางกันและกัน (Interdependence mode) 
เปนการปรับตัวที่เนนในดานของความสัมพันธระหวางบุคคลเกี่ยวกับการให และการรับ ความรัก 
ความเคารพ และการมองเห็นคุณคา โดยบุคคลจะแสดงพฤติกรรมการปรับตัวดาน พฤติกรรมการ
รับ (receptive behavior) และพฤติกรรมการแสดงความชวยเหลือ (contributive behavior) เพื่อสนอง
ความตองการขั้นพื้นฐานของการใหไดความรัก ความเคารพ และมองเห็นคุณคา ในการรักษา
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ทั้งบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิต (signification others) และบุคคลที่
เกี่ยวของในระบบของการเกื้อหนุน (support systems) 
   ปญหาที่เกิดขึ้นกับการปรับตัวทางดานนี้จะแสดงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 
   4.1   การพึ่งพาผูอ่ืนไมเหมาะสม (Dysfunction dependence) หมายถึง การที่
บุคคลแสดงออกของการพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนมากเกินไป จนอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ การ
พัฒนาการ และระดับวุฒิภาวะ 
   4.2  การพึ่งพาตัวเองไมเหมาะสม  (Dysfunction independence) เปนความรูสึก
ขัดแยงที่เกิดจากการที่บุคคลไมสามารถมีอิสระในการชวยเหลือตนเองตามที่ตองการไดจึงแสดง
พฤติกรรมกาวราว โกรธ หงุดหงิด และทํารายผูอ่ืน บางรายอาจเฉยเมย แยกตัวเอง 
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   การปรับตัวทั้ง 4  ดานที่แสดงออกมานั้นจะมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน และมี
ลักษณะเฉพาะในแตละบุคคล โดยจะเปนส่ิงที่สังเกต ตรวจสอบ หรือวัดไดจากพฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออกมา ในการตัดสินประสิทธิภาพของพฤติกรรมจําเปนที่จะตองคํานึงถึงการประเมินดวย
ตนเอง หรือการรับรูของบุคคล และภาวะแวดลอมในขณะนั้นๆ ดวย ซ่ึงพฤติกรรมการปรับตัว
จัดเปนส่ิงนําออกของระบบการปรับตัว จัดวาเปน พฤติกรรมการปรับตัวที่เหมาะสม (Adaptive 
behavior)  แตถาพฤติกรรมนั้นตอบสนองออกมาในทางตรงกันขามจัดไดวาเปน พฤติกรรมการ
ปรับตัวที่ไมเหมาะสม (ineffective behavior) โดยพฤติกรรมการปรับตัวที่เหมาะสม และพฤติกรรม
การปรับตัวที่ไมเหมาะสมนั้น จะยอนกลับเปนสิ่งนําเขาสูระบบเพื่อการปรับตัวที่เหมาะสมตอไป 
ซ่ึงสามารถแสดงเปนภาพไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1   แสดงการปรับตัวของบุคคลที่เปรียบเสมือนระบบ  
ที่มา  Andrews, H. A. and C. Roy.  The Roy Adaptation model : The definitive state.  Norwalk : 
Appleton & Lange., 1991.  9. 
 
  จะเห็นไดวาการปรับตัวตองอาศัยรางกาย จิตใจ และสังคม รวมเขาดวยกัน เพื่อให
เกิดการปรับตัวที่ดี ซ่ึงเปนระบบที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยมีส่ิงเราภายในและสิ่งเรา
ภายนอกที่มีอิทธิพลตอการปรับตัว และความสามารถของบุคคลในการปรับตัวที่จะตอบสนอง
เหตุการณที่เกิดขึ้นในทางบวกและลบ การรูสึกมีคุณคาในตัวเอง จะทําใหบุคคลสามารถปรับตัวได
ดีขึ้น มองหาวิธีแกปญหาและผอนคลายความวิตกกังวลได  สวนพฤติกรรมการปรับตัวที่ไม
เหมาะสมนั้น จะยอนกลับเปนสิ่งนําเขาสูระบบเพื่อการปรับตัวที่เหมาะสมตอไป 
 
 
 

สิ่งนําเขา 
-  สิ่งเรา 
-  ระดับการปรับตัว 

กระบวนการควบคุม 
-  กลไกการควบคุม 
-  กลไกการรับรู 

การปรับตัว 
-  ดานรางกาย 
-  ดานอัตมโนทัศน 
-  ดานบทบาทหนาที่ 
-  ดานพึ่งพาระหวาง
 กันและกัน 

สิ่งนําออก 
-  การปรับตัวดี 
-  การปรับตัวที่ไมดี  
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4. แนวคิดเก่ียวกบัการสนับสนนุทางสงัคม (Social Support ) 
 

 การสนับสนุนทางสังคมเปนตัวแปรทางจิตสังคมที่กอใหเกิดผลดีตอภาวะสุขภาพ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะการเจ็บปวยหรือชวยเหลือตนเองไดจํากัด เพราะการดํารงชีวิตของมนุษย
ในสังคมมีลักษณะเปนเครือขายที่ตองพึ่งพาอาศัยกัน อันจะทําใหชีวิตอยูอยางมีความสุขและมี
ความหมายมากขึ้น  ไดมีผูสนใจการศึกษาการสนับสนุนทางสังคมอยางมากมาย  เชน  นัก
มานุษยวิทยา แพทยื พยาบาล นักจิตวิทยา เปนตน ทําใหการสนับสนุนทางสังคมไดถูกมองเปน
หลายแนวคิ ดและมีความมหายแตกตางกันออกไป 
 

ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 
 ทอยท (Thoits 1982, อางถึงใน จริยาวัตร  คมพยัคฆ 2531 : 97) ใหความหมายวาเปน
การที่บุคคลในเครือขายของสังคมไดรับการชวยเหลือดานอารมณ สังคม ส่ิงของ และขอมูล ซ่ึงการ
ชวยเหลือนี้จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญและตอบสนองตอความเจ็บปวย หรือความเครียดไดใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น 
 คอบบ  (Cobb 1976 : 300, อางถึงใน ทัศนีย  เกริกกุลธร 2536 : 43) ไดให ความหมายวา 
การสนับสนุนทางสังคมนั้นเปนขอมูลหรือขาวสารที่ทําใหบุคคลเชื่อวา มีคนรกัและสนใจ มคีนยกยอง
และมองเห็นคุณคา และรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม มีความผูกพันซึ่งกันและกัน 
 ทอลสดอฟ (Tolsdorf 1976, อางถึงใน ดวงเดือน  มูลประดับ 2541 : 40)  ใหความหมาย
วา การสนับสนุนทางสังคม เปนความชวยเหลือที่สม่ําเสมอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ไดรับจาก
บุคคลอื่น ซ่ึงความชวยเหลือนั้นไดชวยใหบุคคลไดไปถึงซึ่งเปาหมาย เฉพาะของตนหรือสามารถ
แกปญหาที่เผชิญอยูได 
 คาหน  (Kahn 1979 : 85, อางถึงใน อารีย  มั่งเกียรติสกุล 2543 : 29) ไดใหคําจํากัดความ
ของ การสนับสนุนทางสังคมวา การสนับสนุนทางสังคมเปนการปฏิสัมพันธอยางมีจุดมุงหมาย
ระหวางบุคคล ซ่ึงจะทําใหเกิดสิ่งเหลานี้ขึ้นหนึ่ง หรือมากกวาหนึ่ง คือความผูกพันธในแงดีจากคน
หนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งการรับรอง ยืนยัน หรือเห็นพองกับพฤติกรรมของผูหนึ่ง การชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันทางดานเงินทอง ส่ิงของหรืออ่ืนๆ  
 บารรีรา (Barrera 1982, อางถึงใน รัชจณา  สิงหทอง  2545 : 44) ใหความหมายวา การ
สนับสนุนทางสังคมเปนความใกลชิด การชวยเหลือ โดยใหส่ิงของ แรงงาน ใหคําแนะนําและขอมูล 
 จากความหมายขางตนพอสรุปไดวา การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคล
ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลหรือกลุมคนที่บุคคลนั้นมีปฏิสัมพันธดวย ซ่ึงส่ิงที่บุคคลไดรับการ
ชวยเหลือไดแก ดานอารมณและสังคม ทางดานขอมูลขาวสาร และดานวัตถุส่ิงของตาง ๆ 
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ความสําคัญของการสนับสนุนทางสังคม 
 แมวาความคิดเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคมจะมีความแตกตางกันไป แตการศึกษา
สวนใหญแสดงใหเห็นวา การสนับสนุนทางสังคมมีผลตอภาวะสุขภาพทั้งทางรางกายและ
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานจิตใจ ไดมีผูกลาวถึงความสําคัญของแรงสนับสนุนทางสังคมดังนี้ 
 ไลเบอรแมน (Leiberman 1972, อางถึงใน ดวงเดือน  มูลประดับ 2541 : 48-49) กลาววา 
การสนับสนุนทางสังคม มีผลตอการลดอุบัติเหตุการเกิดเหตุการณเครียดในชีวิต ทําใหสามารถปรับ
และเปลี่ยนแปลงการรับรูของบุคคลตอภาวะเครียด และสามารถลดระดับความรุนแรงของภาวะ
เครียด สามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางภาวะความรุนแรงของภาวะเครียด กับระดับการ
เปล่ียนแปลงบทบาทหนาที่ของบุคคล สามารถสงเสริมการเผชิญภาวะเครียดของบุคคลและใน
ทํานองเดียวกันก็สามารถลดความรุนแรงจากผลกระทบของภาวะเครียด หรือสามารถดูดซึม
ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเครียด สามารถเปลี่ยนแปลงความรูสึกที่มีคุณคาในตนเอง และความสารถ
ในการควบคุมสิ้งแวดลอมและสถานการณตางๆซึ่งถูกทําลายลงจากเหตุการณเครียดที่เกิดขึ้น และ
การสนับสนุนทางสังคมนี้มีผลโดยตรงตอการปรับตัวของบุคคล 
 ทอยท (Thoits 1986, อางถึงใน มธุริน  คําวงศปน 2543 : 39) อธิบายถึงความสําคัญของ
การสนับสนุนทางสังคมวา เปนแหลงประโยชนในการชวยปรับแกกับความเครียด (Coping 
Assistance) ไดหลายวิธี คือ 1) ชวยเปลี่ยนแปลงการใหคาความหมายกับสถานการณ โดยชวยให
บุคคลประเมินเหตุการณที่เกิดขึ้นวาไมรุนแรง มีความรูสึกวาไมวาจะเกิดเหตุการณใดขึ้นจะมีผูคอย
ชวยเหลือ หรือบรรเทาความเครียดใหนอยลงได ปญหาที่มีอยูจึงเล็กลง  2) ชวยลดการตอบสนอง
ทางอารมณเนื่องจากความเครียด เชน ชวยใหเกิดการระบายออก 3) ชวยเปลี่ยนสถานการณโดยการ
มีสวนรวมในการขจัด หรือเปล่ียนแปลงปญหา เชน การชวยเหลือดานการเงิน แรงงาน หรือ
ขอเสนอในการแกปญหา 
 เพนเดอร (Pender 1987, อางถึงใน ดวงเดือน  ดาวประดับ 2541 : 49) กลาววา                 
แรงสนับสนุนทางสังคมจะสงเสริมการเจริญเติบโต และการทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย เปน
การเพิ่มคุณคาของตนเอง ทําใหมีอารมณมั่นคง และมีความผาสุขในชีวิต ลดความเครียดที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตเปนการดํารงไวซ่ึงสุขภาพ มีการปอนกลับ ยืนยัน รับรอง ทําใหเกิดความมั่นใจและคาดการณ
การกระทําของบุคคลนั้นวา เปนที่ตองการของสังคม และแรงสนับสนุนทางสังคมเปนกันชน หรือ
เบาะรองรับ เหตุการณที่เปนภาวะวิกฤติในชีวิต โดยมีอิทธิพลตอการแปลเหตุการณ และการ            
ตอบรับทางอารมณของบุคคลที่ทําใหบุคคลมีการปรับตัวไดดี จึงชวยลดการเจ็บปวย ซ่ึงเปนการ
ปองกันโรค 
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ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 
  ไดมีผูแบงประเภทของการสนับสนุนทางสังคม ดังนี้ 
 ไวส (Weiss 1974, อางถึงใน อารีรัตน  อุลิศ 2539 : 32-33) แบงประเภทการ สนับสนุน 
ทางสังคมออกเปน 6 ดาน   
 1. การใหความรักใครผูกพัน (Attachment) สงผลตออารมณโดยสวนรวม คือ ทําให
บุคคลรูสึกมั่นคงปลอดภัยและอบอุน วยไมใหเกิดความรูสึกโดดเดี่ยว ความสัมพันธเชนนี้จะพบใน
คูสมรส  เพื่อน หรือสมาชิกครอบครัวเดียวกัน ถาบุคคลขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะมีความรูสึกเกิด
ภาวะโดดเดี่ยวทางอารมณ (Emotional Isolation) หรือภาวะเหงา (Loneliness) 
 2. ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของสังคม (Social integration) ทําใหบุคคลรูสึกมีเปาหมาย 
มีความเปนเจาของและไดรับการยอมรับตนวามีคุณคาตอกลุม ถาบุคคลขาดการสนับสนุนทาง
สังคมในดานนี้ทําใหบุคคลรูสึกถูกแยกจากสังคม 
 3. การใหโอกาสที่จะเลี้ยงดูอุมชู (Opportunity for nurture)เปนการสนับสนุนที่ผูใหญมี
ความรับผิดชอบตอความเจริญเติบโตและสุขภาพของผูนอย แลวทําใหตนเองมีความรูสึกวาเปนที่
ตองการของบุคคลอื่นและผูอ่ืนพึ่งพาได ถาหากไมไดทําหนาที่จะทําใหเกิดความคับของใจชีวิตนี้ไม
สมบูรณและไรจุดหมาย 
 4. การใหความรูสึกมีคุณคา (Reassurance of Worth) เปนการไดรับการยอมรับใน
สถาบันครอบครัวหรือเพื่อน เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมที่สามารถแสดงบทบาททางสังคม บทบาทนั้น
อาจเปนบทบาทในครอบครัว หรือในอาชีพ ถาคนเราไมไดรับการยอมรับจะทําใหความเชื่อมั่นหรือ
ความรูสึกมีคุณคาในตัวเองลดลง 
 5. ความเชื่อมั่นในการเปนมิตรที่ดี (A Sense of Reliable Audience) การสนับสนุนนี้เร่ิม
จากความสัมพันธกับญาติใกลชิด ซ่ึงคาดหวังวาจะไดรับความชวยเหลือหวงใยอยางตอเนื่อง ถาขาด
จะทําใหบุคคลรูสึกขาดความมั่นคง และถูกทอดทิ้ง 
 6. การไดรับคําชี้แนะ (The Obtaining of Guidance) หมายถึง การไดรับความจริงใจ การ
ชวยเหลือทางอารมณและชี้แนะขอมูลขาวสารจากบุคคลที่ตนศรัทธา และคําพูดที่เชื่อถือได เมื่อเกิด
ความเครียดและภาวะวิกฤต ถาขาดการสนับสนุนจะทําใหบุคคลรูสึกทอแทผิดหวัง 
 คาหน (Kahn 1979 : 85, อางถึงใน อารีรัตน  อุลิศ 2539 : 33) แบงการสนับสนุนทาง
สังคมออกเปน 3 ชนิดคือ 
 1. ความผูกพันทางดานอารมณืและความคิด (Affection) เปนการแสดงถึงอารมณใน
ทางบวกของบุคคลหนึ่งที่มีตอบุคคลหนึ่งซึ่งแสดงออกในลักษณะของความผูกพัน การยอมรับ การ
เคารพ หรือดวยความรัก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
35

 2. การยืนยันรับรองพฤติกรรมซึ่งกันและกัน (Affirmation) เปนการแสดงความเห็นดวย 
การยอมรับในความถูกตองเหมาะสมทั้งในการกระทําและความคิดของบุคคลอื่น ๆ  
 3. การใหความชวยเหลือ (Aid) เปนการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลอื่น โดยการให       
ส่ิงของหรือความชวยเหลือโดยตรง ความชวยเหลือนั้นอาจจะเปนวัตถุ เงินทอง ขอมูล ขาวสาร หรือ
เวลา 
 คอบบ  (Cobb 1976 : 300 – 301, อางถึงใน อารีย  มั่งเกียรติสกุล 2543 : 28) ใหความหมาย
ของการสนับสนุนทางสังคมวาเปนขอมูลหรือขาวสารที่ทําใหบุคคลเชื่อวามีคนรักคนสนใจ มีคนยก
ยองและมองเห็นคุณคา และรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม และไดแบงการสนับสนุนทาง
สังคมเปน 3 ชนิดคือ 
 1. การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support) เปนขอมูลที่ทําใหบุคคลเชื่อวา 
ตนเองไดรับความรัก การดูแลเอาใจใส และมีความใกลชิดสนิทสนม มีความผูกพันธและไววางใจ        
ซ่ึงกันและกัน 
 2. การสนับสนุนดานการยอมรับยกยอง และเห็นคุณคา (Esteem Support) เปนขอมูลที่
ทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีคุณคา และบุคคลอื่นใหการยอมรับนับถือและเห็นคุณคาของตนเอง 
 3. การสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม (Socially Support) เปนขอมูลท่ีบอก
ใหทราบวาตนเองเปนสมาชิกหรือสวนหนึ่งของเครือขายทางสังคม และมีสวนรวมซึ่งกันและกัน 
 เชฟเฟอร และคณะ (Schaefer et al. 1981, อางถึงใน อินทิรา  ปทมินทร 2541 : 40) แบง
การสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ประเภท คือ 
 1. การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support) หมายถึง การกอใหเกิดความรูสึก
ใกลชิด มีความมั่นใจ  และมีความเชื่อวาจะพึ่งพิงผูอ่ืนไดเสมอ  ซ่ึงทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองเปนที่รัก 
เปนที่ใสใจ และเปนสมาชิกคนหนึ่งของกลุม ไมใชคนแปลกหนา 
 2. การสนับสนุนทางวัตถุ (Tangible Support) เปนการชวยเหลือหรือใหบริการตางๆ 
เชน การใหยืมเงิน ใหของขวัญ ชวยดูแลในเวลาที่ตองการ เปนตน  
 3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information Support) เปนการใหขอมูลหรือ    
คําแนะนําในการแกปญหาและการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคล 
 จาคอบสัน (Jacobson 1986 : 252, อางถึงใน สุปราณี  แตงวงษ 2547 : 20) แบงการ
สนับสนุนสังคมเปน 3 ชนิดคือ 
 1. การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support) เปนพฤติกรรมที่ทําใหบุคคลรูสึก
สบายใจ และเชื่อวามีบุคคลเคารพนับถือยกยอง และใหความรักรวมทั้งพฤติกรรมอื่น ๆ ที่แสดงถึง
การดูแลเอาใจใสและใหความมั่นคงปลอดภัย 
 2. การสนับสนุนดานสติปญญา (Cognitive Support) เปนขอมูลขาวสาร ความรูหรือ
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คําแนะนําที่จะชวยใหบุคคลเขาใจสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเองและชวยใหสามารถปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงนั้นได 
 3. การสนับสนุนดานสิ่งของ (Materials Support) หมายถึง ส่ิงของและบริการตาง ๆ ที่
จะชวยใหบุคคลสามารถแกปญหาได 
 
แหลงสนับสนุนทางสังคม  
 แหลงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง กลุมคนที่มีการติดตอและใหการชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน ซ่ึงมีการแบงแตกตางกันตามวัตถุประสงคของผูศึกษา ที่ตองการเนนขนาดของกลุมบุคคล 
ความใกลชิด ลักษณะของความสัมพันธ และระยะเวลาของความสัมพันธ อาทิเชน 
 จริยาวัตร  คมพยัคฆ (2531 : 99) แบงแหลงสนับสนุนทางสังคมออกเปน 2 กลุม คือ 
 1. กลุมปฐมภูมิ ไดแก ครอบครัว ญาติพี่นอง และเพื่อนบาน หรือเรียกวากลุมที่มีความ
ผูกพันกันตามธรรมชาติ 
 2. กลุมสังคมทุติยภูมิ ไดแก กลุมวิชาชีพ และกลุมสังคมอื่นๆ หรือเรียกวา กลุม
ชวยเหลือในวิชาชีพ  
 เพนเดอร (Pender 1996, อางถึงใน มธุริน  คําวงศปน 2543 : 36)  แบงแหลงสนับสนุน
ทางสังคมออกเปน 5 กลุม คือ 
 1. กลุมสนับสนุนตามธรรมชาติ ไดแก การสนับสนุนจากครอบครัวและญาติพี่นอง ซ่ึง
ถือวาสําคัญมากที่สุด เพราะมีบทบาทสําคัญตอบุคคลตั้งแตในวัยเด็ก เปนแหลงถายทอดคานิยม 
ความเชื่อ แบบแผนพฤติกรรมและประสบการณตางๆ 
 2. กลุมบุคคลใกลชิด  ไดแก เพื่อน บุคคลสําคัญ บุคคลใกลชิด เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน 
 3. กลุมบุคคลทางศาสนา ไดแก พระ ผูนําทางศาสนา หรือบุคคลอื่นในองคกรศาสนา
โดยยดึหลักคําสอนของศาสนาเปนเปาหมายในการสนับสนุน  
 4. กลุมบุคคลทางดานสุขภาพ ไดแก แพทย พยาบาล นกัสังคมสงเคราะห นกัจิตวิทยา ที่
จะชวยใหบุคคลรูจักการสงเสริม ปองกัน ดูแล และฟนฟูสุขภาพของตนเองและผูใกลชิด  
 5. กลุมวิชาชีพอ่ืนๆ ไดแก กลุมใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 แบรนท และ ไวเนิรท (Brandt and Weinert 1985, อางถึงใน มธุริน  คําวงศปน 2543 : 
36-37) แบงแหลงสนับสนุนทางสังคมออกเปน 11 กลุม คือ 

1. กลุมบิดามารดา 
2. กลุมบุตร 
3. กลุมผูสมรส หรือผูใกลชิด หรือบุคคลสําคัญในชีวิต 
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4. กลุมญาติหรือบุคคลในครอบครัว 
5. กลุมเพื่อน 
6. กลุมเพื่อนบานหรือเพื่อนรวมงาน 
7. กลุมพระหรือนักบวช 
8. กลุมบุคลากรทางดานวิชาชีพ 
9. กลุมหนวยบริการที่จัดใหในชุมชน 
10. กลุมใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
11. กลุมอ่ืนๆ 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชรูปแบบของการสนับสนุนทางสังคมตามแนวคิดของ     
เชฟเฟอร และคณะ (Schaefer et al. 1981, อางถึงใน อินทิรา  ปทมินทร 2541 : 40) ซ่ึงมีความ
ครอบคลุมตอความตองการและความจําเปนพื้นฐานของผูสูงอายุและไดใหความหมายของการ
สนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่ผูสูงอายุไดรับความชวยเหลือเกื้อหนุนจากบุคคลในครอบครัว 
และบุคคลในสังคมที่ผูสูงอายุมีความสัมพันธในลักษณะของการไดรับความรัก ความอบอุน  การ
ไดรับความรู  คําแนะนําในเรื่องสุขภาพ  รวมทั้งขาวสารตาง ๆ ของชมรม  ชุมชน และการใหความ
ชวยเหลือเร่ือง การเงิน  การใชเวลาวาง เพื่อใหผูสูงอายุสามารถดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 
 

5. แนวคิดเก่ียวกบัการเขารวมกิจกรรมทางสังคม 
 

 ผูสูงอายุสวนใหญมีความตองการที่จะใชเวลาที่เหลืออยูในชีวิตของตนรวมกับบุคคล
กลุมตาง ๆ ในสังคม  แนวความคิดของผูสูงอายุที่ตองการเปนสวนหนึ่งของสังคมและตองการจะ
ชวยเหลือสังคมเริ่มมีแนวโนมคอนขางสูงในปจจุบัน (วรรณิภา บุญระยอง 2540 : 46)  ทั้งนี้ 
เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมทําใหบุคคลทุกกลุมตองมีการชวยเหลือและประสาน
ประโยชนกันจึงสงผลใหบุคคลทุกวัยจําเปนตองมีกิจกรรมเพื่อสนองตอบตอความตองการในชีวิต 
สําหรับกิจกรรมดานตาง ๆ ของผูสูงอายุนั้น มีแนวคิดที่สรุปไดดังนี้ 
 1. แนวคิดการเขารวมกิจกรรม แนวคิดนี้มองวา ผูสูงอายุยังมีความตองการทางสังคมและ
ทางจิตวิทยาที่จะเปนผูมีความกระฉับกระเฉง กระตือรือรน และตองการจะคงการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ 
ใหเหมือนอยูในวัยกลางคนมากที่สุด ซ่ึงเปนผลทําใหเกิดทฤษฎีกิจกรรมในเวลาตอมา (Brown 1990 : 
58) ทฤษฎีนี้กลาววา การไมมีกิจกรรมจะเปนผลใหระดับความสุขในชีวิตต่ํา มีความรูสึกไรคุณคา และ
จะเปนผูปรับตัวใหเขากับวัยและสิ่งแวดลอมไดยาก ดังนั้นผสูงอายุจึงควรรักษาวิถีการดําเนินชีวิต
เหมือนกับเมื่ออยูในวัยกลางคนเอาไว และปฏิเสธการมีชีวิตแบบคนสูงอายุใหนานที่สุดเทาที่ทําได 
นอกจากนี้ อิลิพอลลัส (Eliopoulus 1987 : 28, อางถึงใน สุนันทา  คุมเพชร 2545 : 46) ไดกลาวไววา 
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สังคมควรสนับสนุนใหมีกิจกรรมที่นาสนใจและเกี่ยวของกับผูสูงอายุดวยกัน และมีความเหมาะสม
กับกระบวนสูงอายุ เชน เปลี่ยนไปทํากิจกรรมที่ใชปญญาแทนการใชกําลังกาย หาบทบาทอื่นมา
ทดแทนบทบาทการทํางานเมื่อตองปลดเกษียณ เปนตน   
 2. แนวคิดเรื่องการสนองความตองการของผูสูงอายุ โดยใชทฤษฎีของมาสโลว ที่ได
จําแนกความตองการของมนุษยจากขั้นพื้นฐานความตองการต่ําสุดไปถึงขั้นสูงสุดอันไดแก  ความ
ตองการทางดานรางกาย (physical needs) ความตองการความปลอดภัย (safety needs) ความตองการ
ความรักและเปนสวนหนึ่งของสังคม (love and belonging needs)   ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง 
(esteem needs) และความตองการความสมหวังในชีวิต (self actualization needs) สวนแนวคิดของ
พอยทรีแนนด (Poitrenand 1980, อางถึงใน พฤฒินันท  เหลืองไพบูลย 2530 : 13)  ไดกลาวถึงความ
ตองการของบุคคลในวัยสูงอายุ โดยครอบคลุมในดานตาง ๆ ดังนี้ คือ 1)  ชีวิตการทํางาน 
(professional life) ตองการประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน  2)  ความรูสึกทางอารมณ 
(sentimental life) ตองการความรัก  การยอมรับ  การเห็นคุณคาจากบุคคลอื่น  3)  ชีวิตครอบครัว 
(family life) เปนความตองการความสัมธพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว  4) ชีวิตสังคม 
(social life) มีความตองการรวมกิจกรรมตาง ๆ ในสังคมและ 5)  การใชเวลาวาง (leisure activity) 
เพื่อใหเกิดประโยชนแกตนตามความสนใจและความถนัด 
  จากแนวคิดเรื่องความตองการ จะเห็นไดวาผูสูงอายุเปนบุคคลที่มีความตองการทั้ง
ดานจิตใจ  อารมณ และสังคมเปนพื้นฐานเฉกเชนเดียวกันกับในวัยอ่ืน ๆ แตทั้งนี้ อาจแตกตางกันไปบาง 
ซ่ึงแลวแตสภาพแวดลอมและบทบาทของแตละบุคคล  ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมของผูสูงอายุ
ในลักษณะนี้จึงเปนกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการตอบสนองความตองการของตนเองใน
ดานตาง ๆ ไดอยางเต็มที่  กลาวคือ เมื่อกิจกรรมใดเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของ    
ผูสูงอายุจะทําใหเกิดแรงจูงใจ (motivation) ที่จะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมนั้น ๆ ได และรูสึก    
พึงพอใจในการที่ไดเปนผูที่มีสวนรวมในกิจกรรมนั้น 
 3. แนวคิดเรื่องการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพของผูสูงอายุจากการเสื่อมตามวัย      
(วรรณิภา  บุญระยอง 2540 : 34)  โดยทั่วไปจะพบวาผูสูงอายุนั้นจะมีปญหาอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  จิตใจและสังคม ซ่ึงสวนหนึ่งเกิดจากธรรมชาติของผูสูงอายุ แนวคิดนี้
จึงมุงไปที่การจัดกิจกรรมเพื่อการเตรียมตัว  การปองกัน หรือชะลอความเสื่อมถอยไปตามวัย  ทั้งนี้
เพื่อใหผูสูงอายุไดตระหนัก  ยอมรับและพรอมที่จะเผชิญกับความเปนจริงของชีวิตทั้งในปจจุบันและ
ในอนาคตอันจะชวยเปนการบรรเทาความรุนแรงตาง ๆ ของเวลาหรือความเสื่อมได  โดยมีวัตถุประสงค
คือ การชวยใหผูสูงอายุไดรับความพึงพอใจในการชวยเหลือตนเองและพึ่งพาผูอ่ืนใหนอยที่สุด 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพของผูสูงอายุ (พฤฒินันท  เหลืองไพบูลย 2530 : 17) แนวคิด
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นี้มองวาผู สูงอายุ เปนบุคคลกลุมหนึ่งในสังคม  ซ่ึงมีพลังความคิด   มีความสามารถ  และมี
ประสบการณสูงในการพัฒนาตนเอง และสังคมสวนรวม ดังนั้น ผูสูงอายุควรไดรับการยกยอง           
นับถือ  ยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของสังคม  เปนบุคคลที่ตองไดรับการดูแลเอาใจใสในทุก ๆ ดาน 
เชน ดานสุขภาพอนามัย  ดานสวัสดิการ เปนตน  และผูสูงอายุเปนบุคคลที่ตองไดรับโอกาสเขา
ทํางานและเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ตามความสามารถและความตองการของตน  จากแนวคิดนี้ทํา
ใหเกิดมีความเชื่อในเรื่องการทํากิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ โดยการนําเอาทฤษฎีกิจกรรมมาใช
ประกอบในการอธิบายและสนับสนุนแนวคิดดังกลาว 
  จากแนวคิดตาง ๆ ที่กลาวมาจะเห็นไดวา การเขารวมกิจกรรมทางสังคมเปนสิ่งที่         
จําเปนสําหรับผูสูงอายุเพื่อคงไวซ่ึงสุขภาพกาย  จิต  สังคมที่ดี  ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดยึดแนวคิด
การเขารวมกิจกรรมโดยใชทฤษฎีกิจกรรมมาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา  เนื่องจากทฤษฎีกิจกรรมนี้
มีความเหมาะสมที่จํานํามาใชกับผูสูงอายุและสามารถอธิบายในดานจิตสังคมของผูสูงอายุไดชัดเจน 
และไดมีการนําทฤษฎีนี้มาใชศึกษาในผูสูงอายุเปนเวลานาน 
 
ทฤษฎีเก่ียวกับกิจกรรม 
 การทํากิจกรรมทางสังคมของผูสูงอายุอธิบายโดยอาศัยทฤษฎีเกี่ยวกับกิจกรรม ซ่ึงเปน
ทฤษฎีที่แพรหลายและเกี่ยวของกับการเขาทํากิจกรรมของผูสูงอายุโดยตรง ที่ยังคงมีการปฏิบัติกิจกรรม
เพื่อความสุขและการมีชีวิตที่ดี เชนเดียวกับในวัยผูใหญและสามารถเขาทํากิจกรรมทางสังคมทีต่นสนใจ
ได 
 เบิรนไซด  (Burnside 1981 : 365, อางถึงใน สุรีย ชลเกตุ 2540 : 23) ไดกลาวถึงแนวคิด
ทฤษฎีกิจกรรมไววา ผูสูงอายุที่มีสุขภาพดีสวนใหญ จะพยายามเขารวมกิจกรรมระดับสูง การที่ผูสูงอายุ
เขารวมหรือถอยหางจากิจกรรม เปนเพราะไดรับอิทธิพลจากการดําเนินชีวิตในอดีต และรายไดมากกวา
อิทธิพลภายใน การคงไวซ่ึงกิจกรรมทางรางกายจิตใจ และสังคม เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูสูงอายุที่จะ
ประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิต 
 เดคเคอร (Decker 1980 : 131-135, อางถึงใน กรรณิกา  เจริญลักษณ 2545 : 65) กลาววา 
ทฤษฎีกิจกรรมเชื่อวากิจกรรมเปนสิ่งจําเปนและสําคัญสําหรับบุคคลทุกวัย โดยเฉพาะผูสูงอายุ จะทํา
ใหสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ การที่ผูสูงอายุมีกิจกรรม จะทําใหผูสูงอายุคงบทบาทและ
สถานภาพของตนเองไว ทําใหรูสึกมีคุณคาและเปนที่ยอมรับของสังคม 
 ทฤษฎีกิจกรรม (activity theory) เปนทฤษฎีที่เกาแกและไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง
ที่สุดในชวง 20 กวาปที่ผานมา (Davis 1980, อางถึงใน ประพิมพดาว  สุคนธ 2526 : 45) และสามารถ
นําไปใชไดจนปจจุบัน เปนทฤษฎีทางจิตสังคม ซ่ึงคํานึงถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงดานจิตใจและดาน
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สังคมที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการสูงอายุและมีผลกระทบตอกันทฤษฎีนี้เกิดขึ้นใน ป ค.ศ. 1949 
โดยผูวางรากฐานของทฤษฎีนี้ไดแก คาแวน เบอรเกสส ฮาวิกเฮิรสและโกลแฮมเมอร (Cavan, Havighurt 
and Goldhammer 1949, อางถึงใน ปญญภัทร  ภัทรกัณทากุล 2544 : 14) ทฤษฎีนี้ไดกลาวถึงการที่
ผูสูงอายุตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยของรางกายและจิตใจโดยไมสามารถ
หลีกเล่ียงไดในขณะที่ความตองการการดํารงไวซ่ึงภาวะสุขภาพกาย จิต และสังคมยังคงมีอยู
เหมือนเดิม ตอมาในป ค.ศ. 1953 ไดปรับปรุงทฤษฎีนี้และไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง แนวคิด
ของทฤษฎีนี้ คือเมื่อเขาสูวัยสูงอายุแลว หากบุคคลจะคอยๆถอนตัวออกจากสังคม จะเปนการยากทีจ่ะทาํ
ใหความตองการในดานตางๆของตนเองใหสําเร็จรุรวงไปได แตในเมื่อผูสูงอายุยังคงมีความสามารถ 
มีความกระฉับกระเฉง และสภาพรางกายยังเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจหรือกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ จะ
มีความพึงพอใจในชีวิตและปรับตัวไดดีกวาผูสูงอายุที่ไมไดปฏิบัติกิจกรรมใดๆ ดังนั้นผูสูงอายุควร
จะมีกิจกรรมในสังคมตอไป (Havighurst 1968, อางถึงใน ปญญภัทร  ภัทรกัณทากุล 2544 : 14) 
 การเขารวมกิจกรรมทางสังคมของผูสูงอายุ ยึดตามแนวคิดทฤษฎีกิจกรรมที่เชื่อวาผูสูงอายุ
จะมีความสุข  มีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความพึงพอใจในชีวิต หากไดมีสวนรวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ไมวาจะเปนกิจกรรมสวนบุคคล  กิจกรรมที่ทํารวมกับสมาชิกในครอบครัว หรือกิจกรรมที่
ทํากับผูอ่ืนในสังคม 
 เทเลอร (Tayler 1982 : 540-556, อางถึงใน ปญญภัทร  ภัทรกัณทากุล 2544 : 10)  ได
แบงกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุไวดังนี้ 
 1. กิจกรรมอาชีวะบําบัด (Occupational therapy) เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริม  
สุขภาพและปองกันความพิการที่จะเกิดขึ้น  อาชีวะบําบัดมิใชเปนการเตรียมตัวสําหรับประกอบอาชีพ  
ลักษณะกิจกรรม  ไดแก  งานแกะสลัก  งานชางไม  งานฝมือตาง ๆ และการทําสวน 
 2. กิจกรรมนันทนาการบําบัด (Recreation therapy) เปนกิจกรรมที่เสริมสรางใหทุกคน
มีรางกายและจิตใจแจมใส  การจัดกิจกรรมนันทนาการเปนสวนสําคัญที่จะสรางความเขาใจและ
เขาถึงความตองการทางจิตใจและสังคมของผูสูงอายุ  กิจกรรมนันทนาการกอใหเกิดความสุขความ
เพลิดเพลิน  ไมฟุงซาน  ชวยทําใหคนขจัดความยุงเหยิงนาเบื่อหนาย  และยังชวยใหเกิดผลสัมฤทธิ์และ
ความสมดุลของชีวิตไดดวย  กิจกรรมนันทนาการ  ไดแก  การวาดรูป  การทํางานฝมือ  การดู
โทรทัศน  การอานหนังสือ  ชมกีฬา  เตนรํา  พบปะสังสรรค 
 3. กิจกรรมบําบัดดวยหนังสือ (Bibliotherapy) เปนการใชหนังสือเพื่อปองกันหรอืรักษา
ภาวะจิตใจของผูสูงอายุ เปนขบวนการของการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจหลังจากอานหนังสือแลว 
(อัมพร  พินิจวัฒนา 2528 : 77)  มีการนําคุณประโยชนของการอานหนังสือมาใชในการปองกัน
ความแปรปรวนของอารมณ และพัฒนาใหเกิดวุฒิภาวะทางอารมณ  ซ่ึงจะทําใหมีสุขภาพจิตดี  
นอกจากนี้ ยังเปนการสงเสริมใหผูอานมีการยอมรับคุณคาในตนเอง  ฮารทลี (Hartly 1984 : 201, อาง
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ถึงใน สุมนัส  วงศกุญชร 2537 : 30)  ไดกลาวถึงประโยชนในการใชหนังสือเพื่อปองกันภาวะ
ซึมเศราวา  การอานหนังสือจะทําใหผูอานพบวาความไมแนใจของตนเอง  ความทุกขโศก และ
ความผิดหวัง      มิไดเกิดขึ้นกับตนเองแตเพียงผูเดียว  บุคคลอื่น ๆ ไมวาจะอยูที่ใด ก็เคยมี
ประสบการณเชนเดียวกัน  ดังนั้น  ความรูสึกคับของใจ  ความทุกข หรือความสงสัยจะคอย ๆ ลด
นอยลงภายหลังจากการอาน 
 4. กิจกรรมการออกกําลังกาย (Physical exercise) เปนกิจกรรมที่ใชพลังงานเพื่อ      
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม  การออกกําลังกายจะทําใหคนมีอายุยืนยาวขึ้น  การออก
กําลังกายจะชวยเสริมสรางความแข็งแรงของสภาพรางกาย  ทําใหกลามเนื้อหัวใจบีบตัวไดดี               
ความดันโลหิตและเปอรเซนตไขมันในรางกายลดลง อีกทั้งยังกอใหเกิดความเพลิดเพลิน และ
เสริมสรางสมรรถภาพของการหายใจอีกดวย  ผูสูงอายุที่ออกกําลังกายจะมีสุขภาพที่ดี  ภาพลักษณ
ของตนเองจะเปนไปในทางบวกมากขึ้น 
 5. กิจกรรมศาสนบําบัด (Religion theory) ศาสนาเปนสิ่งชวยใหผูสูงอายุผอนคลายจาก
ความตึงเครียด  แกปญหาในเรื่องการนําชีวิตไปสูความสุขในสังคมไทย  ศาสนามีผลตอผูสูงอายุมาก  
ชวยใหผูสูงอายุลดความวิตกกังวลในเรื่อง  ความแก  ความเจ็บ  ความตาย เพราะไดส่ังสอนในเรื่อง
วัฏสงสาร และศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ  จึงมีอิทธิพลตอความเชื่อ เจตคติ และคานิยม
ตลอดจนแรงจูงใจและบุคลิกภาพบางประการ (พีรสิทธิ์  คํานวณศิลป และคณะ 2523 : 100, อางถึง
ใน วนิดา  ทองปลอง 2546 : 44) 
 6. กิจกรรมการเปนอาสาสมัคร (Volunteering) กิจกรรมการเปนอาสาสมัคร จะทําให
ผูสูงอายุมองตนเองวามีคุณคาตอสังคม  ใชเวลาใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืน เชน การเปนพอแมบุญธรรม  
การรวมกิจกรรมเพื่อชวยสงเคราะหชุมชน  การเปนอาสาสมัครตาง ๆ จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุ
นั้นทํางานโดยคํานึงถึงผลผลิตและผลตอบแทน  นอกจากกิจกรรมอาสาสมัครมีผลตอความพึงพอใจ
ในชีวิต  ซ่ึงจากการศึกษาของฮันเตอรและลินน (Hunter and Linn, quoted in Robb 1984 : 166, อาง
ถึงใน วนิดา  ทองปลอง 2546 : 26) ไดเปรียบเทียบผูสูงอายุที่มีการเขารวมกิจกรรมวาจะมีความพึง
พอใจในชีวิต และมีความตองการที่จะมีชีวิตอยูมากกวา และมีอาการซึมเศรานอยกวากลุมที่ไมเขา
รวมกิจกรรม 
 เขมิกา  ยามะรัต (2527 : 20)  ไดศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุ โดยมี           
กิจกรรมเปนตัวแปรหนึ่ง ไดแบงกิจกรรมเปน 3 แบบ ดวยกัน คือ 
 1. การมีสวนรวมทางสังคม (Social participation) หมายถึง การที่ผูสูงอายุเขาไปมีสวน
รวมในกิจกรรมตาง ๆ กับองคกรที่ตนเปนสมาชิก  โดยแบงเปนการมีสวนรวมทางสังคมภายใน
ครอบครัว  ภายนอกครอบครัว และชมรมหรือสมาคมตาง ๆ ที่ตนเปนสมาชิก 
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 2. การมีงานอดิเรก (Hobby) หมายถึง กิจกรรมในเวลาวาง อาจเปนการพักผอนหรือ
กิจกรรมที่ผูสูงอายุสามารถทําไดโดยลําพัง 
 3. การทํางานที่มีรายได (Work) หมายถึง กิจกรรมที่กอใหเกิดรายได ไมวาจะเปน  งาน
ประจํา  งานชั่วคราว หรืองานพิเศษตาง ๆ 
 พฤฒินันท  เหลืองไพบูลย  (2530 : 83-84)  ไดศึกษาพบวา กิจกรรมทางสังคมที่เหมาะสม
สําหรับผูสูงอายุนั้น  ตองเปนกิจกรรมที่สรางความพึงพอใจแกผูสูงอายุ และควรเปนกิจกรรมที่ใช
เวลาพอสมควร  ไมนานจนเกินไป  อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความตองการและปญหาพื้นฐาน
ของผูสูงอายุไดเปนอยางดี และควรเนนกิจกรรมที่จะชวยทําใหผูสูงอายุอยูในครอบครัวของตนเอง
และสังคมไดอยางมีความสุข  กิจกรรมตาง ๆ นี้อาจจะไดแก 
 1. กิจกรรมดานสุขภาพอนามัย เชน การตรวจสุขภาพ  การทดสอบสมรรถภาพของ
รางกาย  การทดสอบรางกาย  การตรวจความตานของโรค  การใหความรูในเรื่องของการปฏิบัติตน
ใหพนจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  ความรูเกี่ยวกับการใชยาเบื้องตน และ
ความรูที่เกี่ยวกับโรคของผูสูงอายุและการปองกัน  ตลอดจนการใหความรูในเรื่องของการอยูรวมกัน  
ในครอบครัวระหวางเครือญาติ และการเตรียมใจใหพรอมกับความเปลี่ยนแปลงของรางกายในดาน
ตาง ๆ เปนตน 
 2. กิจกรรมดานการศึกษาตามความสนใจและความถนัด  กิจกรรมประเภทนี้ ไดแก  
การศึกษาในเรื่องพระพุทธศาสนา  การศึกษาเรื่องพระพุทธรูปและพระเครื่องในสมัยตาง ๆ การศึกษา  
ที่เกี่ยวกับความรูที่เกี่ยวของกับงานที่ตนเองเคยทําอยูในอดีต และการศึกษาในลักษณะของงานวิชาชีพ
ในกรณีที่มีความสามารถในดานนั้น ๆ อยูกอนแลว เชน ชางไม  การตัดเย็บเสื้อผา  งานหัตถกรรม
ตาง ๆ เปนตน 
 3. กิจกรรมนันทนาการ ไดแก  กิจกรรมที่ชวยสงเสริมความพรอมของรางกายในดาน
ตาง ๆ ตามวัยของผูสูงอายุ เชน การละเลนดนตรีและนาฏศิลป  การเลนละครยอย  การรองรําทําเพลง  
บริการกีฬาในรมและกลางแจง  การเลนเกมสตาง ๆ เปนตน 
 4. กิจกรรมดานวัฒนธรรม ไดแก  การจัดใหมีงานในโอกาสตาง ๆ เชน วันขึ้นปใหม  
วันสงกรานต  เปนตน  เพื่อทําใหผูสูงอายุไดมีการผอนคลายอารมณ และไดมีโอกาสสนุกราเริง
เหมือนบุคคลกลุมอ่ืน ๆ ตลอดจนทําใหเกิดความรูสึกวาสังคมยังสนใจตนเอง 
 5. กิจกรรมดานการศาสนา ไดแก การจัดใหมีการทําบุญ  การประกอบพิธีทางศาสนา
โดยเสรี  เชน  การจัดใหมีการนิมนตพระมาเทศน  การจัดบําเพ็ญกุศลในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ ทาง
พุทธศาสนา เชน มาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันเขาพรรษา และวันออกพรรษา  เปนตน 
 6. กิจกรรมดานการเผยแพรความรู ไดแก  การเผยแพรความรูในเรื่องขาวสารอันเปน
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ประโยชนตอผูสูงอายุ  การจัดบรรยายและสัมมนาในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ โดยการ
เชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีคุณวุฒิมาบรรยายเปนครั้งคราว เปนตน 
 7. กิจกรรมดานการพัฒนาสังคม ไดแก  การจัดกิจกรรมเพื่อใหผูสูงอายุไดมีบทบาทใน
การพัฒนาสังคม  เชน  การจัดใหมีการทําความสะอาดวัดและศาสนสถานในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ 
ของชาติ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันรัฐธรรมนูญ  วันฉัตรมงคล  เปนตน  หรือการจัดรณรงค
งดสูบบุหร่ีในวันพระ  การนําของขวัญไปเยี่ยมทหารที่ไดรับบาดเจ็บอยูตามโรงพยาบาลตางๆ  เปนตน 
 8. การทัศนศึกษานอกสถานที่  ไดแก  การจัดนําเที่ยวตามสถานที่ทองเที่ยวและโบราณ
สถานที่สําคัญตาง ๆ ในตางจังหวัด  ในบางโอกาสทําใหเกิดความสมานสามัคคีและความ
สนุกสนานราเริงในระหวางสมาชิกดวยกัน 
 9. กิจกรรมดานการฝกหัดอาชีพ  เปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมรายได และเปนการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชนกับผูสูงอายุ เชน  การทําไมจิ้มฟน  การทอผาไหม  การปกและฉลุเส้ือ  
การทํางานศิลปประดิษฐ  ฯลฯ 
 10.   กิจกรรมอื่น ๆ เชน  การสงเสริมใหผูสูงอายุเปนครูสอนพิเศษ  การประพันธบทเพลง
และนวนิยาย  การออกแบบและตกแตงเสื้อผา  เปนตน 
 จะเห็นไดวา มีกิจกรรมจํานวนมากที่ผูสูงอายุสามารถกระทําได เพื่อชวยใหผูสูงอายุมี
โอกาสเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อทดแทนบทบาทที่สูญเสียไปของผูสูงอายุ การมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางสังคม จะสงผลตอสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ของผูสูงอายุ ผูสูงอายุจะมีความสุขใน
ชีวิตไดนั้น จําเปนตองมีกิจกรรมปฏิบัติอยูอยางสม่ําเสมอ  มีบุคลิกภาพกระฉับกระเฉง มีบทบาท
ทางสังคมอยางเพียงพอ จะทําใหผูสูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิตและปรับตัวไดดีกวาผูสูงอายุที่ไมมี
กิจกรรมหรือบทบาทหนาที่ภารกิจใดๆ  
  ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาการเขารวมกิจกรรมทางสังคมที่ผูสูงอายุเขารวม
ในเขตเทศบาลนครนครปฐม ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เทศบาลนครนครปฐมไดจัดขึ้นใหผูสูงอายุเปน
ประจํา ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมไดสะดวกในชุมชน โดยมีกิจกรรมทั้ง 3 ดาน ไดแก  
  1.  กิจกรรมทางศาสนา  หมายถึง การกระทําที่ผูสูงอายุปฏิบัติโดยมีสวนรวมใด ๆ  ก็
ตามที่เกี่ยวของกับศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  เชน  การไปวัดฟงเทศน  การถือศีล  การบําเพ็ญ
กุศลในวันสําคัญทางศาสนา  การไปรวมประเพณีสรงน้ําวันสงกรานต  การไปรวมทอดกฐินหรือ
ทอดผาปา เปนตน 
   2.  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ หมายถึง การกระทําที่ผูสูงอายุเขาไปรวมทํา    
กิจกรรมตามความสามารถ ความถนัดของตนเอง เชน การเลนกีฬา  การทัศนาจร  การเขารวมงานเลี้ยง
สังสรรคชมรมตาง ๆ ในชุมชน  ซ่ึงกอใหเกิดความบันเทิงสนุกสนานผอนคลายแกตนเอง และผูอ่ืน 
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   3.  กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน หมายถึง การกระทําที่ผูสูงอายุมีสวนรวมในการทํา
ประโยชนใหชุมชนในการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอมทรัพยากรในชุมชน เชน การชวยทําความ
สะอาดวัด  สถานีอนามัย  การปลูกตนไม  การนําของไปเยี่ยมผูปวยในโรงพยาบาล หรือสถาน
สงเคราะห  การรวมกลุมอาชีพ  การรวมกลุมแมบานในชุมชน  การเปนอาสาสมัครดูแลสุขภาพ  
การรณรงคสรางความตระหนักในชุมชน 
 

6.   แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเผชิญปญหา (Coping Behavior) 
 

ความหมายของการเผชิญปญหา 
 การดําเนินชีวิตของบุคคลตาง ๆ ในปจจุบันนี้ มักจะประสบกับเหตุการณตาง ๆ ไมวาจะ
เปนเรื่องของสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง ในภาวะการณที่บุคคลถูกคุกคามจากสิ่งแวดลอมรอบขาง
ตลอดจนสิ่งเราภายนอกซึ่งกระตุนใหบุคคลเกิดความรูสึกกดดัน  ทําใหเกิดปญหาขึ้นภายใน  จิตใจ  
ส่ิงเหลานี้ลวนมีผลกระทบตอภาวะดุลยภาพในจิตใจของบุคคล ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดาน
ความคิด  อารมณ  ตลอดจนพฤติกรรมตาง ๆ ที่แสดงออกมาเมื่อเผชิญกับสิ่งที่มาคุกคาม เรียกวา 
พฤติกรรมการเผชิญปญหา  ซ่ึงมีนักวิชาการหลายทานไดใหทัศนะเกี่ยวกับการเผชิญปญหาไว ดังนี้ 
 ลาซารัส และ โฟลคแมน (Lazarus and Folkman 1984 : 141-142)  กลาววาการเผชิญ
ปญหา หมายถึง ความพยายามทางปญญา และพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดยั้งเพื่อจะ
จัดการกับปญหาหรือขอเรียกของทั้งจากภายนอกและภายในตนเองที่บุคคลประเมินวาถูกคุกคาม 
หรือเกินกวาความสามารถที่ตนจะรับได 
 เคลนเก (Kleinke 1990, อางถึงใน ขวัญเรือน  อัศดรศักดิ์ 2543 : 54) ใหคําจํากัดความของ
การเผชิญปญหาวา คือ ความมานะพยายามที่จะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อจัดการกับสถานการณที่เปน
อันตรายหรือสถานการณที่กอใหเกิดความเครียด 
 บอยด และ จอหนสัน (Boyd and Johnson 1981, อางถึงใน นริศว  ปรารมย  2539 : 6) 
ใหไดความหมายเกี่ยวกับการเผชิญปญหาไววา หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการเรียนรูจาก
ส่ิงแวดลอมและประสบการณในอดีต  โดยบุคคลเลือกสิ่งที่ไดเรียนรูนั้นมาใชจัดการกับสถานการณที่
เปนปญหาเพื่อทําใหความขัดแยงนั้นหมดไป  บุคคลแตละคนจะมีวิธีการเผชิญปญหาที่แตกตางกัน 
เชน การตอสู  การหลบหลีก  การปฏิเสธ  เพื่อชวยลดความทุกขใจที่เกิดขึ้น สวนส่ิงที่สําคัญที่บุคคล
จะพิจารณากอนจะเลือกใชวิธีการเผชิญปญหาแบบใดแบบหนึ่งนั่นคอื อะไรเปนสาเหตทุีม่าของปญหา 
และอะไรคือ ผลที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากแสดงพฤติกรรมนั้นแลว และเขาจะเลือกใชวิธีการเผชิญปญหา
ที่คิดวาเปนประโยชนตอตัวเขาเอง 
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 อุษา  เชาวลิต (2540 : 17)  สรุปความหมายของการเผชิญปญหาจากนักคิดหลายทานไว
วา  การเผชิญปญหา หมายถึง การที่บุคคลมีการพลิกแพลงความรู  ความเขาใจ และพฤติกรรมที่จะ
เปนประโยชนในการควบคุมหรือบรรเทาความเครียดที่กําลังเผชิญอยู ทําใหบุคคลมีความพรอมที่
จะทนตอปญหาความยุงยากของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ดังนั้น พอจะสรุปความหมายไดวาพฤติกรรมการเผชิญปญหา หมายถึง วิธีการที่
ผูสูงอายุใชในการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสถานการณที่กอใหเกิดความเครียด เพื่อใหตนเองมี
ความรูสึกที่ดี และยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น โดยการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อทําใหความเครียด 
หรือส่ิงที่คุกคามนั้นคล่ีคลายไปในทางที่ดีขึ้น  

วิธีการเผชิญปญหา 
 ในการเผชิญปญหาของบุคคลนั้น ไดมีผูแบงวิธีการเผชิญปญหาไวดังนี้ 
 มูส และ บิลล่ิงส (Moos and Billings 1982,  อางถึงใน เติมศักดิ์  คทวณิช 2540 : 38-39) 
กลาววา ความคิดเปนปจจัยสําคัญในการเลือกใชวิธีเผชิญปญหาวิธีใดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยดานตัว
บุคคลและปจจัยดานสิ่งแวดลอม ตลอดทั้งสถานการณที่เกี่ยวของ  การเผชิญปญหาสามารถจําแนก
เปน 3 กลุม คือ 
 1. การเผชิญปญหาที่มุงเนนการประเมินสถานการณที่เกี่ยวของ ประกอบดวยวิธีการ
เผชิญปญหา 3 วิธีคือ 
  1.1 การวิเคราะหอยางมีเหตุผล 
  1.2 การปรับเปลี่ยนความคิด ไดแก  การคิดทบทวน และการพิจารณาขอดีขอเสียของ
สถานการณนั้น ๆ 
  1.3 การหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญความคิด ไดแก การปฏิเสธความจริงพยายาม
ลืมสถานการณทั้งหมด และฝนกลางวันถึงส่ิงที่พอใจ 
 2. การเผชิญปญหาที่มุงเนนการแกปญหา ประกอบดวยวิธีเผชิญปญหา 3 วิธีคือ 
  2.1 การแสวงหาขอมูลหรือคําแนะนํา 
  2.2 การลงมือแกปญหา ไดแก การพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสมในการแกปญหา  
พิจารณาขอดี  ขอเสีย  ในการดําเนินการเกี่ยวกับสถานการณที่เปนปญหานั้น ๆ 
  2.3 การพัฒนาวิถีทางที่เหมาะสมในการแกปญหา เปนการเปลี่ยนแปลงการกระทํา
ของตนเองและสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ที่ดีใหกับตนเอง ไดแก การสรางสัมพันธภาพกับบุคคลใน
สังคม  การพัฒนาเอกลักษณและความเปนอิสระของตนเอง ตลอดทั้งการแสวงหาสิ่งทดแทน 
 3. การเผชิญปญหาที่มุงเนนการลดอารมณที่เปนปญหา ประกอบดวยวิธีการเผชิญ
ปญหา 3 วิธี คือ 
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  3.1   การควบคุมอารมณตาง ๆ 
  3.2   การทําจิตใจใหสงบ ไมทุรนทุรายยอมรับเหตุการณที่เกิดขึ้น 
  3.3  การระบายอารมณ ซ่ึงแสดงออกมาทางคําพูดหรือการกระทํา 
 ลาซารัส และ โฟลคแมน (Lazarus and Folkman 1984 : 150-152) จําแนกวิธีการเผชิญ
ปญหาออกเปน 2 วิธี คือ 
 1. วิธีการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา (Problem – Focused Coping) เปนวิธีการเผชิญ
ปญหาที่พยายามจัดการกับสิ่งที่มากระตุนใหเกิดความตึงเครียดหรือความกดดันทางอารมณโดยตรง
เปนการใชกระบวนการแกปญหาในการตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะจัดการกับปญหาหรือสถานการณ
โดยมุงที่ตนเหตุของปญหา เชน การคนหารายละเอียดเกี่ยวกับปญหานั้นเพิ่มเติม พยายามทุกวิถีทาง
ที่จะจัดการกับปญหานั้น 
 2. วิธีการเผชิญหาที่มุงปรับอารมณ (Emotional – Focused Coping) เปนวิธีการที่บุคคล
แสดงออกเพื่อลดความกดดัน โดยการจัดการกับอารมณที่เกิดขึ้นในสถานการณมากกวาการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง หรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ เชน การรองไห การออกกําลังกาย  
การดื่มสุรา  การใชยาเสพติด  การหัวเราะ เปนตน 
 คารเวอร,  ไชยเออร และ ไวนทรอบ (Carver, Scheier, and Weintraub 1989,   อางถึงใน 
รัชดา  ไชยโยธา 2543 : 31-32) ไดศึกษาและรวบรวมรูปแบบของวิธีการเผชิญปญหาโดยใชทฤษฎี
พื้นฐานของลาซารัส และ โฟลคแมน (Lazarus and Folkman 1984) ทั้ง 13 รูปแบบ ไดแก 
 1. การลงมือกระทําการเผชิญปญหา เปนกระบวนการในการลงมือแกปญหาเพื่อกําจัด
ส่ิงที่กอใหเกิดความเครียด  รวมถึงการลงมือปฏิบัติโดยตรง มีความพยายามในการเผชิญปญหามาก
ขึ้น การรวบรวมกําลังความสามารถที่ตนมีอยูปรับปรุงตนเอง และพยายามดําเนินการเผชิญปญหา
ตามขั้นตอน 
 2. การวางแผน เปนการคิดหาวิธีการในการเผชิญปญหากับส่ิงที่ทําใหเกิดปญหารวมถึง
การหากลวิธีในการเผชิญปญหา  การหาขอมูลเพิ่มเติม  การคิดพิจารณาใครครวญถึงขั้นตอนในการ
แกปญหา และหาวิธีการที่จะจัดการกับปญหาใหไดอยางดีที่สุด 
 3. การระงับกิจกรรมอื่นที่ไมเกี่ยวของ บุคคลจําเปนตองระงับสิ่งที่มาเกี่ยวของหรือ
วิถีทางที่มารบกวนความใสใจในการเผชิญปญหา จึงเปนการระงับความสนใจอื่นที่เขามาเกี่ยวของ ทํา
ใหใสใจที่จะเผชิญปญหาอยางเต็มที่ 
 4. การชะลอการเผชิญปญหา  บางครั้งเปนวิธีการที่จําเปนในการตอบสนองตอปญหา  เปน
การรอโอกาสเหมาะที่สามารถใชวิธีการเผชิญปญหากับสิ่งที่ทําใหเกิดความเครียดได ไมลงมือทําเมื่อ
ยังไมถึงเวลา โดยใชการพิจารณาจนแนใจวาไมสงผลรายในสถานการณนั้น พยายามควบคุม   
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ตนเองไมใหกระทําบางสิ่งบางอยางเร็วเกินไป 
 5. การคนหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อการขอความชวยเหลือ เปนความตองการ
ชวยเหลือ  ตองการขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับปญหา หรือสถานการณนั้น ตองการคําแนะนําจาก
บุคคลอื่น 
 6. การคนหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อไดรับกําลังใจ สําหรับบุคคลที่รูสึกวาตนเอง
ไมปลอดภัยจากสถานการณที่เปนปญหา  มีความตองการกําลังใจ  ความเห็นอกเห็นใจ และความ
เขาใจจากบุคคลอื่น  ในแงทฤษฎีจัดเปนการเผชิญปญหาที่มุงเนนทางดานอารมณ แตในทางปฏิบัติ
และส่ิงที่เกิดขึ้นจริง  มักเกิดขึ้นควบคูกันกับการคนหาการสนับสนุนทางอารมณเพื่อการหาความ
ชวยเหลือ  ซ่ึงจัดเปนการเผชิญปญหาแบบมุงเนนทางดานอารมณ  นําไปสูการแกปญหาที่เหมาะสม 
แตถาบุคคลใชวิธีนี้เพียงเพื่อระบายความรูสึก  ไมพยายามแกปญหา  วิธีดังกลาวไมชวยแกปญหา 
 7. การตีความหมายใหมในทางบวกและสรางสรรค เปนการจัดการกับความกดดันทาง
อารมณมากกวาเปนการเผชิญกับสถานการณที่ทําใหเกิดปญหา โดยการมองสถานการณที่ทําใหเกิด
ปญหาในทางที่ดี  ดวยการทําใหสถานการณนั้นดีที่สุด  วิธีการนี้ไมเพียงลดความทุกขแตยังนํา
บุคคลใหมุงสูการลงมือแกปญหาโดยตรง 
 8. การพึ่งศาสนา ศาสนาเปนแหลงชวยเหลือทางดานอารมณ ในขณะที่เผชิญกับ
สถานการณที่กอใหเกิดปญญา  การใชวิธีการทางศาสนา เชน  การสวดมนต  การนั่งสมาธิ  เมื่อมี
ปญหาบุคคลจะหันไปพึ่งศาสนาดวยเหตุผลตาง ๆ กัน  บางคนอาจใชเปนที่พึ่งทางใจ บางคนอาจใช
เปนหนทางนําไปสูการตีความหมายใหมในทางบวกและการเติบโต หรือใชเปนกลวิธีในการลงมือ
กระทํา 
 9. การยอมรับ เปนการยอมรับความเปนจริงตามสถานการณที่เกิด ซ่ึงการยอมรับความ
จริงที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่บอกใหทราบวา บุคคลนั้นพรอมที่จะเผชิญกับสถานการณนั้น 
 10. การปฏิเสธ เปนการปฏิเสธตอสถานการณที่ทําใหเกิดความเครียด ปฏิเสธความจริง
ที่เกิดขึ้น และไมสนใจตอเหตุการณที่ทําใหเกิดความเครียด 
 11.  การระบายออกทางอารมณ เปนการเนนที่ความเครียดและการระบายออกทาง
อารมณ  ดวยการเพิ่มความตระหนักตอความกดดันทางอารมณ และการระบายความรูสึกเหลานั้น
ออกไป  ถาใชอยางตอเนื่องยาวนาน  บุคคลจะหมกมุนกับความซึมเศราไมกาวหนา  ไปสูการหาทาง
แกปญหาโดยตรง  ถาการใชการระบายออกทางอารมณ เปนชวงที่ทําใจกับการสูญเสีย แลวหันมา
พิจารณาแกปญหา ก็ชวยในการเผชิญปญหาได 
 12.  การไมแสดงออกทางพฤติกรรม เปนการลดความพยายามของบุคคลในการเผชิญ
กับส่ิงที่ทําใหเกิดความเครียด  รวมถึงการละทิ้งความพยายามที่จะดําเนินไปสูเปาหมาย เปน
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พฤติกรรมที่แสดงถึงการชวยตนเองไมได  มักเกิดกับบุคคลที่คาดหวังวาตนจะสูญเสียไมมีทางชนะ
อุปสรรคได 
 13.  การไมเกี่ยวของทางความคิด เปนวิธีการที่ลดความกดดันทางอารมณ โดยการไม
คิดถึงวิธีการที่จะเผชิญกับสิ่งที่ทําใหเกิดความเครียด  ไมคิดถึงเปาหมายที่มีอุปสรรคขัดขวาง การ
หนีจากปญหาวิธีการอื่น  ใชกิจกรรมอื่นเพื่อที่จะไมคิดถึงปญหา  รวมถึงการฝนกลางวัน  การนอน  
การหมกมุนอยูกับการชมโทรทัศน เปนตน  การใชกิจกรรมเหลานี้สวนใหญขัดขวางการแกปญหาที่
เปนประโยชน 
 นอกจากนี้คารเวอร,  ไชยเออร และไวนทรอบ (Carver, Scheier, and Weintraub 1989,  
อางถึงใน รัชดา  ไชยโยธา  2543 : 31-32)  พบวารูปแบบวิธีการเผชิญปญหาทั้งหมด 13 แบบ 
สามารถจัดแบงวิธีการเผชิญปญหาไดเปน 3 กลุม ดังนี้ คือ กลุมแรกการเผชิญปญหาแบบมุงเนนการ
แกปญหา  ไดแก  การลงมือทําการแกปญหา  การวางแผน  การระงับกิจกรรมอื่นที่ไมเกี่ยวของ  การ
ชะลอการเผชิญปญหา  การคนหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อหาส่ิงชวยเหลือ  กลุมที่สองการเผชิญ
ปญหาแบบมุงเนนทางดานอารมณ  ไดแก  การคนหาการสนับสนุนทางสังคมเพื่อไดรับกําลังใจ  
การตีความหมายใหมในทางบวกและการเติบโต  การพึ่งศาสนา  การยอมรับ  การปฏิเสธ และกลุม
ที่สาม  การเผชิญปญหาในรูปแบบอื่น ๆ ไดแก  การระบายออกทางอารมณ  การไมแสดงออกทาง
พฤติกรรมการไมเกี่ยวของทางความคิด 
 การเลือกใชวิธีการเผชิญปญหาที่แตกตางกันของบุคคลจะขึ้นอยูกับแหลงประโยชนที่มี
อยู รวมถึงปจจัยตางๆที่เกี่ยวของในสถานการณนั้นๆ(Lazarus and Folkman 1984 : 157-164, อางถึง
ใน สุภาพ  อารีเอื้อ 2540 : 22) คือ 
 1. ภาวะสุขภาพและพลังงานของบุคคล (Health and Energy) คนที่มีสุขภาพดีหรือ
สุขภาพแข็งแรงจะมีพลังเต็มเปยมในการจัดการกับปญหาไดมากกวาคนที่เจ็บปวย ซ่ึงจะถูกจํากัด
ความสามารถทางดานรางกาย จิตใจและสังคม 
 2. ความเชื่อในสิ่งที่ดี (Positive beliefs) จะทําใหบุคคลมองโลกในแงดีและเกิด
ความหวัง ในการคิดหาหนทางเพื่อจัดการกับปญหา (Raleigh 1992 : 443-448, อางถึงใน สุภาพ   
อารีเอื้อ 2540 : 22) 
 3. มีทักษะในการแกปญหา (Problem – solving skills) คนที่มีทักษะดี มีความคิดอยางมี
เหตุมีผลจะสามารถวิเคราะหสถานการณ และแสวงหาขอมูลเพื่อจัดการกับปญหาไดตรงความจริง
และสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสม 
 4. มีทักษะดานสังคม (Social skill) ความสามารถในการติดตอส่ือสารและสราง
สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นไดดี จะชวยสงเสริมใหบุคคลสามารถแกไขปญหาไดดี เชน ผูปวยที่
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สามารถสรางสัมพันธภาพกับเจาหนาที่ทีมสุขภาพไดดี จะรูจักติดตอขอความชวยเหลือจาก
เจาหนาที่ทีมสุขภาพ เชน แพทยและพยาบาล ไดดีกวาผูปวยที่ขาดทักษะดานนี้ (สมจิต หนุเจริญกุล 
2537 : 111) 
 5. แรงสนับสนุนทางสังคม  (Social support) บุคคลที่ได รับการชวยเหลือ
ประคับประคองทั้งดานอารมณและขอมูลตางๆ เชน ขอมูลขาวสารที่เปนความรูในการปฏิบัติตน
เกี่ยวกับสุขภาพจากบุคลากรทีมสุขภาพ จะทําใหผูปวยเผชิญและปฏิบัติตัวไดถูกตองจากการเจ็ว
ปวยดวยโรคนั้นๆ (Pipisuk 1982, อางถึงใน สุภาพ  อารีเอื้อ 2540 : 23) 
 6.  แหลงประโยชนทางดานวัตถุ (Material resources) หมายถึง การมีทรัพยสินเงินทอง 
และการไดรับบริการเนื่องมาจากผลของทรัพยสินเงินทองที่มีนั้น ชวยใหบุคคลมีทางเลือกในการ
เผชิญปญหาไดหลายวิธี  
 จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเผชิญปญหาขางตน จะเห็นไดวาบุคคลเลือกแสดง
พฤติกรรม เพื่อลดส่ิงที่ประเมินวาเปนสิ่งที่คุกคามหรือเปนอันตรายตอตนเองซึ่งจะแสดงออกใน
รูปแบบของพฤติกรรมที่มีความสัมพันธกับความรูสึกนึกคิด จิตใจ อารมณของแตละบุคคล จากนั้น
บุคคลจะมีการเผชิญปญหาโดยมีการปรับเปลี่ยนแกไขตลอดเวลา เพื่อทําใหความขัดแยง ความไม
สบายใจตางๆ หมดไปและปรับตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุลย วัยสูงอายุเปนวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม และอารมณ เปนอยางมาก เปนวัยที่เผชิญปญหามายาวนาน
กวาวัยอ่ืน วัยสูงอายุเปนวัยที่มีความสามารถในการใชสติปญญาความรู วิเคราะหปญหา แกไข
ปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม และรูจักวิธีการจัดการกับความเครียดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ลดความเครียดและปรับตัวได สวนผูสูงอายุที่ไมสามารถปรับตัวไดอาจมีพฤติกรรมความเครียดเพิ่ม
มากขึ้น เปนตนเหตุสําคัญในการนําไปสูปญหาสุขภาพและการปรับตัว 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาการเผชิญปญหาของผูสูงอายุในรูปแบบการเผชญิ
ปญหาที่มุงแกไขปญหา หมายถึง วิธีการที่ผูสูงอายุใชในการจัดการกบัสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสถานการณ
ที่กอใหเกิดความเครียด โดยมุงแกไขปญหาหรือสถานการณที่ตึงเครียด เพื่อใหตนเองมีความรูสึกที่
ดี และยอมรับความจริงที่เกดิขึ้น โดยจัดการตนเหตุของปญหาอยางเปนระบบ ไดแก  การวางแผน
แกปญหา  การหาขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาเพิ่มเติม การวิเคราะหปญหาที่เกิดขึน้ การลงมือแกไข
ปญหา การนาํประสบการณเดิมที่คลายคลึงมาใชเพื่อหาทางเลือก ยอมรับสถานการณที่เกิดขึน้ตาม
ความจริง และพยายามแกไขใหดีขึ้น การชะลอการเผชิญปญหา  การคนหาผูใหความชวยเหลือ และ
การขอคําแนะนําจากบุคคลอื่นเพื่อจัดการกบัปญหานั้น เพื่อศึกษาวาการเผชิญปญหาเปนตวัแปรที่
สามารถทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุได 
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7.   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรที่ศึกษา 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจยัสวนบุคคลกับการปรับตัว 
 จากการศึกษาวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีผูศึกษาเกี่ยวกับปจจัย
สวนบุคคลและการปรับตัวไว ดังนี้ 
 1. เพศ 
  เกษม  ตันติผลชีวะ และกุลยา  ตันติผลชีวะ (2528 : 5)  ไดทําการศึกษาอายุขัยเฉลี่ย
ของคนไทย พบวา ผูหญิงมีอายุยืนกวาผูชาย  ซ่ึงไดมีผูศึกษาและสรุปเหตุผลวา ที่เปนเชนนี้เพราะ    
ผูหญิงมีความเครียดของรางกายและจิตใจนอยกวาผูชาย ซ่ึงโดยธรรมชาติแลวพบวา ผูหญิงสามารถ
ทนตอความเครียดตาง ๆ ของชีวิตหรือการทํางานไดสูงกวาผูชาย เพราะสามารถระบายออกทาง
อารมณไดหลายรูปแบบ เชน การคุย  การทํางานบาน เปนตน  นอกจากนี้รางกายผูหญิงสามารถ
ปรับสมดุลในภาวะเครียดตาง ๆ ไดดีกวาผูชาย 
  นภาพร  ชโยวรรณ  มาลินี  วงษสิทธิ์ และจันทรเพ็ญ  แสงเทียนฉาย (2532 : 26 – 29)  
ที่ศึกษาปญหาของผูสูงอายุไทย พบวา ผูสูงอายุหญิงมีภาวะสุขภาพดอยกวาผูสูงอายุชาย คือ รอยละ 
43 ของผูสูงอายุหญิงและรอยละ 38 ของผูสูงอายุชายตามลําดับ  รายงานวาตนเองมีสุขภาพไมดี และ
พบความแตกตางระหวางผูสูงอายุชายและหญิงเกี่ยวกับการมีโรคประจําตัวคือ ผูสูงอายุชายมีจํานวน
ที่เปนโรคระบบยอยอาหาร  ระบบหายใจ  ระบบประสาท และอวัยวะสัมผัสสูงกวาผูสูงอายุหญิง   
สวนผูสูงอายุหญิงมีจํานวนที่เปนโรคระบบไหลเวียนโลหิต  โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงสรางและ
เนื้อยึดเสริมสูงกวาผูสูงอายุชาย  แตโดยธรรมชาติแลวผูสูงอายุหญิงมีโรคประจําตัวสูงกวาผูสูงอายชุาย  
นอกจากนี้ยังพบวา ผูสูงอายุชายมีระดับการเจริญอาหารดีกวาผูสูงอายุหญิง สําหรับการปรับตัวนั้น
พบวา ผูสูงอายุหญิงมีปญหาสุขภาพทางใจมากกวาผูสูงอายุชาย  ทั้งนี้ อาจจะเนื่องมาจากผูสูงอายุหญิง   
มีกิจกรรมหรือสนใจที่จะทํากิจกรรมตาง ๆ ในยามวางนอยกวาผูสูงอายุชาย ประกอบกับผูสูงอายุหญิง
สวนใหญเปนหมาย  ไรคูคิด ในขณะที่ผูสูงอายุชายสวนใหญยังมีคูสมรส 
  อําไพรัตน  กล่ินขจร (2533 : 60) ที่ศึกษาพฤติกรรมการปรับตัวของผูปวยสูงอายุ     
ที่กระดูกขาหัก พบวา ผูสูงอายุเพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมการปรับตัวดานรางกายและดาน
บทบาทหนาที่แตกตางกัน 
  จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับ เพศกับการปรับตัว พบวาเพศตางกันมีการปรับตัวแตกตางกัน 
โดยเพศหญิงและเพศชายมีการปรับตัวกับภาวะการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและดานบทบาทหนาที่
ที่ตางกัน มีการแสดงออกที่แตกตางบางดานเพศ จึงเปนตัวแปรที่ผูวิจัยทําการศึกษาวา เพศหญิง และ
เพศชายมีการปรับตัวแตกตางกัน  
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 2. สถานภาพสมรส 
  เบญจมา  เลาหพูนรังสี (2534 : 63)  ศึกษาการปรับตัวภายหลังเกษียณอายุราชการ
ของขาราชการพลเรือนจังหวัดนครราชสีมา พบวา ผูเกษียณอายุราชการที่มีสถานภาพสมรสคูมีการ
ปรับตัวดีกวาผูเกษียณอายุราชการที่สถานภาพสมรสโสด  หมาย  หยา  แยก  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของเบเกอร (Baker 1993 : 30-33) ที่ศึกษาผลของคูสมรสตอการปรับตัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
พบวา ผูปวยที่มีคูสมรสมีระดับการปรับตัวดีกวาผูปวยที่ไมมีคูสมรส เชนเดียวกับ นภาพร  ชโยวรรณ  
มาลินี  วงษสิทธิ์ และจันทรเพ็ญ  แสงเทียนฉาย (2532 : 26) ที่ศึกษาปญหาของผูสูงอายุไทย พบวา    
ผูสูงอายุที่เปนหมายและที่หยารางมีภาวะสุขภาพไมตางกันมากนักแตมีภาวะสุขภาพแยกวาผูสูงอายุ
ที่เปนโสดหรือสมรสคู ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรสนาจะมีปญหานอยกวาผูสูงอายุ   
ที่อยูคนเดียว 
  สุพรรณี  นันทชัย (2535 : 123)  ไดศึกษาผูสูงอายุที่อยูกับคูสมรสมีโอกาสไดรับ
ความรัก ความอบอุน และความเอาใจใสทําใหรูสึกตนเองมีที่พึ่ง  มีเพื่อนคูคิด  ไมรูสึกวาเหว        
ซ่ึงตางจากผูสูงอายุที่ไมไดอยูกับคูสมรส และกลุมที่เปนโสด 
  จากงานวิจัยดังกลาวพบวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคูจะมีการปรับตัวไดดีกวา
ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสโสด มาย หยา แยก เนื่องจากผูที่มีสถานภาพสมรสคูมีโอกาสไดรับ
ความความรัก และความเอาใจใสมากกวา ซ่ึงตางจากผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสโสด มาย หยา 
แยก    ดังนั้นผูวิจัยจึงการศึกษาวา สถานภาพสมรสที่ตางกันมีผลตอการปรับตัวที่แตกตางกัน 

 3. ลักษณะครอบครัว 
  จารุนันท  สมบูรณสิทธิ์ (2535 : 7)  กลาววา ครอบครัวเปนสถาบันหลักที่ทําหนาที่
ดูแลผูสูงอายุ  ครอบครัวมีผลตอความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุมาก และพบวาผูสูงอายุที่มีบุตร
หลานหรือญาติพี่นองยอมไดรับความรัก  ความหวงใย  เอื้ออาทรจากบุคคลเหลานั้น ทําใหผูสูงอายุ
สามารถที่จะปรับตัวรับสภาพการเปลี่ยนแปลงไดดี 
  สุพัตรา  สุภาพ (2536 : 65)  กลาววา ครอบครัวเปนสถาบันที่มีความหมาย และเปน
ปจจัยที่มีผลตอการปรับตัวของผูสูงอายุ เพราะครอบครัวเปนสถาบันที่สําคัญที่จะทําหนาที่ดูแลและ
ตอบสนองความตองการพื้นฐานดานรางกาย จิตใจ และสังคม  ครอบครัวขยายซึ่งมีจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวมาก และมีคนหลายรุนจะสามารถสนองความตองการแกผูสูงอายุไดโดยไมเปนภาระ
หนักมาก ซ่ึงตางจากครอบครัวที่มีแตเพียงพอแม ลูก ในบางครอบครัวบุตรหลานตองออกไปทํางาน
ทิ้งใหผูสูงอายุซ่ึงเปนพอ แม อยูตามลําพัง ทําใหรูสึกเหงา  วาเหว  ขาดที่พึ่ง และผูสูงอายุ  มีปญหา
สุขภาพ  ขาดผูดูแล    มีความยากลําบากในการดําเนินชีวิต ซ่ึงอาจจะสงผลใหผูสูงอายุมีแนวโนมที่จะ
เกิดปญหาการปรับตัวมากขึ้น ครอบครัวเดี่ยวจะมีความสัมพันธ  ความชวยเหลือของสมาชิกครอบครวั
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ลดนอยลงเมื่อเทียบกับครอบครัวขยาย  ดังนั้น ผูสูงอายุที่อยูในครอบครัวขยายจะไดรับการดูแล
ชวยเหลือในดานตาง ๆ มากกวา สงผลใหผูสูงอายุมีการปรับตัวที่ดีตามมา 
  จากงานวิจัยพบวาลักษณะครอบครัวที่ตางกันจะมีผลตอการปรับตัวของผูสูงอายุที่
แตกตางกัน โดยผูสูงอายุที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมาก ซ่ึงเปนครอบครัวขยาย จะมีการปรับตัว
ที่ดีกวา ผูสูงอายุที่เปนครอบครัวเดี่ยว  เนื่องจากผูสูงอายุที่อยูในครอบครัวเดี่ยว อาจขาดการดูแล
จากญาติพี่นอง ทําใหรูสึกเหงา วาเหว ขาดที่พึ่ง จึงทําใหมีผลตอการปรับตัวของผูสูงอายุ ดังนั้น
ลักษณะครอบครัวนาจะมีผลตอการปรับตัว 

 4. รายได 
  เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการปรับตัวของผูสูงอายุ ผูสูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับ
ปานกลางมักจะปรับตัวไดยากกวาคนที่มีฐานะเศรษฐกิจในระดับสูงหรือต่ํา (อาภา  ใจงาม 2533  : 97)  
การมีรายไดต่ําไมเพียงพอในการจัดหาปจจัยที่ตอบสนองความตองการพื้นฐานของบุคคลยอมกอใหเกิด
ความยากลําบากในการดํารงชีพ  และมีปญหาการปรับตัวทั้งดานรางกายและจิตใจ 
  สุทธิพันธ  ฟกสุวรรณ  (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการปรับตัวของผูสูงอายุ จํานวน 
150 คน ในสถานสงเคราะหและผูสูงอายุนอกสถานสงเคราะหในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา 
ผูสูงอายุมีรายไดแตกตางกัน มีการปรับตัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 โดยที่    
ผูสูงอายุที่ระดับรายไดสูงมีการปรับตัวดีกวา 
  จากงานวิจัยพบวา รายไดที่แตกตางกันจะมีผลตอการปรับตัวของผูสูงอายุ 

 5. การเขารวมชมรมผูสูงอายุ 
  สุทธิพันธ  ฟกสุวรรณ  (2537 : บทคัดยอ)  ศึกษาการปรับตัวของผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะห และนอกสถานสงเคราะหในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง จํานวน 150 คน พบวา
ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกกลุมกิจกรรม  และไมเปน   มีการปรับตัวแตกตางกัน โดยผูสูงอายุที่เปน
สมาชิกกลุมกิจกรรมมีการปรับตัวดีกวา 
  เต็มเดือน  ศรีสอง (2544 : 127)  ศึกษาปญหาสุขภาพจิตของผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ
เมืองเกษ  จังหวัดรอยเอ็ด พบวา ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพจิตโดยรวมอยูในระดับนอยเนื่องจาก        
ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกของชมรมไดมีการพบปะ  สังสรรค  ทํากิจกรรมรวมกันกับเพื่อนวัยเดียวกัน
เปนประจํา ทําใหสามารถปรับตัวปรับใจไดอยางเหมาะสม จึงมีปญหาสุขภาพจิตนอย สอดคลองกับ
การศึกษาของไฉไล  ไชยเสวี (2539 : บทคัดยอ)  ที่พบวา ผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ       
โรงพยาบาลตํารวจ และมารวมกิจกรรมของชมรมอยางสม่ําเสมอมีสุขภาพจิตดี 
  จากงานวิจัยพบวา ผูสูงอายุที่ไดเขารวมชมรม หรือ กิจกรรมตางๆ จะทําใหมีการ
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ปรับตัวที่ดีกวา เนื่องจากผูสูงอายุจะไดทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน  เปนการผอนคลายไดทางหนึ่ง  
ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาวา การเขารวมชมรมผูสูงอายุนาจะมีผลตอการปรับตัวของผูสูงอายุ 

 6. ระดับการศึกษา 
  สุทธิพันธ  ฟกสุวรรณ  (2537 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการปรับตัวของผูสูงอายุ จํานวน 
150 คน ในสถานสงเคราะหและผูสูงอายุนอกสถานสงเคราะหในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา   
ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีการปรับตัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .001      
โดยที่ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงมีการปรับตัวดีกวา 
  ศศิมา  ทวีสิน  (2538 : 34)  ศึกษาการปรับตัวของผูเกษียณอายุ กลาววา การศึกษาทํา
ใหบุคคลมีความรู และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได โดยเฉพาะบุคคลที่มีการศึกษาสูงมักมี
แนวทางที่จะเลือกดําเนินชีวิตไดดีกวาบุคคลที่มีการศึกษาต่ํากวาทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม บุคคล
เหลานี้ยอมมีผลตอการปรับตัวในทางที่ดีขึ้น 
  จากงานวิจัยพบวา ผุสูงอายุที่มีการศึกษาสูงกวา จะทําใหผุสูงอายุมีการปรับตัวที่
ดีกวา เนื่องจากสามารถเลือกแนวทางในการดําเนินชีวิตได  ผูวิจัยจึงทําการศึกษาวาการศกึษานาจะมี
ผลตอการปรับตัวของผูสูงอายุ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนทางสงัคมกับการปรับตัว 
 จากการศึกษาวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีผูศึกษาเกี่ยวกับการ
สนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวไวดังนี้ 
 เบ็ญจวรรณ  ปอมเสมาพิทักษ (2536 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยคัดสรรที่สัมพันธกับการ
ปรับตัวดานจิตสังคมของผูปวยสูงอายุที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐกรุงเทพมหานคร  ได
ศึกษาผูปวยสูงอายุ 160  คนในแผนกอายุรกรรมและศัลยกรรมในโรงพยาบาลของรัฐในเขต
กรุงเทพมหานครพบวาการสนับสนุนจากเจาหนาที่โรงพยาบาล และการสนับสนุนจากครอบครัว มี
ความสัมพันธทางบวก     กับการปรับตัวดานจิตสังคมของผูปวยสูงอายุที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ทัศนีย   เกริกกุลธร (2536 : 81) ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวของ
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี มีการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม มีความสัมพันธทางบวกกับ
การปรับตัว อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 พบวาผูสูงอายุที่มีการสนับสนุนทางสังคมมากมีการ
ปรับตัวดี  ผูสูงอายุที่อยูในชวงวัยที่ตองปรับตัวตอความเครียดหรือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ
เส่ือมถอยในดานรางกาย   จิตใจและสังคม  ประกอบกับความสามารถในการปรับตัวของผูสูงอายุ
ลดลงจึงทําใหผูสูงอายุตองการความชวยเหลือและสนับสนุนจากบุคคลรอบขาง เพื่อตอบสนอง
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ความตองการพื้นฐานและสามารถเผชิญภาวะเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคคลที่ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมอยางเพียงพอจะชวยใหเผชิญปญหาความเครียด  และปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงไดดี 
 อารีย    มั่งเกียรติสกุล (2543 : 74) ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวในวัยรุน
ที่เปนโรคมะเร็ง พบวาการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวของ
วัยรุนที่เปนโรคมะเร็ง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 โดยการสนับสนุนทางสังคมจะชวยดูดซับ
ผลกระทบของความเครียดจากความเจ็บปวยในดานลบ ชวยใหวัยรุนโรคมะเร็งสามารถปรับตัวไดดี 
 จากงานวิจัยขางตน พบวาบุคคลที่ไดรับการเจ็บปวย  จะตองปรับตัวตอความเครียด และ
การเปลี่ยนแปลงของรางกาย  จิตใจ  และสังคม เมื่อบุคลนั้นไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยาง
เพียงพอจะชวยใหเผชิญปญหาความเครียด และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดดี ดังนั้นการ
สนับสนุนทางสังคมจึงนาจะมีผลตอการปรับตัว 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเขารวมกิจกรรมทางสังคมและการปรับตัว 
 จากการศึกษาวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีผูศึกษาเกี่ยวกับการ
เขารวมกิจกรรมทางสังคมไวดังนี้ 
 พีระสิทธิ   คํานวณศิลป  และคณะ (2532 : 100) ไดศึกษาถึงกิจกรรมทางศาสนา ที่มีผล
ตอการลดความเครียดและความวิตกกังวลของผูสูงอายุ ซ่ึงพบวา ศาสนามีอิทธิพลตอความเชื่อ 
คานิยม ทัศนคติ และบุคลิกภาพของผูสูงอายุ ทําใหผูสูงอายุไดผอนคลายความเครียดลดความวิตก
กังวลลงมาก หลังจากเขารวมกิจกรรมทางศาสนาแลว 
 เกริกศักดิ์  บุญญานุพงศ และ สุรีย  บุญญานุพงศ (2534 : 110) ไดศึกษาศักยภาพของ
ผูสูงอายุในการทํางานเพื่อสังคม พบวา ผูสูงอายุสวนใหญมีศุกยภาพที่จะทํางานตางๆได ทั้งโดย
ลักษณะของการทํางานเพื่อหารายได และการทํางานใหกับสังคม ลักษณะงานที่ถนัด คือ งาน
เกี่ยวกับการคา และงานฝมือประเภทตางๆ นอกจากนี้ยังมีความพรอมที่จะทํางาน และยังมีสวนรวม
ในการทํางานใหกับสังคมอีกดวย แตเหตุผลที่ผูสูงอายุเขาไปมีบทบาททางสังคมนอย ทั้งที่มี
ศักยภาพพอที่จะทําได เนื่องจากทาทีของคนวัยเด็กกวาที่มีตอผูสูงอายุเปนไปในทางที่ไมใหการ
ยอมรับในศักยภาพที่มีอยู แมวาผูสูงอายุจะมีความรูสึกวาสามารถทํางานกับคนที่อยูในวัยหนุมสาว
ได แตไมมั่นใจวาจะไดรับการยอมรับ 
 จุฑาทิพย   อภิรมย  (2537 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาขอเท็จจริงและทัศนะการเขารวมกิจกรรม
เพื่อสังคมของผูสูงอายุ ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนเทศบาลเมืองนครราชสีมา พบวา ผูสูงอายุสวนใหญ
จะเขารวมกิจกรรมทางสังคมในชุมชนของตนเองมาก  เนื่องจากมีความผูกพันกับชุมชนของตนเอง 
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และมักเขารวมกิจกรรมที่ใหความสําคัญตอกิจกรรมทางศาสนาและเขารวมกิจกรรมชวยเหลือชุมชน
และสังคมเปนอยางดี และยินดีที่จะใหความชวยเหลือถามีโอกาส และเสนอแนะวาองคกรควรจัด
กิจกรรม    ที่เหมาะสมกับสภาพชุมชน สอดคลองกับความตองการของแตละชุมชน 
 มาลินี  วงษสิทธิ และ ศิริวรรณ  ศิริบุญ (2537 : 96)  ไดศึกษาวิจัยเร่ืองศักยภาพของ
ผูสูงอายุในการมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ พบวา ศักยภาพของผูสูงอายุในการเขารวมกิจกรรมอื่น 
ๆ ไดมากหรือนอยเพียงไร  แปรผันตามอายุ กลาวคือ ผูสูงอายุที่มีอายุนอยจะมีความรูสึกวาตนเองมี
ความสามารถมากกวาผูที่มีอายุมาก และการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ผูสูงอายุรอยละ 70 เขารวม
กิจกรรมบางกิจกรรม ทั้งในเมืองและชนบท  ผูสูงอายุมีสวนรวมในกิจกรรมใกลเคียงกัน และไมมี
ความ   แตกตางกันในประเภทของกิจกรรมที่ทําระหวางผูสูงอายุในเมืองและชนบท 
 คงวิทย  ราษฎรเจริญ  (2539 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องเหตุผลที่ผูสูงอายุเขารวม         
กิจกรรมการศึกษานอกระบบ ไดแก ความรูสึกพอใจและเปนสุขที่ไดทํากิจกรรม และเห็นวากิจกรรม
เปนประโยชนตอตนเอง  ผูสูงอายุเสนอแนะวาในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ควรเนนความสะดวกของ
ผูเขารวมกิจกรรมเปนสําคัญ 
 นภาพร  ชโยวรรณ และ จอหน  โนเดล (2539 : 110)  ไดรายงานผลการสํารวจตาม
โครงการสํารวจสภาวะผูสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2538 ในหัวขอการเปนสมาชิก และการเขารวม
กิจกรรมกลุมหรือชุมชน พบวา การเขาเปนสมาชิกของกลุม และการเขารวมกิจกรรมเปนเรื่องสําคัญ 
ทําใหผูสูงอายุ    รูสึกวาชีวิตมีความหมาย  มีสังคม  มีเพื่อน 
 มาลินี  วงษสิทธิ์ และ คณะ  (2541 : 104)  ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของชุมชนในการ
ใหการดูแล  ใหบริการ และกิจกรรมตาง ๆ แกผูสูงอายุ  ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม
ของ    ผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุรอยละ 80 ของผูสูงอายุในเขตชานเมืองและเขตชนบทเขารวม
กิจกรรมทางสังคมของชุมชนเปนสัดสวนที่ต่ํา  แตยังพบวามากกวาครึ่งหนึ่งเขารวมกิจกรรมทางสังคม
อยางสม่ําเสมอ และยังพบวามากกวารอยละ 70 ชวยงานศูนยบริการทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ  เพราะ
ตองการชวยเหลือผูสูงอายุที่อยูในวัยเดียวกัน และเชื่อวางานสวนรวมเอื้อประโยชนตอการพัฒนา
ชุมชนและสังคม    ในทางที่ดี 
 ปญญภัทร  ภัทรกัณทากุล  (2544 : 96)  ศึกษาการเขารวมกิจกรรมทางสังคมและความ
ผาสุกทางใจของผูสูงอายุ  กลุมตัวอยาง  เปนผูสูงอายุที่เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ  อําเภอเชียงของ 
จังหวดัเชยีงราย  จํานวน 200 คน  ผลการวิจัยพบวา  ผูสูงอายุมีคะแนนการเขารวมกิจกรรมทาง
สังคมอยูในระดับปานกลาง  โดยกิจกรรมทางสังคมที่ผูสูงอายุเขารวมมากที่สุด คือ กิจกรรมทางศาสนา 
และกิจกรรมที่เขารวมนอยทีสุ่ด คือ กิจกรรมการออกกาํลังกาย และการเขารวมกจิกรรมทางสังคมมี
ความสัมพนัธทางบวกกับความผาสุกทางใจของผูสูงอายุ อยูในระดับปานกลางเชนกัน 
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  จากงานวิจัยขางตนพบวา ผูสูงอายุจะเขารวมกิจกกรมทางสังคม โดยจะทํากิจกรรมที่
ตนเองสนใจ และมีความสุขที่ไดทํากิจกรรมนั้นๆ ในการเขารวมกิจกรรมจะทําใหผูสูงอายุไดรูจัก
สังคม และเปนการคลายเครียดทางหนึ่ง ซ่ึงทําใหผูสูงอายุเกิดการปรับตัวที่ดี ดังนั้นการเขารวม
กิจกรรมจึงนาจะมีผลตอการปรับตัว 

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเผชิญปญหา 
 จากการศึกษาวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีผูศึกษาเกี่ยวกับการ
เผชิญปญหาไวดังนี้ 
 สุภาพ  อารีเอ้ือ  (2540 : บทคัดยอ)  ความเครียด การเผชิญปญหาและคุณภาพชีวิตของ
หญิงสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม ณ แผนกตรวจผูปวยนอกโรคกระดูกและขอโรงพยาบาลรามาธิบดี 
โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จํานวน 140 ราย หญิงสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมใช
การเผชิญปญหาทั้งการเผชิญหนากับปญหา การจัดการกับอารมณ และการบรรเทาความรูสึกเครียด
รวมกัน หญิงสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมรับรูการมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง ความเครียดและการ
เผชิญปญหาดานการบรรเทาความรูสึกเครียดเปนตัวแปรที่สามารถทํานายคุณภาพชีวิตของหญิง
สูงอายุโรคขอเขาเสื่อม 
 จาโลวิคและเพาเวอรส  (Jalowiec and Powers  1981 : 10-15, อางถึงใน สุภาพ  อารีเอ้ือ  
2540 : 20) ศึกษาความเครียดและการเผชิญปญหาของผูปวยความดันโลหิตสูงและผูปวยที่มาตรวจที่
หองฉุกเฉินพบวาระดับความเครียดสูงในกลุมผูปวยที่มาตรวจที่หองฉุกเฉินมีความสัมพันธกับ
คะแนนการเผชิญปญหา ความเจ็บปวยเปนสาเหตุของความเครียด และระดับความเครียดมี
ความสัมพันธกับการเผชิญปญหา 
 หทัยรัตน  จรัสอุไรสิน (2538 : บทคัดยอ) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ
เผชิญปญหาและภาวะสุขภาพของหญิงสูงอายุโรคขอเส่ือม จํานวน 50 ราย ที่มาตรวจรักษาที่หอง
ตรวจโรคกระดูกและขอ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 
2537 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีภาวะสุขภาพอยูในระดับดีตามเกณฑที่ผูวิจัยกําหนดไว 
พฤติกรรมการเผชิญปญหาแบบลดอารมณตึงเครียด มีความสัมพันธทางลบกับภาวะสุขภาพ แตไม
พบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเผชิญปญหาดานการเผชิญหนากับปญหาและการบรรเทา
อารมณตึงเครียดกับภาวะสุขภาพ 
 โฟลคแมน และ ลาซารัส  (Folkman and Lazarus  1980 : 219-239, อางถึงใน กรพินธุ  
วัฒนสุข  2542 : 20)  ศึกษาวิธีเผชิญปญหากับภาวะเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ของคนปกติวัย 
45-64 ป จํานวน 100 คน โดยศึกษาเปนระยะเวลา 1 ป ใชวิธีการสัมภาษณเกี่ยวกับภาวะเครียดโดย
การสัมภาษณทุก ๆ 4 สัปดาห และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิธีเผชิญปญหาตาง ๆ แบงออกเปน 2 กลุม
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ใหญ คือ กลุมที่ 1 เปนวิธีการมุงแกปญหา กลุมที่ 2 เปนวิธีที่มุงลดความเครียด ผลการศึกษาพบวา 
ในการใชวิธีเผชิญปญหาของบุคคลทั้งสองกลุมในการเผชิญปญหากับภาวะเครียดนั้นจะใชวิธีเผชิญ
ปญหาวิธีเดิมเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นคอนขางนอย เนื่องจากเหตุการณที่เกิดขึ้นแตกตางกัน และการที่
บุคคลจะใชวิธีเผชิญปญหาวิธีเดิมนั้น เปนผลมาจากปจจัยดานบุคลิกภาพ บุคคลนิยมใชวิธีเผชิญ
ปญหาที่มุงเนนแกปญหาที่เกิดจากเรื่องงาน หรือเมื่อคาดวาจะสามารถจัดการกับปญหานั้นได แต
บุคคลจะใชวิธีเผชิญปญหาที่มุงลดความเครียด เมื่อเผชิญปญหาที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ หรือเมื่อ
ประเมินวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่ตองยอมรับและมีความทอถอยเกิดขึ้น 
 แมคเน็ท  (McNett 1987, อางถึงใน จรรยา  เกษศรีสังข  2537 : 35)  ศึกษาวิธีเผชิญ
ปญหาของคนพิการ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีเผชิญปญหาและ
ผลสําเร็จในการเผชิญปญหาของคนพิการ อายุระหวาง 15-65 ป จํานวน 50 คน เปนโสด 19 คน 
สมรสแลว 24 คน หยาหรือหมาย 7 คน ระดับการศึกษาตั้งแตเตรียมอุดมศึกษาถึงปริญญาตรี ผล
การศึกษาพบวา วิธีเผชิญปญหาแบบมุงแกปญหามีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จในการ
เผชิญปญหา การรับรูแหลงเกื้อหนุนและการรับรูประสิทธิภาพของแหลงเกื้อหนุน ในขณะที่วิธี
เผชิญปญหาแบบมุงลดอารมณตึงเครียดมีความสัมพันธในทางลบกับผลสําเร็จในการเผชิญปญหา
และการรับรูแหลงเกื้อหนุน 
 วิลเลียมสัน, ชาฟเฟอร และวอลเตอร  (Williamson, Shaffer and Walters  2002 :      
405-410, อางถึงใน รัชจณา  สิงหทอง 2545 : 8)  ศึกษารูปแบบของการใหการดูแลตนเองและผูอ่ืน 
วิธีการเผชิญปญหา และภาวะซึมเศราที่มีอิทธิพลในการทํานายภาวะซึมเศราของเด็กปวยเรื้อรัง กลุม
ตัวอยางคือ เด็กที่มีอาการปวยเรื้อรัง ที่มารักษาเปนผูปวยนอก อายุ 18 ป หรือต่ํากวา และมารดาที่ทํา
หนาที่เปนผูใหการดูแล จํานวน 59 คู ผลการศึกษาพบวา การมีทัศนคติในทางลบตอตนเองและผูอ่ืน
ของมารดาที่ทําหนาที่ดูแลเด็กที่มีอาการปวยเรื้อรัง จะมีวิธีการเผชิญปญหาแบบหลีกหนีปญหา
มากกวาแบบเผชิญหนากับปญหา และพบวามีภาวะซึมเศราสูง วิธีการเผชิญปญหาแบบหลีกหนี
ปญหามีความเกี่ยวของกับภาวะซึมเศราของมารดา และภาวะซึมเศราของมารดาจะมีผลตอภาวะ
ซึมเศราของเด็ก นอกจากนี้เด็กที่มีอาการปวยมาก จะมีภาวะซึมเศราสูงดวย 
 สาโรช  คํารัตน  (2544 : 73-80)  ศึกษาการเผชิญปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 1,720 คน ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญใชวิธีการเผชิญปญหาดวยตนเอง รองลงมาใชวิธีหนีปญหา และวิธีผสมผสาน เพศหญิง 
เพศหญิงมักใชวิธีเผชิญปญหาที่มุงแกปญหาดวยตนเองมากกวาเพศชาย ขณะที่เพศชายมักใชวิธีการ
เผชิญปญหาแบบขอความชวยเหลือจากแหลงสนับสนุน และใชการเผชิญปญหาแบบหนีปญหา
มากกวาเพศหญิง 
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 งานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา  การเผชิญปญหามีหลายวิธี แลวแตบุคคลจะนําไปใช สําหรับ
ผูสูงอายุนั้นจะเผชิญปญหาโดยใชวิธีมุงแกปญหา เนื่องมีประสบการณมากพอที่แกปญหาไดดวย
ตนเอง โดยการนําประสบการณที่ผานมาชวยในการแกปญหา  ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น พยายาม
แกไขใหดีขึ้น และอาจจะขอคําแนะนําจากคนอื่นเพื่อจัดการกับปญหานั้น 

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการปรับตัวของผูสงูอายุ 
 จากการศึกษาวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีผูศึกษาเกี่ยวกับการ
ปรับตัวของผูสูงอายุไวดังนี้ 
 นพรัตน  วัฒนสิงห  (2536 : บทคัดยอ)  การปรับตัวของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
หลังจากเกษียณอายุราชการในจังหวัดอุบลราชธานี มีการปรับตัว 7 ดาน คือ การปรับตัวดานสุขภาพ
กาย  ดานสุขภาพจิต  ดานเศรษฐกิจ  ดานสถานภาพสมรส  ดานสังคม  ดานการใชความรู และดาน
ที่อยูอาศัย  กลุมตัวอยาง ไดแก ขาราชการครูประถมศึกษาที่ เกษียณอายุราชการในจังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 90 คน 
 เปรมฤดี  ศรีราม  (2539 : 57-58) ไดศึกษาความวาเหว และการปรับตัวของผูสูงอายุใน
จังหวัดอางทอง ที่มีความแตกตางกันตามเพศ  สถานภาพสมรส  ลักษณะครอบครัว  รายได และเขต
ที่อยูอาศัย รวมทั้งศึกษาความสัมพันธระหวางความวาเหวและการปรับตัวของผูสูงอายุ  กลุมตัวอยางมี
จํานวน 250 คน  โดยใชกรอบทฤษฎีการปรับตัวของรอย  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุเพศหญิงและ
เพศชาย มีการปรับตัวที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ผูสูงอายุที่มีสถานภาพ
สมรสคูมีการปรับตัวดีกวาผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสเดี่ยว  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคูมีการปรับตัวดีกวาผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสเดี่ยวอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001  ผูสูงอายุที่มีรายไดเพียงพอมีการปรับตัวไดดีกวาผูสูงอายุที่มีรายไดไม
เพียงพออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  การปรับตัวของผูสูงอายุไมมีความแตกตางกันตาม
ลักษณะครอบครัวและเขตที่อยูอาศัย  ความวาเหว  มีความสัมพันธทางลบกับการปรับตัวของผูสูงอายุ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  และความวาเหว  รายได  สถานภาพสมรส สามารถรวม
ทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุไดรอยละ 29.70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 ฐิติมาน  แกวขาว  (2539 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเมืองและ
เขตชนบทจังหวัดกําแพงเพชร และเปรียบเทียบการปรับตัวของผูสูงอายุระหวางเขตเมือง และเขต
ชนบทจากกลุมตัวอยาง  ผูมีอายุ 60 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงและมีการรับรูเวลา  สถานที่ 
และบุคคลปกติ จํานวน 400 คน โดยใชกรอบทฤษฎีการปรับตัวของรอย ผลการวิจัยพบวา 
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 1. การปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  ดานสรีร  อัตมโนทัศน  
ดานบทบาทหนาที่ และดานการพึ่งพาอาศัยอยูในระดับเหมาะสม  โดยมีคะแนนเฉลี่ยดานบทบาท
หนาที่อยูในระดับสูงที่สุด และมีคะแนนเฉลี่ยดานอัตมโนทัศนอยูในระดับต่ําสุด 
 2. การปรับตัวของผูสูงอายุในเขตชนบท  จังหวัดกําแพงเพชร  ดานสรีรวิทยา  ดาน
บทบาทหนาที่ และดานการพึ่งพาอาศัยอยูในระดับเหมาะสม แตการปรับตัวดานอัตมโนทัศนอยูใน
ระดับไมเหมาะสม โดยมีคะแนนเฉลี่ยดานบทบาทหนาที่อยูในระดับสูงที่สุด และมีคะแนนเฉลี่ย
ดานอัตมโนทัศนอยูในระดับต่ําที่สุด 
 3. คะแนนเฉลี่ยการปรับตัวดานอัตมโนทัศนของผูสูงอายุในเขตเมืองและเขตชนบท  มี
ความแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 สวนคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวดานสรีรวิทยา  
ดานบทบาทหนาที่ และดานการพึง่พาอาศยัของผูสูงอายุในเขตเมอืงและเขตชนบท ไมมีความแตกตาง 
 จงกรม  ทองจันทร (2542 : 61-64)  ศึกษาการปรับตัวผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา  
อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา  ผลการวิจัยพบวา ระดับการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา  
ดานสรีรวิทยาอยูในระดับดี  ดานอัตมโนทัศนอยูในระดับปานกลาง  ดานบาทหนาที่อยูในระดับดี  
ดานการพึ่งพาอาศัยอยูในระดับปานกลาง และพบวา  เพศ  สถานภาพสมรส  รายได  ลักษณะ
ครอบครัว  และการเขารวมกิจกรรมสังคม  มีการปรับตัวแตกตางกัน  
 จากงานวิจัยพบวา การปรับตัวของผูสูงอายุแตกตางขึ้นกับปจจัยบุคคล ไดแก เพศ 
สถานภาพสมรส รายได ลักษณะครอบครัว การเขารวมชมรมของผูสูงอายุ และระดับการศึกษา โดย
การปรับตัวมีความสัมพันธกับ การสนับสนุนทางสังคม การเขารวมกิจกรรมทางสังคม และการ
เผชิญปญหาที่มุงแกปญหา จึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไวดังนี้  
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การปรับตัวของผูสงูอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
      ตัวแปรอิสระ                                                                            ตัวแปรตาม 
 
ขอมูลสวนบคุคล   
- เพศ 
- สถานภาพสมรส 
- ลักษณะครอบครัว 
- รายได 
- การเขารวมชมรมผูสูงอายุ 
- ระดับการศึกษา 

  

 
 
 
 
 

การสนับสนนุทางสังคม  

 
 

การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  

 
 

การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  

 

 

การปรับตัว 
ของผูสูงอายุ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ืองการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม   จังหวัดนครปฐม 
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research) โดยมีผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนคร
นครปฐม  จังหวัดนครปฐม เปนหนวยของการวิเคราะห (Unit of Analysis) มีวิธีดําเนินการวิจัย     
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 6. การวิเคราะหขอมูล 

1.   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ทั้งหญิงและชายที่อาศัย
อยูในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม มีจํานวนทั้งส้ิน 4,890 คน (สํานักการทะเบียน
ทองถ่ิน เทศบาลนครนครปฐม  2547 : 6) 
 
 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร     ยา
มาเน (Yamane, อางถึงใน ประคอง  กรรณสูตร  2542 : 11) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สําหรับ
ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางไดดังนี้ 
  คํานวณโดยใชสูตร n =  
 

  n  = ขนาดกลุมตัวอยาง 
  N  = ขนาดของกลุมประชากร 
  e  = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได (ในที่นี้กําหนดให e = 5%) 

2)e(N+1
N
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  แทนคาในสูตร  n =      4,890 
                1 + [ 4,890 (0.05)2 ]  
 

        =     4,890 
             13.23 
        =    369.6 
 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 370 คน ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสุม
ตัวอยาง โดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Random Sampling) ที่มีขั้นตอนการสุมตัวอยาง
ดังนี้ 

 การสุมตัวอยาง 
 ขั้นตอนที่ 1 สุมชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม จํานวน 75 ชุมชน ดวยวิธีการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากชื่อชุมชนมารอยละ 25 จากจํานวนชุมชน
ทั้งหมด ไดเปน 19 ชุมชน คือ ชุมชนบานมอญ  ชุมชนคตกฤช  ชุมชนหมูบานนายปรีชา  ชุมชนหลัง
วัดใหญ  ชุมชนบอแตง  ชุมชนทางหลวง  ชุมชนจันทรคามพิทักษ  ชุมชนหมู 8 ตําบลนครปฐม  
ชุมชนตลาดโอเดียน  ชุมชนตลาดบน  ชุมชนทหารบก  ชุมชนเสนหา  ชุมชนหนาสถานีรถไฟ  
ชุมชนตรอกโรงธูป  ชุมชนจตุรัสพัฒนา  ชุมชนตลาดลาง  ชุมชน 25 มกรา  ชุมชนตั้งศรี  ชุมชน
พญาพาน 
 ขั้นตอนที่ 2  คํานวณหาสัดสวนของกลุมตัวอยาง จากจํานวนประชากรที่สุมมาได
ทั้งหมด 19 ชุมชน ที่ไดมาโดยแสดงรายละเอียดของประชากร และกลุมตัวอยางในการวิจัยดัง
ปรากฏในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1   แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามชมุชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม   
                   จังหวดันครปฐม  
 

ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม ประชากรผูสงูอายุ 
(คน) 

กลุมตัวอยางผูสูงอาย ุ
(คน) 

1.  ชุมชนบานมอญ 94 15 
2.  ชุมชนคตกฤช             133 21 
3.  ชุมชนหมูบานนายปรีชา 49   8 
4.  ชุมชนหลังวัดใหญ 56 9 
5.   ชุมชนบอแตง 65 10 
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ตารางที่ 1  (ตอ) 

ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม ประชากรผูสงูอายุ 
(คน) 

กลุมตัวอยางผูสูงอาย ุ
(คน) 

6.  ชุมชนทางหลวง 66 10 
7.  ชุมชนจันทรคามพิทักษ 181 29 
8.  ชุมชนหมู 8  ตําบลนครปฐม 198 32 
9.  ชุมชนตลาดโอเดียน 141 22 
10.  ชุมชนตลาดบน 169 26 
11.  ชุมชนทหารบก 132 20 
12.  ชุมชนเสนหา 134 21 
13.  ชุมชนหนาสถานีรถไฟ 130 21 
14.  ชุมชนตรอกโรงธูป 134 21 
15.  ชุมชนจตุรัสพัฒนา 150 24 
16.  ชุมชนตลาดลาง 115 18 
17.  ชุมชน 25 มกรา 101 16 
18.  ชุมชนตั้งศรี 178 28 
19.  ชุมชนพญาพาน 119 19 

รวม           2,345               370 
 
2.   ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครัง้นี้ มีดังนี ้
 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 
   1.1 ขอมูลสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  สถานภาพสมรส  ลักษณะครอบครัว  รายได 
การเขารวมชมรมผูสูงอายุ และระดับการศึกษา 
   1.2 การสนับสนุนทางสังคม 
   1.3 การเขารวมกิจกรรมทางสังคม 
   1.4 การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา 
 2. ตัวแปรตาม  ไดแก  การปรับตัว  
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3.   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสัมภาษณที่    
ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนแนวคิด  ทฤษฎี  วรรณกรรม  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและจากการสัมภาษณ     
ผูสูงอายุ โดยแบบสอบถามดังกลาวแบงออกเปน 5 สวน ซ่ึงมีรายละเอียดใชในการวิจัย ดังนี้ 
 สวนที่  1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ สถานภาพสมรส   ลักษณะ 
ครอบครัว  รายได  การเขารวมชมรมผูสูงอายุ  และระดับการศึกษา เปนลักษณะคําถามเพื่อให
เลือกตอบ จํานวน 6 ขอ  
 สวนที่  2 แบบสัมภาษณการไดรับการสนับสนุนจากสังคม เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัย
สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และจากการพัฒนาแบบสัมภาษณ การสนับสนุนทางสังคม 
โดยอาศัยแนวคิดของเชพเฟอร และคณะ (Schaefer et al. 1981) ลักษณะของแบบสัมภาษณเปนขอ
คําถาม แบบเลือกตอบจํานวน 24 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประเมินคา (Rating 
Scales) มี 3 ระดับ คือ  
 มาก  หมายถึง ไดรับการปฏิบัติจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลในสังคม 
      บอยหรือเปนประจํา 

 ปานกลาง หมายถึง ไดรับการปฏิบัติจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลในสังคม    
       บางครั้ง 

 นอย  หมายถึง ไดรับการปฏิบัติจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลในสังคม 
      นาน ๆ คร้ัง หรือไมเคยไดรับการสนับสนุนเลย 
 ใหผูสูงอายุเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 มาก     ใหคะแนน 3 
 ปานกลาง ใหคะแนน 2 
 นอย     ใหคะแนน 1 
 

 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการประเมินการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของผูสูงอายุ 
โดยใชเกณฑในการประเมิน ดังนี้ 
  อันตรภาคชั้น   =        คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
                  จํานวนชั้นที่ตองการ 
 
 ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ แบงการไดรับการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ระดับ คือ นอย  
ปานกลาง  มาก  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3  ต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน 
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 อันตรภาคชั้น   =  3-1  =  0.66 
                    3 
 การแปลความหมายคะแนน การสนับสนุนทางสังคมใชเกณฑดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.66 หมายถึง ไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 1.67-2.33 หมายถึง ไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับ 
           ปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 2.34-3.00 หมายถึง ไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมาก 
 
 สวนที่  3 แบบสัมภาษณการเขารวมกิจกรรมทางสังคมของผูสูงอายุ เปนแบบสัมภาษณที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม  จําแนกในการเขารวมกิจกรรมทางสังคม 3 ดาน ตาม
กิจกรรมที่เปนพื้นฐานในชุมชน ดังนี้ 
 1. กิจกรรมทางศาสนา 
 2. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
 3. กิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 
 ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตราสวนประเมินคา (Rating Scales) 3 ระดับ จํานวน 17 
ขอ ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 มาก  หมายถงึ ปฏิบัติกิจกรรมตามขอคําถามเปนประจํา 
 ปานกลาง หมายถึง ปฏิบัติกิจกรรมตามขอคําถามบางครั้ง 
 นอย  หมายถึง ปฏิบัติกิจกรรมตามขอคําถามนาน ๆ คร้ัง หรือไมเคยปฏบิัติเลย 
 ใหผูสูงอายุเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 มาก     ใหคะแนน 3 
 ปานกลาง ใหคะแนน 2 
 นอย     ใหคะแนน 1 
 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการประเมินการเขารวมกิจกรรมทางสังคมของผูสูงอายุโดยใช
เกณฑในการประเมิน ดังนี ้
  อันตรภาคชั้น   =        คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
      จํานวนชั้นที่ตองการ 
 ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ แบงการเขารวมกิจกรรมทางสังคมออกเปน 3 ระดับ คือ นอย    
ปานกลาง  มาก  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3  ต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน 
  อันตรภาคชั้น   =  3-1  =  0.66 
                    3 
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 การแปลความหมายคะแนน การเขารวมกิจกรรมทางสังคมใชเกณฑดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.66 หมายถึง มีการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 1.67-2.33 หมายถึง มีการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 2.34-3.00 หมายถึง มีการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมาก 
 สวนที่  4 เปนแบบสัมภาษณเรื่อง การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา เปนแบบสัมภาษณ      
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมเปนลักษณะคําถามแบบวัดมาตราสวนประเมินคา 
(Rating Scales) 3 ระดับ จํานวน 16 ขอ ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 มาก  หมายถึง ไดปฏิบัติตรงตามขอความนัน้เปนประจํา 
 ปานกลาง หมายถึง ไดปฏิบัติตรงตามขอความนัน้บางครั้ง 
 นอย  หมายถึง ไดปฏิบัตินาน ๆ คร้ังหรือไมไดปฏิบัติตามขอความนั้นเลย 
 ใหผูสูงอายุเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนน การเผชิญปญหาที่มุง
แกปญหา เปน 3, 2, 1 ตามลําดับ สําหรับลักษณะขอความตรงกันขาม จะใหคะแนนกลับกัน (ขอ 6, 
7, 8, 9, 11, 14, 16) ดังนี้ 
                    ขอความตรงกันขาม  
 มาก     ใหคะแนน 3 มาก ใหคะแนน 1 
 ปานกลาง ใหคะแนน 2 ปานกลาง ใหคะแนน 2 
 นอย     ใหคะแนน 1 นอย ใหคะแนน 3 

 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการประเมินการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหาของผูสูงอายุโดยใช
เกณฑในการประเมิน ดังนี้ 
  อันตรภาคชั้น   =        คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
       จํานวนชั้นที่ตองการ 
 
 ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ แบงการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหาออกเปน 3 ระดับ คือ ไมดี  
ปานกลาง  ดี  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3  ต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน 
 อันตรภาคชั้น   =  3-1  =  0.66 
        3 
 การแปลความหมายคะแนน การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหาใชเกณฑดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.66 หมายถึง มีการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหาอยูในระดับไมดี 
 คาเฉลี่ย 1.67-2.33 หมายถึง มีการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหาอยูในระดับ 
           ปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 2.34-3.00 หมายถึง มีการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหาอยูในระดับดี 
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 สวนที่  5 เปนแบบสัมภาษณการปรับตัว ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม 
รายงานการวิจัยตาง ๆ โดยอาศัยกรอบทฤษฎีการปรับตัวของรอย แบงออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย 
 1. การปรับตัวดานรางกาย  
 2. การปรับตัวดานอัตมโนทัศน 
 3. การปรับตัวดานบทบาทหนาที่ 
 4. การปรับตัวดานการพึ่งพาระหวางกันและกัน 
 เปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ประกอบดวยตัวเลือก            
3  ระดับ จํานวน 26 ขอ ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้    
  มาก  หมายถึง ไดปฏิบัติตรงตามขอความนัน้เปนประจํา 
  ปานกลาง หมายถึง ไดปฏิบัติตรงตามขอความนัน้เปนบางครั้ง 
  นอย  หมายถึง ไดปฏิบัติตรงตามขอความนัน้นาน ๆ ครั้ง หรือไมไดปฏิบัติเลย 
 ใหผูสูงอายุเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก โดยมีเกณฑการใหคะแนนการปรับตัวเปน 3, 2, 1 
ตามลําดับ สําหรับลักษณะคําตอบที่ตรงกันขาม จะใหคะแนนกลับกัน (ขอ 11, 17, 20, 22, 23, 25, 
26)  
                    ขอความตรงกันขาม  
 มาก     ใหคะแนน 3 มาก ใหคะแนน 1 
 ปานกลาง ใหคะแนน 2 ปานกลาง ใหคะแนน 2 
 นอย     ใหคะแนน 1 นอย ใหคะแนน 3 

 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการประเมินการปรบัตัว โดยใชเกณฑในการประเมิน ดังนี ้
 อันตรภาคชั้น   =        คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
       จํานวนชั้นที่ตองการ 
 
 ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ แบงการปรับตัว  ออกเปน 3 ระดับ คือ ไมดี  ปานกลาง  ดี  โดย    
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3  ต่ําสุดเทากับ 1 คะแนน 
 
 อันตรภาคชั้น   =  3-1  =  0.66 
         3 
 การแปลความหมายคะแนน การปรับตัว  ใชเกณฑดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.66 หมายถึง มีการปรับตัวอยูในระดับไมดี 
 คาเฉลี่ย 1.67-2.33 หมายถึง มีการปรับตัวอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 2.34-3.00 หมายถึง มีการปรับตัวอยูในระดับดี 
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4.   การสรางและพัฒนาเครือ่งมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนา
เครื่องมือข้ึน โดยมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
 1. ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  หลักการจากหนังสือ  ตํารา  เอกสาร  งานวิจัยตาง ๆ รวมถึง
การสัมภาษณผูสูงอายุ และผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ 
 2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวลเพื่อกําหนดขอบเขตเนื้อหาและโครงสราง
ของแบบสัมภาษณ 
 3. สรางแบบสัมภาษณตามขอบเขตเนื้อหา ใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย
และตามรายละเอียดของนิยามศัพทเฉพาะของตัวแปรที่นิยาม 
 4. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
   4.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นําแบบสัมภาษณที่     
ผูวิจัยสรางขึ้น เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบ
ความครบถวนและครอบคลุมเนื้อหาในประเด็นและสาระสําคัญ ตรงตามความรูสึกความคิดเห็น
และพฤติกรรมที่ตองการวัด  รวมทั้งความเหมาะสมของสํานวนภาษาและพิจารณาปรับปรุงแกไข 
   4.2 นําแบบสัมภาษณผูสูงอายุที่สรางขึ้นและผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง
ใช (Try out) กับผู สูงอายุที่อยูในชุมชนเขตเทศบาลนครนครปฐม ที่ไมใชผูสูงอายุในชุมชนกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน 
   4.3 นําแบบสัมภาษณการไดรับการสนับสนุนทางสังคม การเขารวมกิจกรรมทางสังคม 
การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา และการปรับตัว  มาหาความเชื่อมั่น โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ลวนสายยศ และอังคณา สายยศ  2538 : 200) ได
คาความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณดังนี้ 
     การสนับสนุนทางสังคม   ไดคาความเชื่อมั่น = .8802 
     การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  ไดคาความเชื่อมั่น = .8457 
     การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา ไดคาความเชื่อมั่น = .8661 
     การปรับตัว    ไดคาความเชื่อมั่น = .8945 
 
5.   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองพรอมผูชวยวิจัย จํานวน 1 ทาน โดยขอ
หนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐม 
เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลภายหลังไดรับอนุมัติแลว ผูวิจัยเขาพบหัวหนางานสงเสริม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
69

สุขภาพผูสูงอายุ เขตเทศบาลนครนครปฐม เพื่อแนะนําตัวและชี้แจงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม
ขอมูล จากนั้นผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. เลือกและขอความรวมมือผูชวยวิจัย 1 ทาน ตามที่ผูวิจัยกําหนดคุณสมบัติไวดังนี้ 
   1.1 เปนพยาบาลวิชาชีพ 
   1.2 เปนผูที่มีความคุนเคยกับชุมชน 
   1.3 มีความสนใจและตองการเขารวมการวิจัย 
 2. เตรียมผูชวยวิจัยโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
   2.1 อธิบายความเปนมาของการวิจัย  วัตถุประสงค และความสําคัญของการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
   2.2 อธิบายรายละเอียดของแบบสัมภาษณ วิธีการสัมภาษณและวิธีการบันทึกคําตอบ
ของแตละขอ 
   2.3 ผูวิจัยสาธิตวิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในชุมชนให      
ผูชวยวิจัยดูเปนตัวอยางนับตั้งแต  การแนะนําตัว  การอธิบายวัตถุประสงคในการศึกษา  การ         
ขอความรวมมือวิธีการสัมภาษณตามแบบสัมภาษณและวิธีการจดบันทึกคําตอบ 
 3. สัมภาษณกลุมตัวอยางตามสัดสวนที่แสดงในตารางที่ 1 ในแตละชุมชน  จํานวน 370 
คน ครบถวนสมบูรณ 100% 
 4. นําแบบสัมภาษณมาใหคะแนน และนําไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติตอไป 

6.   การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the Social Sciences : SPSS for Windows) 
และใชสถิติในการวิจัย ดังนี้ 
 1. วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูสูงอายุโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ 
 2. วิเคราะหระดับการไดรับการสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรทางสังคม  การ
เผชิญปญหาที่มุงแกปญหา และการปรับตัว โดยใชคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3. เปรียบเทียบความแตกตางการปรับตัว จําแนกตามเพศ สถานภาพสมรส  ลักษณะ
ครอบครัว  รายได  การเขารวมชมรมผูสูงอายุ  โดยใชการทดสอบคาทางสถิติ t-test 
 4. เปรียบเทียบความแตกตางการปรับตัว จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชสถิติ One-
way ANOVA ซ่ึงหากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตาง   ของ
คาเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธีของ Scheffe’  
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 5. วิเคราะหตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  การเผชิญ
ปญหาที่มุงแกปญหา  ที่สามารถทํานายการปรับตัว โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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บทท่ี 4 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย เร่ือง การปรับตัวของผูสูงอายุในเขต
เทศบาลนครนครปฐม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการตอบ
แบบสัมภาษณของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน  370  คน  มา
วิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกออกเปน 4 ตอน           
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ตอนที่    1    การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ     โดยใชความถี่และ
คารอยละ 
 ตอนที่    2    การวิเคราะหระดับการสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  
การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  โดยใชคาเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 ตอนที่    3    การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางการปรับตัวของผูสูงอายุในเขต
เทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  ที่มีเพศ  สถานภาพสมรส  ลักษณะครอบครัว  รายได  และ
การเขารวมชมรมผูสูงอายุแตกตางกัน โดยใชสถิติเปรียบเทียบ t-test  และวิเคราะหเปรียบเทียบความ
แตกตางของการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐมที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกันโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  ANOVA) 

 ตอนที่    4    การวิเคราะหตัวแปร  การสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทาง
สังคม  และการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา ที่สามารถทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาล
นครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของ
ตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 
สัญลักษณท่ีใชในการวิจัย  มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
Y  แทน การปรับตัวของผูสูงอายุ 
X1  แทน การสนับสนุนทางสังคม 
X2  แทน การเขารวมกิจกรรมทางสังคม 
X3  แทน การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา 
n  แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
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X   แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
F  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน  F-distribution 
t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน  t-distribution 
df  แทน องศาอิสระ (Degree  of  Freedom) 
SS  แทน ผลรวมของคากําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum  of  Square) 
MS  แทน คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean  Square) 
r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
R  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ  (Multiple  R) 
R2  แทน ประสิทธิภาพในการทํานาย (R  Square) 
Adj R2  แทน ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted  R  Square) 
S.E.  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard  Error 
    of  the  Estimation) 
R2 Change  แทน ประสิทธิภาพในการทํานายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระใน 
    สมการถดถอย 
b  แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression  Coefficients) 
Beta  แทน คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวทํานายในรูปคะแนน 
    มาตรฐาน (Standard  Regression  Coefficients) 
Constant (a) แทน คาคงที่  
Over  all  F  แทน สถิติทดสอบ F ของการทดสอบ 
 
ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ  ซ่ึงเปนผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม   
จังหวัดนครปฐม  จํานวน  370  คน  ดังมีรายละเอียดในตารางที่  2 
 
ตารางที่ 2  แสดงจํานวน  รอยละ  ของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสัมภาษณ 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ           ชาย 
                  หญิง 

138 
232 

37.3 
62.7 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

สถานภาพสมรส 
                    คู 
                    เดี่ยว 

 
          213 
          157 

 
57.6 
42.4 

ลักษณะครอบครัว 
 ครอบครัวเดี่ยว 
 ครอบครัวขยาย 

 
270 
100 

 
73.0 
27.0 

รายได 
                   เพยีงพอ 
                   ไมเพียงพอ 

 
265 
 105 

 
71.6 
28.4 

การเขารวมชมรมผูสูงอาย ุ
                   เปนสมาชิกชมรม 
                   ไมเปนสมาชิกชมรม  

 
117 
253 

 
31.6 
68.4 

ระดับการศึกษา 
                   ประถมศึกษาหรอืต่ํากวา 
                   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
                    สูงกวามัธยมศกึษา 

 
           254 

   51 
   65 

 
68.6 
13.8 
17.6 

รวม 370       100.00 
 
 จากตารางที่ 2  พบวา  ผูตอบแบบสัมภาษณในงานวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญเปนเพศหญิง    
คิดเปนรอยละ  62.7  ป  มีสถานภาพสมรสคู  รอยละ  57.6  มีลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยว 
รอยละ 73.0  มีรายไดเพียงพอ รอยละ 71.6  ไมไดเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ  รอยละ 68.4  และจบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา รอยละ 68.6  
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ตอนท่ี  2  การวิเคราะหระดับการสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  การเผชิญ
ปญหาที่มุงแกปญหา  และการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
 การวิเคราะหระดับการสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  การเผชิญ
ปญหาที่มุงแกปญหา  และการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
โดยใชคาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ดังมีรายละเอียดในตารางที่  3 
 
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาระดับ  ของการสนับสนุนทางสังคม  การเขา

รวมกิจกรรมทางสังคม  การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  และการปรับตวัของผูสูงอายใุน
เขตเทศบาลนครนครปฐม  จงัหวดันครปฐมที่เปนกลุมตวัอยาง 

 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา X S.D. คาระดับ 

ตัวแปรตน 
     -  การสนับสนุนทางสังคม (X1) 
     -  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม (X2) 
     -  การเผชญิปญหาที่มุงแกปญหา (X3) 
ตัวแปรตาม 
     การปรับตัวของผูสูงอาย ุ (Y)  

 
2.1716 
1.7105 
2.2377 

 
2.3730 

 
.4086 
.4356 
.2773 

 
.2986 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ดี 

 
 จากตารางที่  3  พบวา  ผูสูงอายุมีการเขารวมกิจกรรมทางสังคม  ไดรับการสนับสนุน
ทางสังคม  และมีการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา อยูในระดับปานกลาง  ( X  = 1.7105,  2.1716   
และ2.2377  ตามลําดับ)  สวนการปรับตัวอยูในระดับดี  ( X  = 2.3730) 
 
ตอนที่  3  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการปรับตัวของผูสูงอายุ  ท่ีมีเพศ  สถานภาพ
สมรส  ลักษณะครอบครัว  รายได  การเขารวมชมรมผูสูงอายุ และระดับการศึกษาแตกตางกัน 
 ในการวิเคราะหเปรียบเทียบการปรับตัว  ที่มีเพศ  สถานภาพสมรส  ลักษณะครอบครัว  
รายได  การเขารวมชมรมผูสูงอายุ  และระดับการศึกษาแตกตางกัน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการปรับตัว  ที่มีเพศ  สถานภาพสมรส  
ลักษณะครอบครัว  รายได  และการเขารวมชมรมผูสูงอายุ  โดยใชสถิติเปรียบเทียบ t-test  และ
วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการปรับตัวที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันโดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way  ANOVA)  ดังรายละเอียดในตารางที่  4-13 
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของการปรับตัวของผูสูงอายุ  จําแนกตามเพศในเขต 
 เทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

เพศ n X S.D. t 
ชาย 
หญิง 

138 
232 

2.3484 
2.3876 

.3183 

.2859 
-1.223 

 จากตารางที ่4  พบวา  ผูสูงอายุที่มีเพศตางกนัมีการปรับตัวไมแตกตางกนั 
   
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของการปรับตัวของผูสูงอายุ  จําแนกตามสถานภาพ

สมรส  ในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
สถานภาพสมรส N X S.D. t 

คู 
เดี่ยว 

213 
157 

2.3862 
2.3550 

.2993 

.2976 
.996 

 จากตารางที่ 5  พบวา  ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีการปรับตัวไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่  6 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของการปรับตัวของผูสูงอายุ  จําแนกตามลักษณะ

ครอบครัว  ในเขตเทศบาลนครนครปฐมจังหวัดนครปฐม 
ลักษณะครอบครัว n X S.D. t 

ครอบครัวเดี่ยว 
ครอบครัวขยาย 

270 
100 

2.4054 
2.2854 

.3005 

.2762 
3.486* 

* P< .05 
 จากตารางที่ 6  พบวา  ผูสูงอายุที่มีลักษณะครอบครัวตางกันมีการปรับตัวแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูสูงอายุที่มีครอบครัวเดี่ยวมีการปรับตัวดีกวาผูสูงอายุที่มี
ครอบครัวขยาย 
 
ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของการปรับตัวของผูสูงอายุ  จําแนกตามรายได  ใน

เขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
 รายได n X S.D. t 
เพียงพอ 
ไมเพียงพอ 

265 
105 

2.4154 
2.2659 

.2777 

.3231 
4.169* 

* P< .05 
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 จากตารางที่ 7  พบวา  ผูสูงอายุที่มีรายไดตางกันมีการปรับตัวแตกตางกันอยางมี           
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูสูงอายุที่มีรายไดเพียงพอมีการปรับตัวดีกวาผูสูงอายุที่มีรายได
ไมเพียงพอ 
 
ตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของการปรับตัวของผูสูงอายุ  จําแนกตามการเขารวม

ชมรมผูสูงอายุ   ในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
การเขารวมชมรมผูสูงอาย ุ n X S.D. t 

เปนสมาชิกชมรม 
ไมเปนสมาชิกชมรม 

117 
253 

2.4060 
2.3577 

.2571 

.3152 
1.560 

 จากตารางที่ 8  พบวา  ผูสูงอายุที่เขารวมชมรมผูสูงอายุตางกันมีการปรับตัวไมแตกตางกัน  
 
ตารางที่  9 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับของการปรับตัว  จําแนกตามระดับ

การศึกษา  ของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐมที่เปนกลุมตัวอยาง 
ระดับการศึกษา จํานวน (คน) X S.D. คาระดับ 

ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 
มัธยมศึกษา หรือเทียบเทา 
สูงกวามัธยมศกึษา 

254 
   51 
   65 

2.3272 
2.3627 
2.5598 

.2884 

.3164 

.2514 

ปานกลาง 
ดี 
ดี 

 จากตารางที่ 9  พบวา  ผูสูงอายุที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวามีการ
ปรับตัวอยูในระดับปานกลาง  ( X   =  2.3272) สวนผูสูงอายุที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเทา  และสูงกวามัธยมศึกษา มีการปรับตัวอยูในระดับดี ( X  = 2.3627  และ 2.5598 ตามลําดับ) 
 
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบของการปรับตัวของผูสูงอายุ  จําแนกตามระดับการศึกษา  

ในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 
                  ภายในกลุม 

รวม 

     2 
367 
369 

  2.805 
30.089 
32.894 

1.402 
.082 

17.105* 

* P< .05 
 จากตารางที่ 10  พบวา  ผูสูงอายุที่จบการศึกษาตางกันมีการปรับตัวแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe’ 
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ตารางที่  11   เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูของการปรับตัวที่จบการศึกษาแตกตางกัน  ของ 
   ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

 
 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษาหรือ 
ต่ํากวา 

(X = 2.3272) 

มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเทา 

(X = 2.3627) 

สูงกวา
มัธยมศึกษา 

(X = 2.5598) 
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา  
(X = 2.3272) 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  
(X = 2.3627) 
สูงกวามัธยมศกึษา (X = 2.5598) 

- 
 

.0355 
 

.2325* 

 
 
- 
 

.1970* 

 
 
 
 
- 

 จากตารางที่ 11  พบวา  ผูสูงอายุที่จบการศึกษาระดับสูงกวามัธยมศึกษามีการปรับตัว
ดีกวาผูสูงอายุที่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาหรือต่ํากวา และระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
 
ตอนที่  4   การวิเคราะหตัวแปร  การสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  และการ
เผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  ท่ีสามารถทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม  โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขา
สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
 การวิเคราะหตัวแปร  การสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  และการ
เผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  ที่สามารถทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม  โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 4.1 การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง การสนับสนุนทางสังคม  การเขารวม
กิจกรรมทางสังคม  การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา และการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนคร
นครปฐม  จังหวัดนครปฐม  ดังรายละเอียดในตารางที่  12 
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ตารางที่ 12 แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการสนับสนุนทางสังคม (X1)  การ
เขารวมกิจกรรมทางสังคม (X2)  การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา (X3)  และการปรับตัวของ
ผูสูงอายุ (Y) ในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

ตัวแปร X1 X2 X3 Y 
X1 

X2 

X3 

Y 

1.000 
      .430** 
      .252** 
      .447** 

 
1.000 

      .221** 
       .444** 

 
 

1.000 
       .584** 

 
 
 

1.000 
** p<.01 
  จากตารางที่ 12  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  
พบวา  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  การสนับสนุนทางสังคม  และการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา           
มีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวของผูสูงอายุ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01                 
(r = .444, .447 และ .584  ตามลําดับ)  โดยการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหามีความสัมพันธทางบวก
กับการปรับตัวของผูสูงอายุมากที่สุด   (r = .584)   
  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง  พบวา  การสนับสนุน
ทางสังคมมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  กับการเขารวมกิจกรรม
ทางสังคม  และการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  สวนการเขารวมกิจกรรมทางสังคม  มีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับการเผชิญปญหาโดยการสนับสนุนทางสังคมกับ
การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
มากที่สุด (r = .430)     
  
 4.2  การวิเคราะหตัวแปร  การสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  และ
การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  ที่สามารถทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม  โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 แสดงการวิเคราะหตัวแปร  การสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  และ
การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  ที่สามารถทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาล 
นครนครปฐม  โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร
ที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ลําดับของตัวแปรที่ไดรับการ
คัดเลือก 

R R2 Adj 
R2 

R2 

Change 
b Beta t 

1.  การเผชิญปญหาที่มุง
แกปญหา (X3)   
2. การเขารวมกิจกรรมทาง
สังคม(X2) 
3.  การสนับสนุนทางสังคม 
(X1)   

.584 
 

.667 
 

.696 

.341 
 

.445 
 

.485 

.339 
 

.442 
 

.480 

.341 
 

.104 
 

.039 

.510 
 

.167 
 

.163 

.474 
 

.244 
 

.223 

12.123*** 
 

5.813*** 
 

5.279*** 

           Constant(a) =  .592                 S.E. =   .2152                Over all  F = 114.697***        
***p<.001 
  จากตารางที่ 13 พบวา  ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายการปรับตัว (Y)  ไดแก  
การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา (X3)  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม (X2)  และการสนับสนุนทาง
สังคม (X1)  โดยการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา (X3)  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
อันดับที่ 1  และสามารถทํานายการปรับตัวได  รอยละ 34.1 
  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม (X2)  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
อันดับที่ 2  และสามารถทํานายการปรับตัวไดเพิ่มขึ้น รอยละ 10.4 โดยการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา 
(X3)   และการเขารวมกิจกรรมทางสังคม (X2)  สามารถรวมกันทํานายการปรับตัวได รอยละ 44.5 
  การสนับสนุนทางสังคม (X1)  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 
3  และสามารถทํานายการปรับตัวไดเพิ่มขึ้น รอยละ 3.9  โดยการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา (X3)  
การเขารวมกิจกรรมทางสังคม (X2)  และการสนับสนุนทางสังคม (X1)  สามารถรวมกันทํานายการ
ปรับตัวได  รอยละ 48.5  โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว  เทากับ .339, .442 และ .480  
ตามลําดับ  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานายเทากับ .2152 
  สมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001  สามารถนํามาเขียนในรูปคะแนนดิบและในรูป
คะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
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  ในรูปคะแนนดิบ 
  Y = .592 + .510 (X3) + .167 (X2) +  .163(X1)   
  ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z = .474(X3)  +  .244(X2) +  .223(X1)   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 5  

 
สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การปรับตัวของผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม     
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1) ระดับการปรับตัว การสนับสนุนทางสังคม การเขารวมกิจกรรมทาง
สังคม  และการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  2) เปรียบเทียบการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาล
นครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ไดแก  เพศ  สถานภาพสมรส  
ลักษณะครอบครัว  รายได  การเขารวมชมรมผูสูงอายุ และระดับการศึกษา  และ 3) การสนับสนุน
ทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  เปนตัวแปรที่สามารถ
ทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
 ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดย
กําหนดกลุมตัวอยางการศึกษาครั้งนี้  คือ  ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง
ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม จํานวน 370 คน โดยวิธีการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)   
 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบงเปน 5 สวน 
ดังนี้  สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล  สวนที่ 2 แบบสัมภาษณการสนับสนนุทางสงัคม  สวน
ที่ 3 แบบสัมภาษณการเขารวมกิจกรรมทางสังคม  สวนที่ 4 แบบสัมภาษณการเผชิญปญหาที่มุง
แกปญหา  สวนที่ 5 แบบสัมภาษณการปรับตัว สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือวิเคราะหขอมูล
สวนบุคคลของกลุมตัวอยางใชความถี่และรอยละ (%)  วิเคราะหระดับตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
โดยใชคาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  วิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม โดย
ใชการทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance)  วิเคราะหตัวแปรอิสระที่สามารถทํานายตัวแปรตามโดยใชการถดถอยพหุคูณ ตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปผลการวิจยัไดดังนี้  
 1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางพบวา  กลุมตัวอยาง  สวนใหญเปน
เพศหญิง  คิดเปนรอยละ 62.7  มีสถานภาพสมรสคู  รอยละ  57.6  มีลักษณะครอบครัวเปน
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ครอบครัวเดี่ยว รอยละ 73.0  มีรายไดเพียงพอ รอยละ 71.6  ไมไดเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ          
รอยละ 68.4  และจบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา รอยละ 68.6  
 2. การวิเคราะหระดับการปรับตัว การสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทาง
สังคม  และการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  พบวา 
  2.1 ผูสูงอายุมีการปรับตัวอยูในระดับดี  ( X  =  2.3730 ) 
  2.2 ผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับปานกลาง  ( X  =  2.1716) 
  2.3 ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยูในระดับปานกลาง  ( X  =  1.7105) 
  2.4 ผู สู ง อ ายุ มี ก า ร เผชิญปญหาที่ มุ ง แก ปญหา  อยู ในระดับปานกลาง                   
( X  =  2.2377) 
 3. การวิเคราะหเปรียบเทียบการปรับตัวของผูสูงอายุ  ในเขตเทศบาลนครนครปฐม  
จังหวัดนครปฐมที่มีเพศ  สถานภาพสมรส  ลักษณะครอบครัว  รายได  การเขารวมชมรมผูสูงอายุ 
และระดับการศึกษาที่ตางกัน  พบวา 
  3.1 ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐมที่มีเพศตางกัน  มีการปรับตัวไมแตกตาง
กัน 
  3.2 ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐมที่มีสถานภาพสมรสตางกัน  มีการ
ปรับตัวไมแตกตางกัน 
  3.3 ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐมที่มีลักษณะครอบครัวตางกัน  มีการ
ปรับตัวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูสูงอายุที่มีครอบครัวเดี่ยวมีการ
ปรับตัวดีกวาผูสูงอายุที่มีครอบครวัขยาย 
  3.4 ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐมที่มีรายไดตางกัน  มีการปรับตัวแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูสูงอายุที่มีรายไดเพียงพอมีการปรับตัวไดดีกวา
ผูสูงอายุที่มีรายไดไมเพียงพอ 
  3.5 ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐมที่เขารวมชมรมผูสูงอายุตางกัน มีการ
ปรับตัวไมแตกตางกัน 
  3.6 ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐมที่มีระดับการศึกษาตางกัน  มีการปรับตัว
แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูสูงอายุที่จบการศึกษาสูงกวาระดับ
มัธยมศึกษามีการปรับตัวดีกวาผูสูงอายุที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวาและระดับ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
 4. การวิเคราะหตัวแปร  การสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  
การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  เปนตัวแปรที่สามารถทํานายการปรับตัว  พบวา  การเผชิญปญหา      
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ที่มุงแกปญหา  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  และการสนับสนุนทางสังคม  เปนตัวแปรที่สามารถ
รวมกันทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุได  รอยละ 48.5  และสมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะหระดับการปรับตัว การสนับสนุนทางสังคม การเขารวมกิจกรรม
ทางสังคม  และการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหาของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัด
นครปฐม  มีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ผลการวิเคราะหระดับการปรับตัวของผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลนครนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม  พบวา อยูในระดับดี  แสดงวาผูสูงอายุมีพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถ      
ของผูสูงอายุในการตอบสนองเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองตอส่ิงแวดลอมทั้งภายใน และ       
ภายนอกรางกายโดยครอบคลุมทั้งดานรางกาย  จิตใจ  และสังคมเพื่อดํารงไวซ่ึงความมั่นคงของชีวิต 
และมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ อันประกอบไปดวยการปรับตัวดานรางกาย  การปรับตัวดาน                  
อัตมโนทัศน  การปรับตัวดานบทบาทหนาที่  และการปรับตัวดานการพึ่งพาระหวางกันและกันเปน
อยางดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุมีการดําเนินชีวิตในรูปแบบสังคมไทย  ที่มีการเกื้อกูลสนับสนุนกัน
แบบเครือญาติ  มีการติดตอใหคําแนะนําซึ่งกันและกัน  มีความผูกพันในครอบครัว  และชุมชน             
มีกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน  ทําใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลแนะนําชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ผูสูงอายุจึง
สามารถปรับตัวดานการพึ่งพาระหวางกันและกันไดดี  จากการที่ผูสูงอายุมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสาร
ทั้งจากเพื่อนบาน  ญาติสนิท  จากสื่อตาง ๆ ทําใหมีความรูความเขาใจในการรักษาสุขภาพ  การ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกายของตน  และการปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น  จากผลการศึกษาพบวา
ผูสูงอายุระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ  เชน  การขามถนนทางมาลาย  การเดินขึ้นลงโดยจับราวบันได 
( X  = 2.68)  ผูสูงอายุยอมรับกับรางกายที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ผิวหนังเหี่ยวยน สายตาพรามัว      
( X  = 2.67) นอนหลับในที่ที่มีอากาศถายเทไดดี ( X  = 2.64) และเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา
ทางโภชนาการ เชน ผัก ผลไม เนื้อปลา ไขไก ( X  = 2.63) สงผลใหผูสูงอายุมีการปรับตัวในดาน
รางกายไดดี จากการศึกษายังพบวา ผูสูงอายุมีความรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีประโยชนตอบุคคลใน
ครอบครัว ( X  = 2.59) มีความพอใจในบทบาทหนาที่ของตนที่ไดชวยเหลือครอบครัว เชน ชวย
ดูแลบาน ชวยเล้ียงดูบุตรหลาน  ( X  = 2.65) บุคคลในครอบครัวใหความเคารพนับถือเอาใจใสดูแล 
จึงทําใหผูสูงอายุมีการปรับตัวดานอัตมโนทัศน ดานบทบาทหนาที่ไดดี ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของจงกรม  ทองจันทร (2542 : 61-64)  ที่ศึกษาการปรับตัวผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา  อําเภอ
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เมือง  จังหวัดยะลา  ผลการวิจัยพบวา ระดับการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา ดาน
สรีรวิทยาและดานบทบาทหนาที่อยูในระดับดี   
  1.2 ผลการวิเคราะหระดับการสนับสนุนทางสังคมของผูสูงอายุ  โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายขอพบวา   การได รับความรัก  ความอบอุน  การดูแลเอาใจใสเร่ือง
สุขภาพ   การใหความเคารพนับถือ ( X  = 2.72 ) รองลงมาคือขอคําถามที่วา เมื่อทานเจ็บปวย ทาน
สามารถบอกเลาอาการ คูสมรส/บุตรหลานรับฟงได  ( X  = 2.55 )  ในขณะที่คูสมรส/บุตรหลานเปน
เพื่อนออกกําลังกายพรอมผูสูงอายุ ( X  = 1.65 )  การจัดหาอุปกรณการออกกําลังกาย ( X  = 1.77)  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุจะไดรับความรัก  ความอบอุน  การดูแลเมื่อเจ็บปวย จากคูสมรส /บุตร
หลาน/ญาติสนิท/เพื่อนมากกวาการจัดหาอุปกรณในการสงเสริมสุขภาพ และสอดคลองกับ
การศึกษาของ สุปราณี  แตงวงษ  (2547 : 68) ที่ศึกษาการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 400 ราย  พบวา  การสนับสนุนทางสังคมดาน
อารมณ  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก แตไมสอดคลองในการสนับสนุนดานสิ่งของ  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับคอนขางนอย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาประชาชนทั่วไปยังใหความสําคัญตอการสรางเสริม
สุขภาพนอยกวาการดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บปวย  ปญหานี้เปนปญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญทําใหรัฐ
ไดปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาสาธารณสุข  โดยนโยบายเชิงรุก  หรือสรางนําซอมตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10  แตในทางปฏิบัติยังมีขอจํากัด  เนื่องจากขาดแคลน
บุคลากรทางดานสาธารณสุข  ทําใหการปฏิบัติงานไมทั่วถึงในเรื่องของการเยี่ยมบาน การใหความรู
การใหขอมูล  จึงทําใหภาพรวมของการสนับสนุนทางสังคมของผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง      
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ มธุรส  จันทรแสงศรี  (2540 : บทคัดยอ)  ที่พบวาผูสูงอายุไดรับ
แรงสนับสนุนทางสังคม ในการปฏิบัติกิจกรรมอยูในระดับปานกลาง 
  1.3 ผลการวิเคราะหระดับการเขารวมกิจกรรมทางสังคมของผูสูงอายุ  โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาจากขอคําถาม  พบวาผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมทางสังคมมากที่สุด 
ในขอที่วา  ไปงานเลี้ยงตาง ๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน เชน งานแตงงาน งานขึ้นบานใหม งานบวช ฯลฯ 
( X  = 2.25) รองลงมาคือ ไปทําบุญตักบาตรที่วัดในวันสําคัญทางศาสนา  เชน วันวิสาขบูชา  วัน
เขาพรรษา ( X  = 2.24)  และไปรวมพิธีทางศาสนา เชน ทอดกฐิน ทอดผาปา ( X  = 2.22) ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะผูสูงอายุใหความสําคัญในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาและเปนขนบธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิมและจะเขารวมกิจกรรมทางสังคมของตนมาก เนื่องจากมีความผูกพันกับคนใน
ชุมชนเปนการใหเกียรติและแสดงความนับถือซ่ึงกันและกัน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ      
จุฑาทิพย  อภิรมย (2537 : บทคัดยอ)  ที่ศึกษาขอเท็จจริง  และทัศนะการเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคม
ของผูสูงอายุ  โดยศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนเทศบาลเมืองนครราชสีมา  พบวา  ผูสูงอายุสวนใหญเขา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
85

รวมกิจกรรมทางสังคมในชุมชนของตนเองมาก  สําหรับขอที่ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมทางสังคม
นอยที่สุดคือ  ไปชวยจัด/แจกของใหกับผูประสบภัย ( X  = 1.35)  เขารวมหรือเปนตัวแทนไปเยี่ยม
ผูปวยในโรงพยาบาลหรือสถานสงเคราะห ( X  = 1.32)  และอาสาแสดงการละเลนในวันประเพณี
ตาง ๆ ( X  = 1.21) ทั้งนี้จากการสัมภาษณ พบวา ผูสูงอายุจะมีความผูกพันและใหความสําคัญกับ
การดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิม  จึงทําใหคาเฉลี่ยของระดับการเขารวมกิจกรรมทางสังคมของผูสูงอายุ
อยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับการศึกษาของ วันทนี  ขําเพ็ง (2540 : 134) ที่ศึกษาปจจัย             
ที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบท จังหวัดนครราชสีมา พบวา ผูสูงอายุสวนใหญ   
มีการดําเนินกิจกรรมในระดับปานกลาง  กิจกรรมที่ผูสูงอายุสวนใหญทําเปนประจํา คือ การไป 
รวมงานประเพณีของหมูบาน  สวดมนตไหวพระ  และสอดคลองกับการศึกษาของปญญภัทร   
ภัทรกัณทากุล  (2544 : บทคัดยอ)  ที่ศึกษาการเขารวมกิจกรรมทางสังคมและความผาสุกทางใจของ
ผูสูงอายุ  อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  จํานวน 200 คน  พบวา  ผูสูงอายุ  มีคะแนนการเขารวม
กิจกรรมทางสังคมอยูในระดับปานกลาง  และไมสอดคลองกับการศึกษาของสุรีย  ชลเกตุ (2536 : 78) 
ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่สัมพันธกับการเขารวมกิจกรรมทางสังคมของผูสูงอายุ  กรณีศึกษาผูสูงอายุใน
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวา ผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมทางสังคมในระดับคอนขางนอย  
  1.4 ผลการวิเคราะหระดับการเผชิญปญหามุงแกไขปญหาของผูสูงอายุในเขต
เทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม พบวา ผูสูงอายุมีการเผชิญปญหามุงแกปญหา อยูในระดับ
ดี แสดงวาผู สูงอายุแสดงพฤติกรรมออกมาในการจัดการกับส่ิงที่ เกิดขึ้น  หรือสถานการณ                
ที่กอใหเกิดความเครียด เชน ปญหาการเปลี่ยนแปลงของรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และบทบาท
หนาที่ของผูสูงอายุเพื่อใหตนเองมีความรูสึกที่ดีและยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น ทั้งการเผชิญปญหา  
ที่มุงแกปญหาในการจัดการกับอารมณ  และเมื่อพิจารณาจากขอคําถามพบวา  ผูสูงอายุมีการแสดง
พฤติกรรมการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  ไดแก   การยึดมั่นปฏิบัติตามคําสอนทางศาสนา                
( X  = 2.57)  หาแนวทางแกไขปญหาหลาย ๆ วิธี และเลือกวิธีที่ดีที่สุด ( X  = 2.44) และแกปญหาโดย
ใชเหตุผลมากกวาอารมณ ( X  = 2.41) แกไขปญหาโดยพิจารณาตามความสําคัญของปญหา         
( X  = 2.37)  และพยายามทําความเขาใจที่มา/สาเหตุของปญหา ( X  = 2.35)  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ผูสูงอายุดําเนินชีวิตโดยยึดหลักคําสอนของศาสนา  มีการเขารวมพิธีทางศาสนา เชน ทําบุญตัก
บาตร แตเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอย ไดแก ขอท่ีวา ผูสูงอายุมีความทุกขไป
ปรึกษาหมอดูหรือการทรงจาว ( X  = 1.32) เมื่อผูสูงอายุไมพอใจมักดุลูกหลานหรือระบายอารมณ
กับสัตว/ส่ิงของ( X  = 1.51) เมื่อผูสูงอายุไมสบายใจ ไมควบคุมอารมณโกรธหรือความหงุดหงิดใจ 
( X  = 1.69) ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุขาดผูใหคําปรึกษาที่ไวใจและชี้แนะวิธีการเผชิญปญหาที่
ถูกตอง จึงทําใหผลระดับการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหาของผูสูงอายุอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึง
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สอดคลองกับการศึกษาของสุภาพ  อารีเอื้อ (2540 : บทคัดยอ)  พบวา ผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อมใช
การเผชิญปญหากับการจัดการรับอารมณ และการบรรเทาความรูสึกเครียดรวมกัน  
 2. การวิเคราะหเปรียบเทียบการปรับตัวของผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลนครนครปฐม  
จังหวัดนครปฐมที่มีเพศ  สถานภาพสมรส  ลักษณะครอบครัว  รายได  การเขารวมชมรมผูสูงอายุ 
และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน  มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 เพศ  ผลการวิเคราะหพบวา  ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัด
นครปฐมที่มีเพศตางกัน  มีการปรับตัวไมแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะในสังคมไทยปจจุบันให
ความสําคัญในบทบาทของผูหญิงและผูชายความเทาเทียมกัน ผูหญิงเปนหัวหนาครอบครัวและเปน
ที่พึ่งทางเศรษฐกิจของสมาชิกในครอบครัวหารายไดเพื่อสรางความมั่นคงไดเทาเทียมกับชายจึงทํา
ใหการปรับตัวของเพศหญิงและเพศชายไมแตกตางกัน  การศึกษาครั้งนี้ไมสอดคลองกับผล
การศึกษาสายสม  ภานุมาศมณฑล (2534 : 78 อางถึงใน รัชจณา  สิงหทอง 2545 : 42) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางความหวังกับการปรับตัวในผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาว พบวา เพศชายมีการ
ปรับตัวดีกวาเพศหญิง ไมสอดคลองกับการศึกษาของอําไพรัตน  กล่ินขจร (2533 : 60) ที่ศึกษา
พฤติกรรมการปรับตัวของผูสูงอายุที่กระดูกขาหักพบวาผูสูงอายุเพศหญิง และเพศชายมีพฤติกรรม
การปรับตัวดานรางกายและดานบทบาทหนาที่แตกตางกันและไมสอดคลองกับสุทธิพันธ  ฟก
สุวรรณ (2537 :     70-74) ศึกษาการปรับตัวของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห และผูสูงอายุนอก
สถานสงเคราะหในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูสูงอายุที่มีเพศตางกันมีการปรับตัวแตกตางกัน  
  2.2 สถานภาพสมรส  ผลการวิเคราะหพบวา  ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนคร
นครปฐม  จังหวัดนครปฐมที่มีสถานภาพสมรสตางกัน  มีการปรับตัวไมแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปน
เพราะในสังคมไทยเปนสังคมที่มีการดําเนินชีวิตแบบครอบครัวเครือญาติ  มีบุตรหลานและญาติ    
พี่นองคอยใหความชวยเหลือดูแลเมื่อเกิดความเจ็บปวย  พรอมใหกําลังใจ  และใหคําแนะนําในการ
ปรับตัวแกผูสูงอายุ  ดังนั้น  จึงทําใหผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสเดี่ยว ไดรับความรัก ดูแลเอาใจใส
จากบุตร/หลาน ในยามที่เจ็บปวยหรือชวงเวลาที่มีปญหาทางสุขภาพ เชนเดียวกับผูสูงอายุที่มี
สถานภาพสมรสคู จึงทําใหผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสเดี่ยวอยูในสังคมไดอยางสมศักดิ์ศรี ดังคํา
กลาวของ โอเรม (Orem  1985 : 132-133) กลาววา การที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับบุคคลนั้นจะกอใหเกิด
ความรูสึกใกลชิดผูกพัน  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาง ๆ และทําใหไดรับความชวยเหลือดานวตัถุ
ส่ิงของ  ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนแหลงสนับสนุนอํานวยประโยชนตอการดํารงชีวิต  การศึกษาครั้งนี้
สอดคลองกับนพรัตน  หนูบานยาง (2540 : 109) ศึกษาการดูแลสุขภาพตนเองของผูสูงอายุในคลินิก
ผูสูงอายุ  โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา  กรมการแพทยทหารเรือ พบวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรส
ตางกัน  มีการดูแลสุขภาพตนเองไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับเบญจมา  เลาหพูนรังสี (2534 : 63)  
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ศึกษาการปรับตัวภายหลังเกษียณอายุราชการของขาราชการพลเรือนจังหวัดนครราชสีมา พบวา     
ผูเกษียณอายุราชการที่มีสถานภาพสมรสคูมีการปรับตัวดีกวาผูเกษียณอายุราชการที่สถานภาพสมรส
โสด มาย หยา แยก ไมสอดคลองกับเบเกอร (Baker 1993 : 30-33, อางถึงใน สุภาพ  อารีเอื้อ 2536 : 8) ที่
ศึกษาผลของคูสมรสตอการปรับตัวของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง พบวา ผูปวยที่มีคูสมรสมีระดับ
การปรับตัวดีกวาผูปวยที่ไมมีคูสมรส  และไมสอดคลองกับทิพวัลย  ขาวสําอางค (2535 : 162) ศึกษา
แบบแผนชีวิตของผูสูงอายุที่มารับบริการตรวจรักษาในแผนกตรวจโรคผูปวยนอก โรงพยาบาล
รามาธิบดี พบวา ผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสคู มีแบบแผนชีวิตหรือพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพสูง
กวาผูสูงอายุที่มีสถานภาพสมรสโสด  หมาย  หยา  แยก 
  2.3 ลักษณะครอบครัว  ผลการวิเคราะหพบวา  ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม
ที่มีลักษณะครอบครัวแตกตางกันมีการปรับตัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ผูสูงอายุที่มีครอบครัวเดี่ยวมีการปรับตัวดีกวาผูสูงอายุที่มีครอบครัวขยาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
สังคมไทยถือวาครอบครัวเปนสถาบันที่สําคัญที่สุดในการทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุ เพราะบุคคลใน
ครอบครัวมีผลตอการปรับตัวของผูสูงอายุอยางมาก โดยเฉพาะคูสมรส  บุตร  หรือหลาน  บุคคลใน
ครอบครัวสามารถเปนที่พึ่งทางเศรษฐกิจ  และใหการดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ  ครอบครัวจะทําหนาที่
ดูแลและตอบสนองความตองการพื้นฐานดานรางกาย  จิตใจ  และสังคม  ของผูสูงอายุไดเปนอยางดี  
ดังนั้น  เมื่อผูสูงอายุที่มีลักษณะครอบครัวเดี่ยวประกอบดวย พอ แม บุตร และหลาน ซ่ึงนับวาเปน
ครอบครัวขนาดเล็ก  สามารถที่จะดูแลเอาใจใสผูสูงอายุไดอยางใกลชิด  การใหความรัก  ความ
อบอุน  ใหกําลังใจ  และสงเสริมใหผูสูงอายุมีการปรับตัวไดอยางเหมาะสม  สําหรับผูสูงอายุที่อยูใน
ครอบครัวขยายซึ่งจะมีสมาชิกในครอบครัวจํานวนมาก  และมีบุคคลหลายรุนอาศัยอยูรวมกัน  
แมวาจะเปนสิ่งที่ดีแตในบางครอบครัวยังมีชองวางในการทําความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ และบทบาททางสังคมของผูสูงอายุ และมีการบกพรองในการดูแลเอาใจใส 
และใหกําลังใจผูสูงอายุ  สงผลใหผูสูงอายุ  คิดวาตนเองเปนภาระของบุคคลในครอบครัว 
สอดคลองกับสุทธิพันธ  ฟกสุวรรณ (2537 : 70-74)  ศึกษาการปรับตัวของผูสูงอายุในสถาน
สงเคราะหและผูสูงอายุนอกสถานสงเคราะห  ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูสูงอายุที่อยูในสถาน
สงเคราะหและอยูนอกสถานสงเคราะหที่มีสภาพครอบครัวตางกัน  มีการปรับตัวแตกตางกัน 
สอดคลองกับ จงกรม  ทองจันทร (2542 : 61-64)  ศึกษาการปรับตัวผูสูงอายุในเขตเทศบาลนคร
ยะลา  อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา  พบวา  ผูสูงอายุที่มีลักษณะครอบครัวตางกันมีการปรับตัวแตกตาง
กัน    
  2.4 รายได ผลการวิเคราะหพบวา  ผูสูงอายุที่มีรายไดตางกันมีการปรับตัวแตกตาง
กัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผูสูงอายุที่มีรายไดพอเพียงมีการปรับตัวดีกวา 
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ผูสูงอายุที่มีรายได ไมพอเพียงทั้งนี้อาจเปนเพราะรายไดเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการปรับตัวของ
ผูสูงอายุ  เปนตัวบงชี้สถานภาพทางเศรษฐกิจ  และสังคมของบุคคล  รวมทั้งยังชวยประเมินความ
ชวยเหลือ  สนับสนุนกันระหวางสมาชิกในครอบครัว  และสังคม  ผูมีรายไดสูงยอมมีความสุขกาย
สบายใจ  มีการกินดีอยูดี  มีการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและซื้อหาเครื่องอุปโภคและบริโภคได
สมบูรณกวาบุคคลที่มีรายไดนอย  และมีโอกาสในการเก็บออมเงินไดสูงตามสัดสวนของระดับ
รายได  และสามารถเลือกกิจกรรมและงานอดิเรกที่ชอบได  นอกจากนี้การมีรายไดสูงยังสามารถนํา
เงินไปลงทุนในกิจการตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนรายไดไวใชในคราวเกษียณอายุ  เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว  รวมทั้งสามารถใหความชวยเหลือกิจกรรมที่เปนประโยชนแก
สังคมไดอีกดวย ศศิมา  ทวีสิน (2538 : 31-32) แตในทางกลับกันผูที่มีรายไดต่ํา  ไมมีกําลังเพียงพอ
ในการจัดหาปจจัยที่ตอบสนองความตองการพื้นฐานของบุคคล  ยอมกอใหเกิดความยากลําบากใน
การดํารงชีพ  และมีปญหาการปรับตัวตามมา สอดคลองกับสุทธิพันธ  ฟกสุวรรณ (2537 : 70-74) 
ศึกษาการปรับตัวของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหและผูสูงอายุนอกสถานสงเคราะห ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ผูสูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหและอยูนอกสถานสงเคราะหที่มีรายได
ตางกันมีการปรับตัวแตกตางกัน สอดคลองกับจงกรม  ทองจันทร (2542 : 61-64)  ศึกษาการปรับตัว
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครยะลา  อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา  พบวา  ผูสูงอายุที่มีรายไดตางกัน        
มีการปรับตัวแตกตางกัน 
  2.5 การเขารวมชมรมผูสูงอายุ  ผลการวิเคราะหพบวา  ผูสูงอายุที่เขารวมชมรม
ผูสูงอายุแตกตางกัน  มีการปรับตัวไมแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูสูงอายุในชุมชนสวนใหญ
เปนผูสูงอายุที่มีรายไดนอย ตองทํางานหาเลี้ยงตนเองและชวยดูแลครอบครัว ไมมีโอกาสไดเขารวม
เปนสมาชิกของชมรมผูสูงอายุ  แตในชุมชนมีผูสูงอายุที่เขารวมเปนสมาชิกของชมรมผูสูงอายุ                 
อ.ส.ม. มีการพบปะพูดคุยใหความรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีกิจกรรมรวมกันในชุมชน ทําให
การเขารวมเปนสมาชิกของชมรมผูสูงอายุกับการไมเขารวมเปนสมาชิกของชมรมผูสูงอายุไม
แตกตางกัน  ซ ึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุทธิพันธ  ฟกสุวรรณ (2537 : 70-74)  ศึกษาการ
ปรับตัวของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห  และนอกสถานสงเคราะหในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา  
ผูสูงอายุ    ที่เปนสมาชิกกลุมกิจกรรมและไมเปนสมาชิกมีการปรับตัวแตกตางกัน  โดยผูสูงอายุที่
เปนสมาชิกกลุมกิจกรรมมีการปรับตัวดีกวา  
  2.6 ระดับการศึกษา  ผลการวิเคราะหพบวา  ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม
ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการปรับตัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     โดย  
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ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษา  มีการปรับตัวดีกวาผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากวา  และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการศึกษาเปนการจัด
ประสบการณใหแกชีวิต  ชวยเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตในทุกดานใหกับบุคคล 
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม  ระดับการศึกษายังมีความเกี่ยวของกับชนิดของอาชีพ 
ระดับของรายได  คานิยม  อัตมโนทัศน  รวมทั้งการปรับตัวของบุคคล  กลาวคือ  ผูสูงอายุที่มีระดับ
การศึกษาสูงจะมีตําแหนงหนาที่การงานดี  รวมทั้งการปรับตัวของผูสูงอายุตามมา (สุปราณี  แตงวงษ 
2547 : 31) และโอเร็ม (Orem  1985 : 108-109, อางถึงใน คมสัน  วัฒนทัพ 2549 : 90) กลาววา  
การศึกษาเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาความรู  ทักษะและการมีทัศนคติตอการดูแลตนเอง  การศึกษา
ยังชวยสงเสริมใหบุคคล  มีความสามารถในการคนหาความรู  และความเขาใจเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ
และการดูแลตนเอง  ดังนั้น  ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีความรู  และสามารถปรับตัวไดอยาง
เหมาะสม  สอดคลองกับทิพวัลย  ขาวสําอางค (2535 : 158-164) ศึกษาแบบแผนชีวิตของผูสูงอายุ
ที่มารับบริการตรวจรักษาในแผนกตรวจโรคผูปวยนอก  โรงพยาบาลรามาธิบดี  พบวา  ผูสูงอายุ    
ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีแบบแผนชีวิตของผูสูงอายุแตกตางกัน  สอดคลองกับสุทธิพันธ         
ฟกสุวรรณ  (2537 : 70-74) ไดศึกษาการปรับตัวของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหและผูสูงอายุนอก
สถานสงเคราะหในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีการปรับตัว
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .001  สอดคลองกับศศิมา  ทวีสิน (2538 : 34)  ศึกษาการ
ปรับตัวของผู เกษียณอายุ  พบวา  การศึกษาทําใหบุคคลมีความรู  และเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได  โดยเฉพาะบุคคลที่มีการศึกษาสูงมักมีแนวทางที่จะเลือกดําเนินชีวิตไดดีกวาบุคคล   
ที่มีการศึกษาต่ํากวาทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม บุคคลเหลานี้ยอมมีผลตอการปรับตัวในทางที่ดีขึ้น  
 3. ผลการวิเคราะหตัวแปร  การสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม 
การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  เปนตัวแปรที่สามารถทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาล
นครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  สรุปผลดังนี้ 
  ผลการวิเคราะหตัวแปร  ไดแก  การสนับสนุนทางสังคม  การเขารวมกิจกรรมทาง
สังคม  การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  เปนตัวแปรทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาล
นครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  พบวา  การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  การเขารวมกิจกรรมทาง
สังคม  และการสนับสนุนทางสังคม  สามารถรวมกันทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุได  รอยละ 48.5  
และสมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ        
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ผลการวิเคราะหจึงยอมรับสมมติฐานขอที่  7  ที่วาการสนับสนุนทาง
สังคม  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  และการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหาเปนปจจัยที่สามารถทํานาย
การปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  ซ่ึงแสดงผลดังนี้ 
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  การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
อันดับ 1 และสามารถทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุ ไดรอยละ 34.1  แสดงวาการเผชิญปญหาที่มุง
แกปญหา  มีบทบาทตอการปรับตัวของผูสูงอายุ  และผลการวิจัยคร้ังนี้พบวาการเผชิญปญหาที่มุง
แกปญหา  มีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวของผูสูงอายุมากที่สุด (r = .584)  แสดงวาเมื่อ
ผูสูงอายุมีการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  อยูในระดับมากก็มีแนวโนมที่จะมีการปรับตัวดี  อภิปราย
ไดวา  เผชิญปญหาที่มุงแกปญหาของผูสูงอายุเปนการแกปญหาโดยการเลือกวิธีการทีจ่ดัการกบัปญหา
หรือสถานการณโดยมุงที่ตนเหตุของปญหาจากการที่ผูสูงอายุไดผานประสบการณในชีวิตเหลานั้น
มาแลว  มีการปรับตัวตามสภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง  ไมวาดานบุคลิกภาพ  ดานความตองการ 
หรือดานอารมณ  ใหเหมาะสมจนสามารถอยูไดในสภาพแวดลอมนั้น ๆ ไดอยางมีความสุข  ดัง     
คํากลาวของบอยด และจอหนสัน (Boyd and Johnson  1981, อางถึงใน นริศว  ปรารมย  2539 : 6) กลาว
วา  การเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมและ
ประสบการณในอดีต  โดยบุคคลเลือกส่ิงที่ไดเรียนรูนั้นมาใชจัดการกับสถานการณที่เปนปญหาเพื่อทํา
ใหความขัดแยงนั้นหมดไป  บุคคลแตละคนจะมีวิธีการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหาที่แตกตางกัน  เชน  
การตอสู  การหลบหลีก  การปฏิเสธ  เพื่อชวยลดความทุกขใจที่เกิดขึ้น  ที่สําคัญบุคคลจะพิจารณากอน
จะเลือกใชวิธีการเผชิญปญหาแบบใดแบบหนึ่ง  ที่คิดวาเปนประโยชนตอตัวเอง  ทั้งนี้อภิปรายไดวา
ผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐมมีการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  โดยเลือกใชวิธีที่ถูกตองคือ
การยึดมั่นปฏิบัติตามคําสอนทางศาสนา  หาแนวทางแกไขปญหาหลาย ๆ วิธีและเลือกวิธีที่ดีที่สุด   
แกปญหาโดยใชเหตุผลมากกวาอารมณ  พิจารณาตามความสําคัญของปญหา  พยายามทําความ
เขาใจที่มา/สาเหตุของปญหา  แตในบางครั้งผูสูงอายุใชวิธีการเผชิญปญหาดวยการระบายออกทาง
อารมณ  เชน  การดุลูกหลาน  ระบายอารมณกับสัตว/ส่ิงของ ไปปรึกษาหมอดูหรือการทรงจาว  ซ่ึง
เปนรูปแบบของวิธีการเผชิญปญหาโดยใชทฤษฎีพื้นฐานของการเผชิญปญหาของลาซารัส และ  
โฟลคแมน อางถึงใน รัชดา  ไชยโยธา (2543 : 31)  ที่กลาววา  บุคคลตองการกําลังใจ  ความเห็นอก
เห็นใจ  และความเขาใจจากบุคคลอื่น  และเลือกใชการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  กับการเผชิญ
ปญหาที่มุงปรับอารมณควบคูกันไป  ผูสูงอายุเปนผูที่ผานประสบการณชีวิตตาง ๆ มามาก  สามารถ
เลือกแนวทางการเผชิญปญหาที่เหมาะสม  ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีและยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น 
สงผลตอการปรับตัวที่ดีของผ ู สูงอายุ  จึงทําใหการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  เปนตัวแปรที่สามารถ
ทํานายการปรับตัวของผ ูสูงอายุ  สอดคลองกับการศึกษาของ สุภาพ  อารีเอื้อ  (2540 : 77)  ศึกษา
ความเครียด  การเผชิญปญหาและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุโรคขอเขาเสื่อม  พบวา  การเผชิญปญหาเปน
ส่ือกลางของปฏิสัมพันธระหวางคน  ส่ิงแวดลอม  ความเครียดและผลลัพธการปรับตัว  และในการ
เผชิญปญหาบุคคลจะใชการเผชิญปญหาทั้งดานมุงการจัดการกับปญหา (Problem focused coping)  และ
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ดานมุงจัดการกับอารมณ (Emotional-focused coping) ผสมผสานกันขึ้นอยูกับสถานการณนั้น ๆ ที่เผชิญ  
และมักพบวาบุคคลใชการเผชิญปญหาดานมุงจัดการกับปญหามากกวาดานมุงจัดการกับอารมณ 
  การเขารวมกิจกรรมทางสังคม  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
อันดับที่ 2  และสามารถทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุไดเพิ่มขึ้นรอยละ 10.4  จากการศึกษาพบวา
การเขารวมกิจกรรมทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวของผูสูงอายุ (r = .444) แสดง
วาการที่ผูสูงอายุมีการเขารวมกิจกรรมทางสังคมมากจะทําใหผูสูงอายุมีแนวโนมในการปรับตัวที่ดี
ดวย  ทั้งนี้อภิปรายไดวาผูสูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐมมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  มีการ
พบปะเพื่อนฝูงและคนในสังคม  เพื่อนที่อยูในวัยเดียวกัน  พบปะพูดคุยกัน  มีการทํากิจกรรมตาง ๆ 
รวมกัน  การมีปฏิสัมพันธตอกันทําใหผูสูงอายุรูสึกภาคภูมิใจวาตนเองมีความสําคัญ  เปนสวนหนึ่ง
ของสังคมและมีความสุขที่ไดมีบทบาทในสังคม  สามารถตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ  ทํา
ใหผูสูงอายุมีการปรับตัวที่เหมาะสม  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ นภาพร  ชโยวรรณ และ จอหน  
โนเดล (2539 : บทคัดยอ) พบวา  การเขาเปนสมาชิกของกลุม และการเขารวมกิจกรรมเปนเรื่องสําคัญ  
ทําใหผูสูงอายุรูสึกวาชีวิตมีความหมาย  มีสังคม  มีเพื่อน  ซ่ึงการที่ผูสูงอายุไดเขาไปมีสวนรวมและ
ทํากิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน ทําใหผูสูงอายุรูสึกพอใจและเปนสุข (คงวิทย  ราษฏรเจริญ 2539 :  
บทคัดยอ)  และการศึกษาของกราเน (Graney 1975 : 701-706,  อางถึงใน สุนันทา  คุมเพชร 2545 : 
70)  ที่ศึกษาเรื่องความสุขกับการมีสวนรวมในสังคมของผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเมือง  อายุ 52-88 ป  
พบวา  ผูสูงอายุที่มีความสุข  คือ  ผูสูงอายุที่มีสวนรวมในสังคมมาก  และผูสูงอายุที่ไมมีความสุข  
คือผูสูงอายุที่มีสวนรวมในสังคมนอย  จึงทําใหการเขารวมกิจกรรมทางสังคมเปนตัวแปรที่รวม
ทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุ 
  การสนับสนุนทางสังคม  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 3  
และสามารถทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุไดเพิ่มขึ้น  รอยละ 3.9  จากการศึกษาพบวาการ
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวของผูสูงอายุ (r = .447)  แสดงวาการ    
ที่ผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนทางสังคมมากจะทําใหผูสูงอายุมีแนวโนมในการปรับตัวที่ดีดวย  ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของทัศนีย  เกริกกุลธร (2536 : 81)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการ
สนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชุมชนเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสระบุรี 
จํานวน 170 ราย  พบวาการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวอยาง          
มีนัยสําคัญที่ระดับ .001 ผูสูงอายุที่มีการสนับสนุนทางสังคมมากจะมีการปรับตัวดี  ทั้งนี้อภิปรายได
วาการสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการปรับตัวของผูสูงอายุ เพราะการ
สนับสนุนจากบุคคลในครอบครัว บุตร หลาน ญาติพี่นอง เพื่อน และบุคคลในสังคม จะชวยให
ผูสูงอายุมีการปรับตัวอยางเหมาะสม  ดังคํากลาวของ คอบบ (Cobb 1976 : 300-301, อางถึงใน 
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ทัศนีย  เกริกกุลธร 2536 : บทคัดยอ)  กลาวถึง การสนับสนุนทางสังคมมี 3 ประเภท  คือ  การ
สนับสนุนดานอารมณ  เปนการทําใหบุคคลเชื่อวาตนเองไดรับความรัก  การดูแลเอาใจใส  และ     
มีความใกลชิดสนิทสนม  มีความผูกพันและไววางใจซึ่งกันและกัน  การสนับสนุนดานการยอมรับ
ยกยองและเห็นคุณคา  ทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีคุณคาและบุคคลอื่นใหการยอมรับนับถือ  และ
การสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม  เพื่อเปนการบอกใหทราบวาบุคคลนั้นเปนสมาชิก  
มีความรูสึกเปนเจาของในสังคม   สอดคลองกับการศึกษาของเบ็ญจวรรณ  ปอมเสมาพิทักษ (2536 : 
บทคัดยอ) ที่ศึกษาปจจัยคัดสรรที่สัมพันธกับการปรับตัวดานจิตสังคมของผูปวยสูงอายุที่เขารับการ
รักษาในแผนกอายุรกรรมและศัลยกรรมในโรงพยาบาลของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครพบวาการ
สนับสนุนจากเจาหนาที่โรงพยาบาล  และการสนับสนุนจากครอบครัว  มีความสัมพันธทางบวกกับ
การปรับตัวดานจิตสังคมของผูปวยสูงอายุที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  และสอดคลองกับการศึกษาของ ชลธิชา  วังวิเวก (2537 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธของสถานภาพทางกาย  การสนับสนุนทางสังคม  และพฤติกรรมการดูแลตนเองดาน
สุขภาพจิตของผูสูงอายุ  พบวาการสนับสนุนทางสังคม  สามารถทํานายพฤติกรรมการดูแลตนเองดาน
สุขภาพจิตของผูสูงอายุไดรอยละ 33.1 

ขอเสนอแนะของการวิจัย 
 จากการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 สวน  คือขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยและ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป    
 1. ขอเสนอแนะทีไ่ดจากผลการวจัิย 
  1.1 จากการศึกษา พบวาผูสูงอายุมีการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหาอยูในระดับ  
ปานกลาง  แตสามารถทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุไดมาก  ผูสูงอายุมีการปรึกษาหารือเพื่อน 
ญาติสนิท อยูในระดับนอย ดังนั้นหนวยงานจิตเวชซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพจิต ควรมีการ
ถายทอดความรู วิธีการเกี่ยวกับการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหาในชุมชน สถานีอนามัย หรือศาลา
ประชาคม เพื่อใหผูสูงอายุมีความรูความเขาใจอยางถูกตอง เกี่ยวกับวิธีการจัดการปญหาตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับผูสูงอายุ และสงเสริมใหผูสูงอายุมีความรูสึกมั่นคงทางจิตใจ มีบทบาทในสังคมมากขึ้น ทั้ง
ในชมรม และนอกชมรม  เพื่อใหผูสูงอายุไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมทั้งมีการจัดบอรด
นิทรรศการในวันสําคัญทางศาสนา  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาที่ผูสูงอายุสนใจ  ตลอดจนมีการ
สงเสริมใหบุคคลในครอบครัวมีการดูแลผูสูงอายุอยางถูกตองเหมาะสม  เพื่อสงเสริมการปรับตัว
ของผูสูงอายุ 
  1.2 จากการศึกษา พบวา ผูสูงอายุในเขตเทศบาล ไดรับการสนับสนุนทางสังคม 
อยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะการออกกําลังกายของผูสูงอายุรวมกับบุคคลในครอบครัว มี
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คาเฉลี่ยนอยที่สุด หนวยงานสงเสริมสุขภาพควรมีโครงการออกกําลังกายที่สอดคลองกับความ
เปนอยูของผูสูงอายุ ใหบุคคลในครอบครัวไดเขารวมกับผูสูงอายุ เชน การรําไมพลอง รําวง ซ่ึงมีใน
ชุมชน และจัดเวลาใหเหมาะสม เพื่อบุคคลในครอบครัวไดสรางความรัก  ความเขาใจ  การดูแลเอา
ใจใสตอผูสูงอายุในเวลาปกติ  นอกเหนือจากการเจ็บปวย  เนื่องจากการสนับสนุนทางสังคม          
มีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวและเปนตัวแปรสามารถทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุได
เพิ่มขึ้น 
  1.3 จากการศึกษาพบวา ผูสูงอายุมีการเขารวมกิจกรรมทางสังคม อยูในระดับ  
ปานกลาง ดังนั้น หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะองคการบริหาร
สวนตําบล สังคมสงเคราะห ผูนําชุมชน และเครือขายผูสูงอายุ และครอบครัว ควรมีสวนรวมในการ
สงเสริมใหผูสูงอายุมีการเขารวมกิจกรรมทางสังคมอยางเหมาะสม กระตุนใหบุคคลในครอบครัว
ผูสูงอายุเห็นความสําคัญและสงเสริมใหผูสูงอายุไดเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา ซ่ึงเปน
กิจกรรมที่ทุกคนมีเวลาอยูรวมกัน  และผูสูงอายุสวนใหญเขารวมกิจกรรมมากที่สุด  หรือวันที่
กําหนดขึ้นโดยชุมชนเองเปนวันครอบครัว  โดยสถาบันทางครอบครัวควรเปนสถาบันหลักในการ
ชวยเหลือสนับสนุนใหผูสูงอายุไดทํากิจกรรมที่ผูสูงอายุสนใจ  และมีหนวยงานของรัฐบาล  เอกชน  
ในเขตเทศบาลใหการสนับสนุน  เพื่อใหครอบครัวผูสูงอายุมีโอกาสไดถายทอดความรู  ขอมูล
ขาวสาร  สรางกําลังใจ  ชวยใหผูสูงอายุมีการปรับตัวไดอยางเหมาะสม  เพราะจากการศึกษาพบวา
การเขารวมกิจกรรมทางสังคมของผูสูงอายุมีความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัวของผูสูงอายุและ
เปนตัวแปรที่สามารถทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุไดเพิ่มขึ้น 
  1.4 จัดบริการสวัสดิการทางสังคมใหสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ  
โดยคํานึงถึงสภาพปญหาและความจําเปน  และควรทําในเชิงปองกัน เชน จัดกลุมอาชีพที่เหมาะสม
เพื่อใหผูสูงอายุมีรายไดในระยะยาว  จัดตั้งแกนนําผูสูงอายุใหผูสูงอายุที่มีความรู  มีความชํานาญใน
อาชีพตาง ๆ ไดมีโอกาสถายทอดความรูเปนครูสอน  และหางบประมาณสนับสนุน  ผลการวิจัย
พบวา  ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูง  มีรายไดเพียงพอจะมีการปรับตัวไดดี 
  1.5 ผูนําทองถ่ินควรสงเสริมการใหผลประโยชนแลกเปลี่ยนทางสังคม เชน การ
ใหเกียรติ  การใหการยกยองเชิดชูผูทําคุณประโยชนแกสังคม  หรือรวมกิจกรรมทางสังคม  โดยการ
มอบโลดีเดนหรือประกาศเกียรติคุณ  เพื่อใหผูสูงอายุรูสึกวา  ตนเองมีความสามารถ  มีประโยชนตอ
ชุมชน  ไมเปนภาระตอผูอ่ืน  เกิดการยอมรับในสังคม  ซ่ึงเปนการตอบสนองความตองการทางดาน
อารมณและจิตใจของผูสูงอายุ  จากบุคคลในชุมชนของตน  ทําใหเกิดความภาคภูมิในตนเอง 
เนื่องจากผลการวิจัยพบวา  การเขารวมกิจกรรมทางสังคมของผูสูงอายุมีความสําคัญทางบวกกับการ
ปรับตัว  และสามารถทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุไดเพิ่มขึ้น 
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 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับการปรับตัวของผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล  เพื่อนําผลการวิจัยอางถึงประชากรไดกวางขวางขึ้น 
  2.2 ควรมีการศึกษาลักษณะขอมูลสวนบุคคล  รวมกับปจจัยอ่ืน ๆ ที่สามารถ
ทํานายการปรับตัวของผูสูงอายุ  เชน  ภาวะสุขภาพ  บุคลิกภาพ  ความเชื่อในเรื่องศาสนา  ทัศนคติ
ในความสูงอายุ เปนตน 
  2.3 ควรมีการศึกษารูปแบบของกิจกรรมที่สงเสริมใหผูสูงอายุ  มีการปรับตัวอยาง
เหมาะสม 
  2.4 ควรศึกษาเกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิตและผลกระทบที่ผูสูงอายุไดรับ  เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยีใหม ๆ สงผลกระกระทบตอ
ประชากรทุกวัย 
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แบบสมัภาษณ 
การปรับตัวของผูสูงอายุในเขตเทศบาลนคร นครปฐม  

  
คําอธิบาย 
 1. แบบสัมภาษณฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการศึกษาวิทยานิพนธปริญญา                     
ศิลปศาสตร มหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาชุมชน และเก็บรวบรวมขอมูลการปรับตัวของผูสูงอายุ               
ในเขตเทศบาลนครนครปฐม 
 2. แบบสัมภาษณการปรับตัวของผูสูงอายุ แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 
  สวนที่  1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล 
  สวนที่  2 แบบสัมภาษณการสนับสนุนทางสังคม 
  สวนที่  3 แบบสัมภาษณการเขารวมกิจกรรมในสังคม 
  สวนที่  4 แบบสัมภาษณการเผชิญปญหา 
  สวนที่  5 แบบสัมภาษณการปรับตัวของผูสูงอายุ 
 3. ขอความรวมมือใหทานตอบแบบสัมภาษณตรงตามความเปนจริงกับตัวทานมาก
ที่สุด และกรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอคําตอบของทานจะไมมีผลใด ๆ ที่กอใหเกิดความเสียหาย
แกตัวทาน และจะเก็บรวบรวมขอมูลไวเปนความลับ สรุป วิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชนตอ
การศึกษาเทานั้น  นอกจากนี้ยังเปนประโยชนในการจัดทําแผนและกิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
สภาพปญหา และความตองการของผูสูงอายุในชุมชน 
 
  ผูวิจัยขอกราบขอบคุณผูสูงอายุทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการตอบแบบสัมภาษณ 
ดวยความจริงใจและครบถวนทุกขอ 
 
 
 

นางรุจิรางค   แอกทอง 
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 

ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสมัภาษณ 
เรื่อง   การปรับตัวของผูสูงอายุ ในเขตเทศบาลนคร นครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

 
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล 
คําอธิบาย  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน (     )  ที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
 

ขอคําถาม การลงรหัสคําถาม 
สําหรับผูวิจัย 

1. ผูตอบเปน 
 

 A1 
  (    ) 1. เพศชาย (    ) 2. เพศหญิง   
   
2. สถานภาพสมรส 

 

 A2 
  (    ) 1. สถานภาพคู (    ) 2. สถานภาพเดีย่ว   
       (โสด มาย หยา แยก)   
   
3. ลักษณะครอบครัว 

 

 A3 
  (    ) 1. ครอบครัวเดี่ยว อยูกับคูสมรส/ลูก    
  (    ) 2. ครอบครัวขยาย อยูกับคูสมรส/ลูก และญาติพี่นอง   
   
4. รายไดของทานเปนอยางไร 

 

 A4 
  (    ) 1. เพียงพอ (    ) 2. ไมเพียงพอ   
   
5. ทานเปนสมาชกิชมรมผูสูงอายุหรือไม 

 

 A5 
  (    ) 1. เปนสมาชิกชมรม (    ) 2. ไมเปนสมาชิกชมรม   
   
6. ระดับการศึกษาของทาน 

 

 A6 
  (    ) 1. ประถมศึกษาหรือต่ํากวา   
  (    ) 2. มัธยมศึกษา หรือเทียบเทา   
  (    ) 3. สูงกวามัธยมศกึษา   
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 109

สวนที่ 2 แบบสัมภาษณการสนับสนุนทางสังคม 
คําอธิบาย  ขอความตอไปนี้เปนคําถามเกี่ยวกับการทีท่านไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคล
  ตาง ๆ ทั้งบุคคลในครอบครัว และบุคคลในสังคม โดยทาํเครื่องหมาย  ลงใน (     )  
  ที่ตรงกบัความจริงที่ทานไดรับเพยีงคาํตอบเดียว โดยคําตอบมี 3 ตัวเลือก ดังนี ้
 

 มาก หมายถึง ทานไดรับการปฏิบัติจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคล 
   ในสังคมบอยหรือเปนประจาํ 
 ปานกลาง หมายถึง ทานไดรับการปฏิบัติจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคล 
   ในสังคมบางครั้ง 
 นอย หมายถึง ทานไดรับการปฏิบัติจากบุคคลในครอบครัวหรือบุคคล 
   ในสังคมนาน ๆ คร้ัง หรือไมเคยไดรับการสนับสนุนเลย 
   

การไดรับการปฏิบัติ ขอท่ี การสนับสนุนทางสังคม 
มาก ปานกลาง นอย 

การลงรหัสคําถาม 
สําหรับผูวิจัย 

1 เมื่อทานเจ็บปวย คูสมรส / บุตรหลาน คอยเฝา
ดูแลอาการปวยอยางสม่ําเสมอ 

    B1 

2 คูสมรส / บุตรหลาน เปนเพื่อนพาทานไป
โรงพยาบาล/สถานีอนามัยตามการนัดหมายของ
แพทย 

    B2 

3 บุตรหลานของทาน ดูแลจัดหาอาหารใหทาน 
รับประทานตรงตามเวลา 

    B3 

4 คูสมรส / บุตรหลาน เปนเพื่อนออกกําลังกาย
พรอมทาน 

    B4 

5 เมื่อทานเดินทางคูสมรสใหความหวงใยในเรื่อง
ความปลอดภัย 

    B5 

6 เมื่อทานมีความเจ็บปวย ทานสามารถบอกเลา
อาการใหคูสมรส / บุตรหลานรับฟงได 

    B6 

7 เมื่อทานมีเรื่องไมสบายใจ คูสมรส / บุตรหลาน 
รับฟงทานดวยความเห็นอกเห็นใจ 

    B7 

8 เมื่อทานมีเรื่องไมสบายใจ / เครียด ญาติสนิท 
เพื่อนจะรับฟงทานโดยไมแสดงความรูสึกเบื่อ / 
รําคาญ 

    B8 
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การไดรับการปฏิบัติ ขอท่ี การสนับสนุนทางสังคม 
มาก ปานกลาง นอย 

การลงรหัสคําถาม 
สําหรับผูวิจัย 

9 ญาติสนิท / เพื่อน คอยแสดงความหวงใย 
สอบถามทุกขสุขทานเสมอ 

    B9 

10 บุตรหลานใหความเคารพนับถือทาน     B10 
11 เจาหนาที่สาธารณสุข / อสม. มาเยี่ยมบานเพื่อ

สอบถามความเปนอยูของทาน 
    

 
B11 

12 เจาหนาที่สาธารณสุข / อสม. ใหความรูเกี่ยวกับ
โรคประจําตัวของทาน 

    
 

B12 

13 เจาหนาที่สาธารณสุข / อสม. ใหความรูทาน
เกี่ยวกับ การดูแลสิ่งแวดลอมเพื่อปองกัน
อันตรายจากการพลัดลม 

    B13 

14 เจาหนาที่สาธารณสุข / อสม. ใหขอมูลเกี่ยวกับ
การออกกําลังกายอยางถูกตอง 

    B14 

15 เจาหนาที่สาธารณสุข / อสม. แนะนําทานถึง
โทษของการรับประทานยาแกปวด 

    B15 

16 เจาหนาที่สาธารณสุข / อสม. ฝกทักษะใหทาน
รูจักนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย 

    B16 

17 บุตรหลาน แนะนําใหทานบริโภคอาหารที่มี
ประโยชน 

    B17 

18 คูสมรส / บุตรหลาน พาทานไปตรวจสุขภาพ
ประจําปอยางนอย 1 ครั้ง/ป 

    B18 

19 เจาหนาที่สาธารณสุข / อสม. แจงใหทานเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ที่โรงพยาบาล / ชุมชนจัดขึ้น 

    B19 

20 คูสมรส / ญาติสนิท ใหความชวยเหลือแกทาน
ดานการเงินเพื่อใชจายในชีวิตประจําวัน 

    B20 

21 เมื่อทานเจ็บปวย คูสมรส / ญาติสนิท เปนผูจาย
คารักษาพยาบาลใหแกทาน 

    B21 

22 ญาติ / เพื่อน จัดหาตนไม ผักสวนครัวมาให
ทานปลูกเพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

    B22 

23 คูสมรส / บุตรหลาน จัดหาอุปกรณ 
ออกกําลังกายใหกับทาน 

    B23 

24 บุตร / หลาน จัดหาสิ่งที่ทําใหทานเพลิดเพลิน 
และผอนคลาย เชน วิทยุ  หนังสือ 

    B24 
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สวนที่ 3 แบบสัมภาษณการเขารวมกิจกรรมทางสังคม  
คําอธิบาย  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  (     )  ที่ตรงกับการปฏิบัติของทาน 
 

 มาก หมายถึง ทานปฏิบัติกิจกรรมตามขอคําถามเปนประจํา 
 ปานกลาง หมายถึง ทานปฏิบัติกิจกรรมตามขอคําถามบางครั้ง 
 นอย หมายถึง ทานปฏิบัติกิจกรรมตามขอคําถามนาน ๆ คร้ัง  
   หรือไมเคยปฏบิัติเลย 
  

การปฏิบัติ ขอท่ี การเขารวมกิจกรรมทางสังคม 
มาก ปานกลาง นอย 

การลงรหัสคําถาม 
สําหรับผูวิจัย 

1 ทานไปทําบุญตักบาตรที่วัดในวันสําคัญทางศาสนา 
เชน วันวิสาขบูชา  วันเขาพรรษา 

    C1 

2 ทานไปฟงเทศน ฟงธรรมในวันพระ และวันสําคัญ 
ทางศาสนา 

    C2 

3 ทานไปวัดเพื่อถือศีลในวันพระ/วันสําคัญทาง
ศาสนา 

    C3 

4 ทานไปชวยเหลือกิจกรรมของวัด เชน ชวย
ทําอาหาร จัดดอกไม  ลางจานชาม  ฯลฯ 

    C4 

5 ทานไปรวมพิธีทางศาสนา เชน ทอดกฐิน  
ทอดผาปา 

    C5 

6 ทานไปรวมงานประเพณีตาง ๆ ที่โรงพยาบาล หรือ
ชุมชนจัดขึ้น เชน วันผูสูงอายุ  วันสงกรานต   
วันลอยกระทง 

    C6 

7 ทานเลนกีฬา เชน หมากรุก  เปตอง  เกมสตาง ๆ  
เพื่อผอนคลาย 

    C7 

8 ทานไปออกกําลังกายกับเพื่อนบาน เชน การรํามวย
จีน  รําไทเก็ก  ช่ีกง  การเดิน  ฯลฯ 

    C8 

9 ทานไปทองเที่ยวตางจังหวัดกับบุตรหลาน หรือ 
เพื่อนบาน 

    C9 

10 ทานไปรวมทัศนาจรกับชุมชน  ชมรม  หรือ 
โรงพยาบาล  

    C10 

11 ทานไปดูการแสดงที่คนในชุมชนจัดขึ้น เชน การรํา
วงมาตราฐาน  การรองเพลง  การเลนดนตรี 

    C11 
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การปฏิบัติ ขอท่ี การเขารวมกิจกรรมทางสังคม 
มาก ปานกลาง นอย 

การลงรหัสคําถาม 
สําหรับผูวิจัย 

12 ทานไปงานเลี้ยงตาง ๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน เชน งาน
แตงงาน  งานขึ้นบานใหม  งานบวช  ฯลฯ 

    C12 

13 ทานอาสาแสดงการละเลนในวันประเพณีตาง ๆ     C13 
14 ทานไปทําความสะอาดวัด หรือสถานที่สาธารณะ 

เนื่องในวันสําคัญตาง ๆ 
    C14 

15 ทานแจงเจาหนาที่ผูเกี่ยวของใหทราบเมื่อสมบัติ
สาธารณะเกิดความชํารุด  เสียหาย 

    C15 

16 ทานไปชวยจัด / แจกของใหกับผูประสบภัย     C16 
17 ทานเขารวมหรือเปนตัวแทนไปเยี่ยมผูปวยใน

โรงพยาบาลหรือสถานสงเคราะห 
    C17 
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สวนที่ 4 แบบสัมภาษณการเผชิญปญหา 
คําอธิบาย  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (     )  ที่ตรงกับความจริงที่ทานปฏิบัต ิ
 มาก หมายถึง ทานไดปฏิบัตติรงตามขอความนั้นเปนประจํา 
 ปานกลาง หมายถึง ทานไดปฏิบัตติรงตามขอความนั้นบางครั้ง 
 นอย หมายถึง ทานไดปฏิบัตนิาน ๆ คร้ังหรือไมไดปฏิบัตติามขอความนัน้เลย 

การปฏิบัติ ขอท่ี การเผชิญปญหา 
มาก ปานกลาง นอย 

การลงรหัสคําถาม 
สําหรับผูวิจัย 

1 เมื่อมีปญหาทานพยายามทําความเขาใจที่มา / สาเหตุ
ของปญหา 

    D1 

2 ทานแกไขปญหาโดยพิจารณาตามความสําคัญของ
ปญหา 

    D2 

3 ทานพยายามมองปญหาที่เกิดขึ้นในทุกแงมุม     D3 
4 ทานแกปญหาโดยใชเหตุผลมากกวาอารมณ     D4 
5 ทานหาแนวทางแกไขปญหาหลาย ๆ วิธี และเลือกวิธี 

ที่ดีที่สุด 
    

 
D5 

6 เมื่อเกิดปญหา ทานมักตําหนิคนที่เกี่ยวของในเรื่อง 
นั้น ๆ 

    D6 

7 เมื่อไมสบายใจ ทานไมควบคุมอารมณโกรธหรือ
ความหงุดหงิดใจ 

    D7 

    8 เมื่อทําสิ่งใดทานมักเตรียมตัว / เตรียมใจรับ
สถานการณที่อาจไมเปนอยางที่หวังไว 

    D8 

9 เมื่อทานไมพอใจ ทานมักดุลูกหลานหรือระบาย
อารมณกับสัตว / สิ่งของ 

    D9 

10 ทานวางแผนอยางรอบคอบในการแกปญหา     D10 
11 ทานยอมรับปญหาที่เกิดขึ้นโดยไมหงุดหงิดใจ     D11 
12 ทานขอคําปรึกษา / คําแนะนําจากผูรูเพื่อแกไขปญหา     D12 
13 ทานรอใหอารมณเย็นกอนที่จะชี้แจงปญหากับ

ลูกหลาน 
    D13 

14 เมื่อทานมีความทุกขใจทานไปปรึกษาหมอดูหรือการ
ทรงจาว 

    D14 

15 ทานปรึกษาเพื่อน/ญาติสนิท เวลาไมสบายใจ     D15 
   16 ทานยึดมั่นปฏิบัติตามคําสอนทางศาสนา     D16 
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สวนที่ 5 แบบสัมภาษณการปรับตัวของผูสงูอายุ  
คําอธิบาย    ขอความตอไปนี้เปนคําถามเกี่ยวกับการการปรับตัวของผูอายุ โดยทําเครื่องหมาย  
  ลงใน  (     ) ที่ตรงกับความจริง โดยคําตอบมี 3 ตัวเลือก ดังนี ้
  มาก หมายถึง ทานไดปฏิบัติ มีความคิด/รูสึก/การกระทําตามขอความนัน้ 
    เปนประจํา 
  ปานกลาง หมายถึง ทานไดปฏิบัติ มีความคิด/รูสึก/การกระทําตามขอความนัน้ 
    เปนบางครั้ง 
  นอย หมายถึง ทานไดปฏิบัติ ตามขอความนัน้นาน ๆ ครั้ง หรือไมไดปฏิบัติเลย 
   

ระดับความคิด/รูสึก/ 
การกระทํา ขอท่ี การปรับตัวของผูสูงอายุ 

มาก ปานกลาง นอย 

การลงรหัสคําถาม 
สําหรับผูวิจัย 

1 ทานเลือกรับประทานอาหารที่ยอยงาย เชน  อาหาร
ที่มีกากและเสนใย 

    E1 

2 ทานเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคาทาง
โภชนาการ เชน  ผัก  ผลไม  เนื้อปลา  ไขไก 

    E2 

3 ทานเดินออกกําลังกายไมนอยกวา 30 นาทีเปน
ประจําทุกวัน 

    E3 

4 ทานลุกนั่งและเปลี่ยนอิริยาบถอยางชา ๆ เพื่อปองกัน
การเวียนศีรษะ  หนามืด 

    E4 

5 ทานนอนหลับในที่ที่มีอากาศถายเทไดดี     E5 
6 ทานออกกําลังกายในตอนเชาหรือตอนเย็น สัปดาห

ละ  3 วัน 
    E6 

7 ทานดื่มน้ําวันละ 7-8 แกว เพื่อปองกันผิวหนังแหง     E7 
8 ทานทํางานอดิเรก  ปลูกตนไม อานหนังสือ ฟง

เพลง 
    E8 

9 ทานระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ  เชน การขามถนน 
ทางมาลาย  การเดินขึ้นลงโดยจับราวบันได 

    E9 

10 ทานยอมรับกับรางกายที่เปลี่ยนแปลงไป เชน 
ผิวหนังเหี่ยวยน  สายตาพรามัว 

    E10 

11 ทานไมพอใจเมื่อทําสิ่งใดไมประสบผลสําเร็จ     E11 
12 ทานรูสึกวาตนเองมีคา มีประโยชนตอบุคคล 

ในครอบครัว 
    E12 
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ระดับความคิด/รูสึก/ 
การกระทํา ขอท่ี การปรับตัวของผูสูงอายุ 

มาก ปานกลาง นอย 

การลงรหัสคําถาม 
สําหรับผูวิจัย 

13 ทานยอมรับกับการสูญเสียบุคคลใกลชิด เชน สามี 
ภรรยา  บุตรหลาน  ฯลฯ 

    E13 

14 ทานภูมิใจที่ทํางานเลี้ยงตนเองได  เชน  การถักสาน  
การทํางานฝมือ 

    E14 

15 ทานปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาเพื่อใหตนเอง 
มีความสุข และมีสมาธิ 

    E15 

16 ทานสนใจรับฟงคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
เมื่อเจาหนาที่สาธารณสุขบอกกลาว 

    E16 

17 เมื่อมีอาการเจ็บปวย ทานมักปลอยใหหายเอง  
โดยไมรักษา 

    E17 

18 ทานสามารถเปนที่ปรึกษาแกบุคคลในครอบครัว
ได 

    E18 

19 ทานพอใจในบทบาทหนาที่ของตนที่มีตอ
ครอบครัว เชน การชวยดูแลบาน  การชวยเลี้ยงดู
บุตรหลาน 

    E19 

20 ทานวิตกกังวลที่ไมสามารถทํางานหาเงินมาเลี้ยง 
ครอบครัวไดเหมือนเดิม 

    E20 

21 ทานเต็มใจใหความชวยเหลือกิจกรรมในสังคม 
ตามความสามารถและกําลัง 

    E21 

22 ทานรูสึกไมสบายใจที่ตองพึ่งพาอาศัยผูอื่นแมวาจะ
เปนเรื่องจําเปน 

    E22 

23 ทานตองการใหบุคคลในครอบครัวดูแลชวยเหลือ
ทานแมวาสิ่งนั้นทานสามารถชวยเหลือตนเองได 

    E23 

24 ทานเต็มใจที่จะเปนที่พ่ึงแกผูอื่น     E24 
25 ทานรูสึกวาไมมีใครเอาใจใสเหลียวแลทานเลย     E25 
26 ทานไมกลาขอความชวยเหลือ จากบุคคลใน

ครอบครัวแมในเรื่องที่จําเปน 
    E26 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การวิเคราะหตัวแปรที่ใชในการวิจัยเปนรายขอ 
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การวิเคราะหตัวแปรที่ใชในการวิจัยเปนรายขอ 
เร่ือง  การปรับตัวของผูสงูอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 
ตารางที่ 14  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของการสนับสนุนทางสังคม  ของผูสูงอายุ 
 ในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวดันครปฐม  เปนรายขอ 
 

ขอความ X S.D. 
1. เมื่อทานเจ็บปวย คูสมรส / บุตรหลาน คอยเฝาดูแลอาการปวยอยางสม่ําเสมอ 2.51 .64 
2. คูสมรส / บุตรหลาน เปนเพื่อนพาทานไปโรงพยาบาล/สถานีอนามัยตาม 
    การนัดหมายของแพทย 

2.46 .68 

3. บุตรหลานของทาน ดูแลจัดหาอาหารใหทานรับประทานตรงตามเวลา 2.27 .76 
4. คูสมรส / บุตรหลาน เปนเพื่อนออกกําลังกายพรอมทาน 1.65 .74 
5. เมื่อทานเดนิทางคูสมรสใหความหวงใยในเรื่องความปลอดภัย 2.34 .77 
6. เมื่อทานมีความเจ็บปวย ทานสามารถบอกเลาอาการใหคูสมรส / บุตรหลาน 
    รับฟงได 

2.55 .62 

7. เมื่อทานมีเร่ืองไมสบายใจ คูสมรส / บุตรหลานรับฟงทานดวยความเห็นอก 
    เห็นใจ 

2.44 .67 

8. เมื่อทานมีเร่ืองไมสบายใจ / เครียด ญาติสนิท เพื่อนจะรบัฟงทานโดยไม 
    แสดงความรูสึกเบื่อ/ รําคาญ 

2.22 .68 

9. ญาติสนิท / เพื่อน คอยแสดงความหวงใย สอบถามทุกขสุขทานเสมอ 2.30 .62 
10. บุตรหลานใหความเคารพนับถือทาน 2.72 .50 
11. เจาหนาทีส่าธารณสุข / อสม. มาเยี่ยมบาน เพื่อสอบถามความเปนอยูของ 
      ทาน 

2.00 .79 

12. เจาหนาทีส่าธารณสุข / อสม. ใหความรูเกี่ยวกับโรคประจําตัวของทาน 1.97 .81 
13. เจาหนาทีส่าธารณสุข / อสม. ใหความรูทานเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดลอม 
      เพื่อปองกันอันตรายจากการพลัดลม 

1.95 .80 

14. เจาหนาทีส่าธารณสุข / อสม. ใหขอมูลเกี่ยวกับการออกกําลังกายอยาง 
      ถูกตอง 

2.01 .79 

15. เจาหนาทีส่าธารณสุข / อสม. แนะนําทานถึงโทษของการรับประทานยาแก 
      ปวด 

2.02 .81 
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ตารางที่ 14  (ตอ) 
 

ขอความ X S.D. 
16. เจาหนาทีส่าธารณสุข / อสม. ฝกทักษะใหทานรูจักนวดเพื่อบรรเทาอาการ 
      ปวดเมื่อย 

1.75 .76 

17. บุตรหลาน แนะนําใหทานบริโภคอาหารที่มีประโยชน   2.53 .65 
18. คูสมรส / บุตรหลาน พาทานไปตรวจสุขภาพประจําปอยางนอย 1 คร้ัง/ป 2.18 .78 
19. เจาหนาที่สาธารณสุข / อสม. แจงใหทานเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงพยาบาล  
      / ชุมชนจัดขึ้น 

2.00 .80 

20. คูสมรส / ญาติสนิท ใหความชวยเหลือแกทานดานการเงินเพื่อใชจายใน 
      ชีวิตประจาํวัน 

2.17 .79 

21. เมื่อทานเจบ็ปวย คูสมรส / ญาติสนิท เปนผูจายคารักษาพยาบาลใหแกทาน 2.18 .85 
22. ญาติ / เพื่อน จัดหาตนไม ผักสวนครัวมาใหทานปลูกเพื่อใชเวลาวางใหเปน 
      ประโยชน 

1.83 .78 

23. คูสมรส / บุตรหลาน จัดหาอุปกรณออกกําลังกายใหกับทาน 1.77 .75 
24. บุตร / หลาน จัดหาสิ่งที่ทําใหทานเพลิดเพลิน และผอนคลาย เชน วิทยุ   
      หนังสือ 

2.27 .73 
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ตารางที่ 15  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของการเขารวมกิจกรรมสังคม  ของผูสูงอายุ 
 ในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวดันครปฐม  เปนรายขอ 
 

ขอความ X S.D. 
1. ทานไปทําบญุตักบาตรที่วดัในวันสําคัญทางศาสนา เชน วันวิสาขบูชา   
   วันเขาพรรษา 

2.24 .72 

2. ทานไปฟงเทศน ฟงธรรมในวนัพระ และวันสําคัญทางศาสนา 1.81 .74 
3. ทานไปวดัเพื่อถือศีลในวนัพระ/วันสําคญัทางศาสนา 1.59 .72 
4. ทานไปชวยเหลือกิจกรรมของวัด เชน ชวยทําอาหาร จดัดอกไม   
    ลางจานชาม  ฯลฯ 

1.54 .70 

5. ทานไปรวมพิธีทางศาสนา เชน ทอดกฐนิ ทอดผาปา 2.22 .72 
6. ทานไปรวมงานประเพณีตาง ๆ ที่โรงพยาบาล หรือชุมชนจัดขึ้น เชน วนั 
    ผูสูงอายุ  วนัสงกรานต  วนัลอยกระทง 

1.90 .77 

7. ทานเลนกฬีา เชน หมากรกุ  เปตอง  เกมสตาง ๆ เพื่อผอนคลาย 1.44 .67 
8. ทานไปออกกําลังกายกับเพื่อนบาน เชน การรํามวยจีนรํา ไทเก็ก  ช่ีกง 
    การเดิน  ฯลฯ 

1.71 .79 

9. ทานไปทองเที่ยวตางจังหวดักับบุตรหลาน หรือเพื่อนบาน     2.02 .76 
10. ทานไปรวมทัศนาจรกับชุมชน ชมรม หรือโรงพยาบาล       1.74 .76 
11. ทานไปดูการแสดงที่คนในชุมชนจัดขึน้ เชน การําวงมาตราฐาน   
       การรองเพลง  การเลนดนตร ี

1.51 .68 

12. ทานไปงานเลี้ยงตาง ๆ ที่จดัขึ้นในชุมชน เชน งานแตงงาน  
      งานขึ้นบานใหม งานบวช  ฯลฯ 

2.25 .73 

13. ทานอาสาแสดงการละเลนในวนัประเพณีตาง ๆ 1.21 .51 
14.ทานไปทําความสะอาดวดั หรือสถานที่สาธารณะเนื่องในวนัสําคัญตาง ๆ 1.46 .63 
15. ทานแจงเจาหนาที่ผูเกีย่วของใหทราบเมื่อสมบัติสาธารณะเกิดความชํารุด   
      เสียหาย 

1.76 .74 

16. ทานไปชวยจัด / แจกของใหกับผูประสบภัย 1.35 .61 
17. ทานเขารวมหรือเปนตัวแทนไปเยีย่มผูปวยในโรงพยาบาลหรือสถาน 
      สงเคราะห 

1.32 .60 
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ตารางที่ 16  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของการเผชิญปญหาที่มุงแกปญหา  ของผูสูงอายุ 
 ในเขตเทศบาลนครนครปฐม  จังหวดันครปฐม  เปนรายขอ 
 

ขอความ X S.D. 
1. เมื่อมีปญหาทานพยายามทาํความเขาใจทีม่า / สาเหตุของปญหา 2.35 .63 
2. ทานแกไขปญหาโดยพจิารณาตามความสาํคัญของปญหา     2.37 .63 
3. ทานพยายามมองปญหาที่เกิดขึ้นในทุกแงมุม 2.31 .63 
4. ทานแกปญหาโดยใชเหตผุลมากกวาอารมณ 2.41 .64 
5. ทานหาแนวทางแกไขปญหาหลาย ๆ วิธี และเลือกวิธีที่ดีที่สุด 2.44 .61 
6. เมื่อเกิดปญหา ทานมักตําหนิคนที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น ๆ 1.69 .70 
7. เมื่อไมสบายใจ ทานไมควบคุมอารมณโกรธ  หรือความหงุดหงดิใจ 1.72 .70 
8. เมื่อทําส่ิงใดทานมักเตรียมตัว / เตรียมใจรับสถานการณ  ที่อาจไมเปน 
    อยางที่หวังไว 

2.22 .63 

9. เมื่อทานไมพอใจ ทานมกัดุลูกหลานหรอืระบายอารมณกับสัตว / ส่ิงของ 1.51 .69 
10. ทานวางแผนอยางรอบคอบในการแกปญหา 2.32 .61 
11. ทานยอมรบัปญหาที่เกิดขึ้นโดยไมหงดุหงิดใจ 2.16 .65 
12. ทานขอคําปรึกษา / คําแนะนําจากผูรูเพื่อแกไขปญหา 2.14 .67 
13. ทานรอใหอารมณเย็นกอนที่จะชีแ้จงปญหากับลูกหลาน       2.28 .66 
14. เมื่อทานมคีวามทุกขใจทานไปปรึกษาหมอดูหรือการทรงจาว 1.32 .57 
15. ทานปรึกษาเพื่อน/ญาติสนิท เวลาไมสบายใจ 1.95 .70 
16. ทานยึดมัน่ปฏิบัติตามคําสอนทางศาสนา 2.57 .60 
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ตารางที่ 17  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของการปรับตัว  ของผูสูงอายุในเขตเทศบาล  
 นครนครปฐม  จังหวดันครปฐม  เปนรายขอ 
 

ขอความ X S.D. 
1. ทานเลือกรับประทานอาหารที่ยอยงาย เชน  อาหารทีม่ีกากและเสนใย 2.48 .59 
2. ทานเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ  เชน  ผัก  ผลไม   
    เนื้อปลา  ไขไก 

2.63 .53 

3. ทานเดินออกกําลังกายไมนอยกวา 30 นาทีเปนประจําทุกวัน 2.18 .77 
4. ทานลุกนั่งและเปลี่ยนอิริยาบถอยางชา ๆ เพื่อปองกันการเวยีนศีรษะ หนามืด 2.44 .63 
5. ทานนอนหลับในที่ที่มีอากาศถายเทไดดี 2.64 .54 
6. ทานออกกําลังกายในตอนเชาหรือตอนเยน็  สัปดาหละ  3 วัน 2.15 .81 
7. ทานดื่มน้ําวนัละ 7-8 แกว เพื่อปองกันผิวหนังแหง 2.40 .65 
8. ทานทํางานอดิเรก  ปลูกตนไม อานหนังสือ ฟงเพลง 2.24 .77 
9. ทานระมัดระวังการเกิดอบุัติเหตุ  เชน การขามถนนทางมาลาย  การเดิน 
    ขึ้นลงโดยจบัราวบันได 

2.68 .52 

10. ทานยอมรบักับรางกายทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เชน ผิวหนังเหี่ยวยน  สายตา 
      พรามัว 

2.67 .51 

11. ทานไมพอใจเมื่อทําส่ิงใดไมประสบผลสําเร็จ 1.99 .68 
12. ทานรูสึกวาตนเองมีคา มีประโยชนตอบุคคลในครอบครัว 2.59 .58 
13. ทานยอมรบักับการสูญเสียบุคคลใกลชิด เชน  สามี ภรรยา  บุตรหลาน   
     ฯลฯ 

2.31 .65 

14. ทานภูมิใจที่ทํางานเลี้ยงตนเองได  เชน  การถักสาน  การทํางานฝมือ 2.18 .83 
15. ทานปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาเพื่อใหตนเอง  มคีวามสุข และมีสมาธิ 2.48 .63 
16. ทานสนใจรับฟงคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพอนามยั  เมื่อเจาหนาที ่
      สาธารณสุขบอกกลาว 

2.45 .62 

17. เมื่อมีอาการเจ็บปวย ทานมักปลอยใหหายเองโดยไมรักษา 1.52 .74 
18. ทานสามารถเปนที่ปรึกษาแกบุคคลในครอบครัวได 2.49 .62 
19. ทานพอใจในบทบาทหนาที่ของตนที่มีตอครอบครัว  เชน การชวยดแูล 
      บาน   การชวยเล้ียงดูบุตรหลาน 

2.65 .56 

20. ทานวิตกกงัวลที่ไมสามารถทํางานหาเงนิมาเลี้ยงครอบครัวไดเหมือนเดิม 1.92 .81 
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ตารางที่ 17  (ตอ) 
 

ขอความ X S.D. 
21. ทานเต็มใจใหความชวยเหลือกิจกรรมในสังคมตามความสามารถและ 
      กําลัง 

2.31 .62 

22. ทานรูสึกไมสบายใจที่ตองพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนแมวาจะเปนเรื่องจําเปน 2.21 .76 
23. ทานตองการใหบุคคลในครอบครัวดูแลชวยเหลือทาน  แมวาส่ิงนัน้ทาน 
      สามารถชวยเหลือตนเองได 

1.81 .75 

24. ทานเต็มใจที่จะเปนทีพ่ึ่งแกผูอ่ืน 2.42 .65 
25. ทานรูสึกวาไมมีใครเอาใจใสเหลียวแลทานเลย 1.51 .71 
26. ทานไมกลาขอความชวยเหลือ จากบุคคลในครอบครัวแมในเรื่องทีจ่ําเปน 1.72 .74 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ      นางรุจิรางค  แอกทอง 
เกิดวันที ่    3 พฤษภาคม 2501 
สถานที่อยูปจจุบัน 534 ถนนราชมรรคา ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง 

จังหวดันครปฐม 
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน  พยาบาลวิชาชพี 7 
สถานที่ทํางานในปจจุบนั  โรงพยาบาลนครปฐม อําเภอเมือง  

จังหวดันครปฐม 
ประวัติการศึกษา    

พ.ศ. 2519 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปลายจากโรงเรียน 
พระปฐมวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2524 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
สาขาพยาบาลศาสตร จากวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
กรุงเทพ 

พ.ศ. 2546  สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรครูฝกแพทยแผนไทย 
จากกระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2548 สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรอโรมาเธอราปกับภูมิ
ปญญาไทย จากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
จังหวดัขอนแกน 

พ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล 

พ.ศ. 2546 ศึกษาตอระดบัปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวทิยาชุมชน บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2538 – ปจจุบัน พยาบาลวิชาชพี ระดับ 7 หวัหนางานพเิศษ หัวหนางาน  

แพทยแผนไทย หวัหนางานบริการชุมชน โรงพยาบาล
นครปฐม 
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